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Daikin: een traditie van 

zorgzaamheid
Daikin is al meer dan 80 jaar toonaangevend op het vlak 

van energiezuinige klimaatregelingssystemen. Onze 

wereldbefaamde producten zijn gebruiksvriendelijk, 

uitgerust met de laatste technologieën met respect 

voor het milieu. Maar vooral, ze zorgen voor u en 

verschaffen u een superieur comfort.

Onze laatste luchtreiniger, de luchtreiniger met Streamer-technologie, 

is hiervan een uitstekend voorbeeld. Een combinatie van nieuwe 

technologie, verbeterde prestaties en een uiterst stille werking. Hij is 

ontworpen om voor u te zorgen door discreet gezuiverde lucht te 

verschaffen om een gezonde thuisomgeving te produceren. Gezuiverde 

lucht verbetert de perceptie van comfort, door verontreinigingen en 

geuren te verwijderen en te vernietigen. De luchtreiniger met Streamer-

technologie speelt ook een essentiële rol voor personen met astma of 

allergieën. Al deze inspanningen hebben ervoor gezorgd dat de 

luchtreiniger met Streamer-technologie vandaag tot de beste 

luchtreinigers voor woningen op de markt behoort. 
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Allergenen zijn onzuiverheden 

in de lucht die een allergische 

reactie kunnen veroorzaken. In 

een stedelijke omgeving komen 

deze allergenen in contact met 

andere onzuiverheden in de lucht 

– hulpstoffen genoemd – zoals 

dieseldeeltjes (DEP’s) en vluchtige 

organische verbindingen (VOC’s) 

in sommige bouwmaterialen en 

cosmetica , en ze kunnen zware 

allergenen produceren. Daardoor 

nemen de negatieve gevolgen voor 

de gezondheid toe, zoals zwaardere 

ademhalingssymptomen en het 

ontstaan van latente allergieën.

Er zijn zoveel stofdeeltjes in de lucht, waarvan een groot deel natuurlijk 

en onschadelijk zijn. Door chemische verontreinigingen kunnen we niet 

langer genieten van de voordelen voor onze gezondheid die zuivere lucht 

ons biedt. Het is daarom essentieel om de chemische verontreinigingen 

en aanwezige allergenen te verwijderen en te vernietigen die een 

rechtstreekse negatieve impact hebben op de gezondheid en zo astma 

en allergische reacties kunnen uitlokken of verergeren. 

Luchtreinigers zijn ontworpen om dit efficiënt te doen en om zuivere lucht 

te produceren die geschikt is voor inademing. Tegelijkertijd verwijderen 

ze de stofdeeltjes die geuren produceren, ze breken deze af en elimineren 

zo ongewenste geuren. Door de ongewenste en potentieel gevaarlijke 

stofdeeltjes te verwijderen, draagt de luchtreiniger rechtstreeks bij tot de 

creatie van een verbeterde en gezonde woonomgeving.
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Hoe werkt het afbraakmechanisme van 

Streamer-technologie?

Wat is de Daikin Streamer-
technologie ?
"Streamer Discharge" (Streamer-ontlading) is een type plasma-ontlading 

waarbij zeer snelle elektronen in botsing komen met zuurstof- en 

stikstofmoleculen, die vervolgens geactiveerd worden en kunnen zorgen 

voor de oxyderende afbraak van bacteriën. Dit type afbraak heeft de 

mogelijkheid om bacteriën en schimmel evenals gevaarlijke chemische 

stoffen en allergenen, enz. te elimineren. Vergeleken met de standaard 

plasma-ontlading (glimontlading), is het ontladingsbereik van de 

Streamer Discharge van Daikin breder, wat het eenvoudiger maakt voor 

elektronen om in de lucht te botsen met de zuurstof- en stikstofmoleculen. 

Dit maakt het geactiveerde molecules mogelijk om driedimensioneel 

gegenereerd te worden over een breed gebied, wat resulteert in een 

oxyderende afbraaksnelheid die 1.000 keer groter is met hetzelfde 

elektrische vermogen. De Streamer-ontladingstechnologie van Daikin is 

succesvol gebleken voor wat betreft het stabiel genereren van zeer snelle 

elektronen, een prestatie die tot nu toe moeilijk geacht werd.

De massieve Streamer-ontlading treft de virussen, breekt ze af en fragmenteert hun 

oppervlakteproteïnen, die vervolgens via oxidatie vernietigd worden en het virus veilig 

maken. De Streamer-ontlading wordt dan afgebroken in veilige stikstof- en 

zuurstofatomen en watermolecules. 

Hieronder staan sommige van de vieze stofdeeltjes in de lucht die vaak gevaarlijk zijn voor 

de gezondheid, de luchtreiniger verwijdert ze, en breekt ze af via de massale Streamer-

ontlading en maakt de lucht veilig.

5

De virussen en allergenen werden op de elektrode van de Streamer-ontladingseenheid geplaatst en dan doorheen een 

elektronenmicroscoop gefotografeerd nadat ze bestraald werden. (Testorganisatie: Yamagata University en Wakayama Medical 

University)

VOOR bestraling VOOR bestralingNA bestraling NA bestraling

Schimmelachtige allergenen Allergenen van levende wezens

Virus

VOOR bestraling NA bestraling

Op pollen gebaseerd allergeen

VOOR bestraling NA bestraling

Voorbeelden van resultaten na afbraak
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Zuivere lucht kan gedefinieerd worden als lucht waarvan alle 

schadelijke stofdeeltjes en verontreinigingen verwijderd werden, 

maar Daikin gaat verder. Onze luchtreinigingstechnologie is 

ontworpen om niet enkel schadelijke stofdeeltjes maar ook stof, 

geuren, bacteriën, dierenharen, schimmels, pollen en mijt en 

andere allergenen te verwijderen en dan af te breken en ze dus in 

een zuivere en gezonde staat te laten.

Stofdeeltjes en 

pollen worden 

geabsorbeerd door 

de elektrisch 

geladen filter

Geuren en virussen 

worden onder 

controle gehouden 

door 

fotokatalysator*3

Het stof wordt gevangen.

De bacteriën en allergenen 

zijn verwijderd *2

Stof en pollen 

worden elektrisch 

geladen en naar de 

filter gevoerd

Elektrostatische 

stofvangfilter (voorkant van 

stofvangvouwfilter)

Titaniumapatietfilter 

(achterkant van 

stofvangvouwfilter)

4 52

3

Zeer snelle elektronen die de afbraak en 

verwijdering mogelijk maken, worden ontladen1

Geavanceerde technologie betekent 

zuivere lucht

6

Zeslagig krachtig afbraak- en 

verwijderingssysteem

Voorfilter

Plasma-ionisator

Verontreinigde 
lucht

Streamer-ontladingsunit
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*1 Meetmethode: Antibacteriële test / bacterieverwijderingstest; Testorganisatie: Japan Food Research Laboratories; Testresultaat 
certifi caatnummer 203120769-001; Resultaat van experiment: 99,99% verwijdering/schimmelverwijderingstest; Testorganisatie: Japan 
Food research Laboratories; Testresultaat certifi caat 204041635-001; Resultaat van experiment: 99,9% verwijdering/virusverwijderingstest; 
Testorganisatie: Kitasato Research Center for Environmental Science; Testresultaat certifi caat 21_0026 (uitgegeven door dezelfde organisatie); 
Resultaat van experiment: 99,9% verwijdering. Deze resultaten zullen verschillen naargelang van de werkelijke locatie waar het product gebruikt 
zal worden. *2 Experimentomstandigheden: De allergenen werden bestraald door de Streamer-ontlading en de afbraak van proteïne in de 
allergenen werd geverifi eerd middels ofwel de ELISA-methode, kataforese of een elektronenmicroscoop. (Gezamenlijke onderzoek met de 
Wakayama Medical University.) *3 Meetmethode: Virusverwijderingstest; Testorganisatie: Kitasato Research Center for Environmental Science; 
Testresultaat certifi caat 21_0026 (uitgegeven door dezelfde organisatie); Resultaat van experiment: 99,9% verwijdering. *4 Testmethode: 
constante generatiemethode; Testruimte: 22 to 24 m³; Temperatuur: 23 ± 3°C; Vochtigheid: 50 ± 20%; Ventilatieconditie: Wanneer continue een 
concentratie van 0,2 ppm uitgestoten wordt, blijft een verwijderingscapaciteit van 0,08 ppm behouden bij 36 m³/u, wat binnen de richtlijnen 
van het Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn (Japan) ,ligt. (Dit komt overeen met een ventilatiecapaciteit van een ruimte van 65 m³.) 

Formaldehyde *4 en geuren 

worden afgebroken

Reukverdrijvende katalysatorfilter

6

Zuivere 
lucht
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 › Groot luchtdebiet: 420m3/u* 

(In turbostand)

 › Uiterst stille werking: 16dB(A)* 

(In stille stand)

Daardoor is de unit geschikt voor 

slaapkamers.

 › Compacte afmetingen 

Past overal.  Geen kamer of 

kantoorhoekje is te klein voor de MC70L.

 › Draagbaar

Met een gewicht van slechts 8,5 kg kan 

de unit gemakkelijk van de ene naar de 

andere kamer verplaatst worden

Belangrijkste 
kenmerken

8

 › Kinderslot : Om te voorkomen dat kleine kinderen de luchtreiniger verkeerd manipuleren.

 › Scherminstelling : Om de helderheid van het scherm aan te passen.

 › Uitschakeltimer : Om de tijd in te stellen (1,2 of 4 uur) wanneer de unit zal uitschakelen.

 › Pollenstand : Door een lichte werveling in de omgevingslucht te creëren, worden pollen 

gevangen voordat ze de grond bereiken.

 › Turbostand : Deze geeft een krachtige werking, bijvoorbeeld wanneer u thuiskomt of 

onverwachte gasten hebt.

 � Slaapstand

 � Geschikt voor 
kamers tot 46 m2

 � De krachtige ventilator 
bereikt elk hoekje 
van de kamer.

Stijlvol design met eenvoudig display dat zeer 

gebruiksvriendelijk is

Bovenkant en bedieningspaneel

Kinderslot Pollenstand Onderhoudsindicator

Stofsensorlamp Luchtstroommonitor Stoptimer Toets om filter te resetten

Geursensor- 

lamp
Slaapstand

Turbostand
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Functielijst

Zuinig: gedurende 10 jaar 

moeten geen fi lters aangekocht worden

Gemakkelijke filteropslag

Ongebruikte filters kunnen netjes binnenin de unit opgeborgen worden.

*4 Gebaseerd op het roken van tien sigaretten per dag. (Berekening gebaseerd op de testmethode conform de 

JEM1467 norm van de Japan Electrical Manufacturers Association.) De unit is niet in staat om alle schadelijke 

stoff en, zoals koolmonoxide uit sigarettenrook af te breken. Als een richtlijn wordt twee jaar opgegeven 

als de vervangingsperiode voor de vouwfi lter. Dit kan afhangen van hoe en waar het product gebruikt is. De 

vervangingsperiode zal korter worden als deze gebruikt wordt op een plaats waar er tal van vervuilende stoff en 

in de lucht zitten.

De werking is zuinig met de 5 bijgeleverde filters. U hoeft gedurende 10 

jaar geen filters te kopen omdat elke filter 2 jaar meegaat.

Fotokatalytische filter uit 

titaniumapatiet 

Bacteriën en virussen worden 

grondig geabsorbeerd door de 

titaniumapatiet en vervolgens 

verwijderd door de fotokatalysator.

Stofvang-vouwfilter 

Zeer zuinig, de luchtreiniger 

wordt standaard geleverd met 

5 vervangingsfilters. U moet 

gedurende 10 jaar geen filters kopen 

(1 filter kan gedurende 2 jaar gebruikt 

worden).

Pollenstand

Door te schakelen tussen normale 

en lage luchtstroom om een lichte 

werveling te creëren, worden pollen 

gevangen voor ze de grond bereiken.

Uitschakeltimer

De werkingsstoptijd kan ingesteld 

worden.

Streamer-ontlading 

Deze functie breekt snel geuren 

en allergenen enz. af met uiterst 

snelle elektronen die een krachtige 

mogelijkheid tot oxidatie hebben.

Stof- en geursensorlampen

Stof en geuren worden gedetecteerd 

en getoond in 3 eenvoudig te 

begrijpen kleuren om het niveau 

aan te duiden. 

Slaapstand

De werking schakelt automatisch 

tussen de "Stille" en "Lage" standen 

afhankelijk van hoe verontreinigd de 

lucht is. Deze wordt aanbevolen voor 

tijden wanneer men slaapt.

Kinderslot

Kan gebruikt worden om te 

voorkomen dat kleine kinderen 

de luchtre in iger  verk eerd 

manipuleren.

Streamer reukverdrijvende 

katalysator

Geuren en allergenen, enz. worden 

geabsorbeerd op de katalysator en 

dan afgebroken door de kracht van 

de Streamer.

Energiebesparende inverter

De inverter bespaart energie 

door op doeltreffende wijze de 

rotatiesnelheid van de motor te 

regelen om het energieverbruik te 

reduceren.

Turbostand

Deze handige stand verschaft 

een krachtige werking om snel 

de lucht in een kamer te reinigen 

bijvoorbeeld wanneer u thuiskomt 

of wanneer u gasten op bezoek hebt.

Scherminstelling

De helder heid  van het 

indicatiepaneellampje kan ingesteld 

worden.

Plasma-stofvanger

Stof en pollen worden verzameld 

door ze positief op te laden terwijl 

de elektrostatische stofvangfilter 

negatief geladen worden.

Energiezuinig automatisch bedrijf

De luchtreiniger werkt alleen, 

zonder verspillende werking, in 

overeenstemming met het niveau 

van vervuilende stoffen in de lucht, 

gedetecteerd door de sensor.

Voorfilter

Deze vangt grote stofdeeltjes. 

Bacteriën en allergenen worden 

verwijderd door de Streamer en de 

filter.

*4
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Het stijlvolle 

design van de 

MC70L past in elk 

interieur

Woning

Kantoor
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Keuken

Hotel

Geschikt voor vloeroppervlakte Tot 46 m2

Voeding 1-fasig 220-240 / 220-230 V

Kleur Wit

Afmetingen HxBxD mm 576 x 403 x 241

Gewicht  kg 8.5

Handige functies Uitschakeltimer, kinderslot, schermaanpassing

Stand Stil Laag Normaal Hoog Turbo

Luchtstroom (l/S) 15,1 36,6 58,3 79,9 116,6

Stroomverbruik W 7,0 10,0 16,0 26,0 65,0

Geluidsdruk dB(A) 16,0 24,0 32,0 39,0 48,0

Afzonderlijk verkocht Vouwvervangfilter KAC017A4E Set van 5

MC70L

De luchtreinigers van Daikin kregen al veel lof toegezwaaid: 

een officiële goedkeuring van de British Allergy Foundation en 

de TÜV Nord testmarkering bevestigen de doeltreffendheid 

van onze units.

Hoofdspecificaties
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Over de stofvang- en reukverdrijvende capaciteit van een luchtreiniger:
-  Niet alle schadelijke stoffen in sigarettenrook (koolstofmonoxide, enz.) kunnen verwijderd worden.

- Niet alle geurcomponenten die continue afgescheiden worden (bouwmateriaalgeuren en dierengeuren, 

enz.) kunnen verwijderd worden.

De Daikin luchtreiniger is geen medisch apparaat en is niet bedoeld ter vervanging 

van enige medische of farmaceutische behandeling.

Daikin Belux Herentals
Welvaartstraat 14/1 bus 3

2200 Herentals

Tel. 014 28 23 30

Daikin Belux Gent
Rijvisschestraat 118

9052 Zwijnaarde

Tel. 09 244 66 44

Deze brochure dient enkel ter informatie en verbindt Daikin Belux N.V. tot geen enkele prestatie. 

Daikin Belux N.V. heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt 

echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of 

geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en 

diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 

worden gewijzigd. Daikin Belux N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse 

of onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het 

gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht 

van Daikin Belux N.V. 

Prijzen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Deze huidige prijslijst is 

geldig vanaf 01.04.2011, vervangt en vernietigd alle voorgaande prijslijsten en is geldig tot uitgave 

nieuwe. Deze prijslijst is enkel geldig voor België en het Groothertogdom Luxemburg.

Daikin Belux Waver
Avenue Franklin 1B

1300 Waver

Tel. 010 23 72 23

Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-

certificatieprogramma voor airconditioners (AC), 

vloeistofkoelsystemen (LCP) en ventilatorconvectoren (FCU). 

Controleer de geldigheid van het certificaat online: www.

eurovent-certification.com of met: www.certiflash.com”
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