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cuidar

Somos os líderes em soluções de controlo de
climatização eficientes a nível energético há mais de
80 anos. Os nossos produtos, mundialmente
reconhecidos, são fáceis de utilizar e incorporam as
mais recentes tecnologias no que diz respeito ao
ambiente. Mas, mais importante, cuidam de si e
proporcionam-lhe um elevado conforto.
O nosso purificador de ar mais recente, com tecnologia streamer, é disso
um óptimo exemplo. Uma mistura de nova tecnologia, melhor
desempenho e funcionamento ultra-silencioso. Este foi concebido para
cuidar de si, ao fornecer de forma discreta ar purificado, para
proporcionar um ambiente doméstico saudável. Desta forma, melhora
a sua percepção de conforto e, ao remover e destruir contaminantes e
odores, o purificador de ar com tecnologia streamer também
desempenha um papel essencial na vida das pessoas que sofrem de
asma ou alergias. Estes esforços colocam o purificador de ar com
tecnologia streamer entre os melhores actualmente no mercado.
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Os alergénios são impurezas no
ar que podem provocar reacções
alérgicas. Num ambiente urbano,
uma mistura destes alergénios com
outras impurezas presentes no ar –
chamadas substâncias adjuvantes
– tais como partículas de gases
de escape (DEPs) e compostos
orgânicos voláteis (VOCs) presentes
em alguns materiais de construção
e cosméticos podem produzir
alergénios pesados. Por sua
vez, estes podem ter mais efeitos
negativos na sua saúde, tais como
sintomas respiratórios agravados e
activação de alergias latentes.

Porquê adquirir um

purificador
de ar?

Existem inúmeras partículas no ar, muitas das quais são naturais e
normalmente inofensivas, enquanto outras são componentes químicos
que contaminam o ar puro. Como tal, é essencial remover e destruir os
contaminantes químicos e quaisquer alergénios presentes, pois estes
possuem um impacto negativo directo na saúde e podem activar ou
agravar reacções asmáticas e alérgicas.
Os purificadores de ar foram concebidos para executar estas acções eficaz
e eficientemente, e para produzir ar limpo que se encontre novamente
apto para inalação. Ao mesmo tempo, filtram as partículas que produzem
odores, "decompõe-nos" e eliminam, assim, os cheiros indesejados e
residuais. Ao remover as partículas indesejadas e potencialmente
perigosas, o purificador de ar está a contribuir directamente para a criação
de um ambiente doméstico melhor e saudável.

tecnologia
streamer da Daikin?
O que é a

"Streamer Discharge" é um tipo de descarga de plasma no qual os
electrões de alta velocidade entram em contacto com moléculas de
nitrogénio e oxigénio, que se tornam activas e capazes de efectuar a
decomposição oxidativa das bactérias. Este tipo de descarga possui a
capacidade de eliminar bactérias e bolor, assim como substâncias
químicas perigosas, alergénios, etc. Em comparação com a descarga
de plasma convencional (descarga luminescente), o intervalo de
descarga da tecnologia Streamer Discharge da Daikin é maior, o que
simplifica a colisão de electrões com as moléculas de nitrogénio e
oxigénio no ar. Isto permite que as moléculas activas sejam geradas
tridimensionalmente numa área mais ampla, o que provoca uma
velocidade de decomposição oxidativa 1.000 vezes superior com a
mesma energia eléctrica. A tecnologia Streamer Discharge da Daikin
foi bem sucedida na criação estável de electrões de alta velocidade, um
passo até agora considerado difícil.

Como funciona o mecanismo de
decomposição da tecnologia streamer?
A descarga significativa do streamer atinge os vírus, decompondo e fragmentando as
suas proteínas à superfície, que são então destruídas através da oxidação, eliminando,
assim, os vírus. A descarga do streamer divide-se, então, em átomos de oxigénio e
nitrogénio e em moléculas de água.

Exemplos de resultados após a decomposição
Abaixo encontram-se algumas das partículas atmosféricas prejudiciais que são
frequentemente muito perigosas para a saúde; contudo, os purificadores de ar filtram-nas
submetendo-as à decomposição pela descarga significativa do streamer e tornam o ar mais
puro.

Vírus

ANTES da irradiação

Alergénios de pólen

DEPOIS da irradiação

ANTES da irradiação

DEPOIS da irradiação

Alergénios fúngicos

Alergénios de seres vivos

ANTES da irradiação

ANTES da irradiação

DEPOIS da irradiação

DEPOIS da irradiação

Os vírus e alergénios foram colocados no eléctrodo da unidade de descarga do streamer e, então, fotografados através de
um microscópio electrónico após serem irradiados. (Organização responsável pelos testes: Universidade de Yamagata e
Universidade Médica de Wakayama)
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Tecnologia melhorada significa

ar limpo

O ar limpo pode ser definido como o ar cujas partículas nocivas e
contaminantes foram removidas, mas a Daikin vai mais além. A nossa
tecnologia de purificação de ar foi concebida não apenas para
remover e, em seguida, decompor partículas nocivas, mas também
pó, odores, bactérias, pêlos de animais domésticos, bolores, pólen
e ácaros e outros alergénios, deixando o ar limpo e saudável.

Sistema de remoção e decomposição
poderoso de seis camadas

1

Os electrões de alta velocidade são emitidos o
que permite a decomposição e remoção
Unidade Streamer Discharge

Ar sujo

2

O pó é capturado.
As bactérias e alergénios são
removidos *2
Pré-filtro

3

As poeiras e o pólen
são carregados
electricamente e
enviados para o filtro
Ionizador de plasma
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O pó e o pólen são
absorvidos pelo
filtro electricamente
carregado

Os odores e vírus
são controlados
por um
fotocatalisador*3

Filtro electrostático de
recolha de pó (parte frontal
do filtro de papel plissado de
recolha de pó)

Filtro de apatite de
titânio (parte posterior
do filtro de papel
plissado de recolha de
pó)

6

O formaldeído*4 e os odores
são decompostos
Filtro catalisador desodorizante

Ar limpo

*1 Método de medição: teste anti-bacteriano/teste de remoção de bactérias; organização responsável pelos testes: Japan Food research
Laboratories; número do certificado do resultado do teste 203120769-001; resultado da experiência: 99,99% de remoção/teste de remoção de
bolor; organização responsável pelos testes: Japan Food research Laboratories; certificado do resultado do teste 204041635-001; resultado da
experiência: 99,9% de remoção/teste de remoção de vírus; organização responsável pelos testes: Kitasato Research Center for Environmental
Science; certificado do resultado do teste 21_0026 (emitido pela mesma organização); resultado da experiência: 99,9% de remoção. Estes
resultados diferem de acordo com a localização na qual o produto será utilizado. *2 Condições da experiência: os alergénios foram irradiados
através da tecnologia Streamer Discharge e a divisão de proteínas no alergénios foi verificada utilizando o método ELISA, cataforese ou um
microscópio electrónico (investigação conjunta com a Universidade Médica Wakayama). *3 Método de medição: teste de remoção de vírus;
organização responsável pelos testes: Kitasato Research Center for Environmental Science; certificado do resultado do teste 21_0026 (emitido
pela mesma organização); resultado da experiência: 99,9% de remoção. *4 Método de teste: método de geração constante; sala de teste: 22 a
24 m³; temperatura: 23 ± 3 °C; humidade: 50 ± 20%; condição de ventilação: quando é continuamente emanada uma concentração de 0,2 ppm,
é mantida uma capacidade de remoção de 0,08 ppm a 36 m³/h, que se encontra em conformidade com as directrizes do Ministério da Saúde,
Trabalho e Bem-Estar (Japão) (isto equivale à capacidade de ventilação de uma sala com aproximadamente 65 m³).

Principais
características

››

Caudal de ar de grandes dimensões:
420 m3/h*
*(no MODO TURBO)
Funcionamento ultra-silencioso: 16 dB (A)*
*(no MODO SILENCIOSO)
Isto torna a unidade adequada para
utilizar em quartos de dormir.
Tamanho compacto
Cabe em qualquer lugar. Nenhuma
divisão ou canto de escritório é
demasiado pequeno para o MC70L.
Portátil
A unidade pesa apenas 8,5 kg e pode
ser facilmente movida de uma divisão
para a outra.

››

››

››

33
33

33

Modo Dormir
Adequado para
divisões até 46 m2
A potente acção do
ventilador chega
a todos os cantos
da divisão.

Design intuitivo de fácil leitura e

de fácil utilização

Visor superior e painel de operações
Lâmpada
do sensor
de poeira

Monitor de
caudal de ar

Temporizador
de paragem

Modo Dormir

Botão de
reiniciação do filtro

Lâmpada
do sensor
de odores

Modo Turbo

Bloqueio contra crianças
››
››
››
››
››
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Modo Pólen

Indicador de
manutenção

Bloqueio contra crianças : Isto evita que as crianças utilizem incorrectamente o
purificador de ar.
Ajuste do visor : Ajusta a luminosidade do visor.
Temporizador automático : Define o tempo (1, 2 ou 4 horas) após o qual a unidade é
desligada.
Modo Pólen : Ao criar uma suave turbulência no ar da divisão, o pólen é apanhado
antes que caia no chão.
Modo Turbo : Proporciona um funcionamento de alta potência quando, por exemplo,
chega a casa ou quando tiver visitas inesperadas.

Económico:
não é necessário substituir
durante 10 anos
*4

Com o purificador são fornecidos 5 filtros de substituição. Não necessita de
adquirir filtros em 10 anos, pois cada filtro dura aproximadamente 2 anos.
Fácil armazenamento do filtro
Os filtros não utilizados podem ser armazenados no interior da unidade.
*4 Com base em 10 cigarros fumados por dia. (cálculo com base no método de teste padrão JEM1467 da
Associação de Fabricantes de Sistemas Eléctricos do Japão). A unidade não pode decompor todas as substâncias
nocivas, tais como o monóxido de carbono existente no fumo de cigarro. Dois anos é o período de substituição
de referência para o filtro de papel plissado. Tal pode diferir dependendo de como e onde o produto é utilizado. O
período de substituição será menor se for utilizado num local no qual existem muitos poluentes no ar.

Lista de funções
Filtro fotocatalítico de
apatite de titânio
As bactérias e os vírus são
eficazmente absorvidos pelo
apatite de titânio e, em seguida,
removidos pelo fotocatalisador.

incorrectamente o purificador de
ar.

Streamer Discharge
Esta função decompõe rapidamente
odores, alergénios, etc., com
electrões de alta velocidade que
possuem uma poderosa capacidade
de oxidação.

Ajuste do visor
A luminosidade da lâmpada do
painel indicador pode ser regulada.

Catalisador desodorizante
Streamer
Os odores, alergénios, etc., são
absorvidos pelo catalisador e, em
Filtro plissado de recolha de pó seguida, decompostos pela energia
Muito económico, o purificador de do streamer.
ar é fornecido de fábrica com 5 filtros
Inversor de poupança de energia
de substituição. Não necessitará de
O inversor poupa energia ao
adquirir filtros em 10 danos (1 filtro
controlar de forma eficaz a
pode ser utilizado durante 2 anos).
velocidade de rotação do motor
de modo a reduzir o consumo
Modo Pólen
Ao alternar entre o caudal de ar energético.
normal e baixo para criar uma suave
Modo Turbo
turbulência, o pólen é capturado
Este modo conveniente proporciona
antes de pousar no solo.
um funcionamento de alta potência
para limpar rapidamente o ar numa
Temporizador automático
Pode ser definido o tempo de divisão quando, por exemplo, chega
paragem da operação.
a casa ou tem visitas inesperadas.

Recolha de plasma de pó
O pó e o pólen são recolhidos
carregando-os positivamente ao
Lâmpadas do sensor de odor e pó acionar negativamente o filtro
O pó e odores são detectados e electrostático de recolha de pó.
apresentados em 3 cores de fácil
Funcionamento automático
compreensão para indicar o nível
em poupança de energia
de manutenção.
O purificador de ar é posto em
funcionamento, sem desperdício,
Modo Dormir
A
operação
a l t e r n a apenas de acordo com o nível de
automaticamente entre os modos poluentes no ar, que é detectado
"Silencioso" e "Baixo" de acordo pelo sensor.
com o nível de poluição do ar. Isto
Pré-filtro
é recomendado para uma utilização
Captura as grandes partículas de
durante o sono.
pó. As bactérias e alergénios são
removidos pelo streamer e pelo
Bloqueio contra crianças
Isto pode ser utilizado para filtro.
evitar que as crianças utilizem
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O design
moderno do
MC70L adapta-se
a qualquer design
interior
Casa

Escritório

Especificações principais
A Daikin já recebeu muitos elogios pelos seus purificadores
de ar: um selo de qualidade da British Allergy Foundation e
a marca de controlo da TÜV Nord confirmam a eficiência das
nossas unidades.

MC70L
Área da divisão aplicável

Até 46 m2

Fonte de alimentação

Monofásica 220-240/220-230 V

Cor
Dimensões
Peso		

Branco
AxLxP

mm

576 x 403 x 241

kg

8,5

Funções principais

Temporizador automático, bloqueio para crianças, modo Turbo

Modo

Silencioso

Baixo

Normal

Elevado

Turbo

Caudal de ar

(l/S)

15,1

36,6

58,3

79,9

116,6

Consumo de energia

W

7,0

10,0

16,0

26,0

65,0

Pressão sonora

dB(A)

16,0

24,0

32,0

39,0

48,0

Vendido separadamente Substituição do filtro plissado

KAC017A4E (Conjunto de 5)

Cozinha

Hotel

Sobre a capacidade desodorizante e de recolha de pó de um purificador de ar:

- Nem todas as substâncias nocivas no fumo de cigarro (monóxido de carbono, etc.) podem ser removidas.
- Nem todos os componentes de odores emanados continuamente (odores de materiais de construção,
odores de animais de estimação, etc.) podem ser removidos.

A posição única da Daikin como fabricante de equipamento de
ar condicionado, compressores e refrigerantes levou a que se
envolvesse de perto nas questões ambientais. Há vários anos que
a Daikin tenciona tornar-se líder no fornecimento de produtos
com impacto limitado no ambiente. Este desafio obriga a uma
concepção ecológica e ao desenvolvimento de uma vasta gama
de produtos e de um sistema de gestão de energia, resultando na
conservação de energia e redução de desperdícios.

O presente folheto pretende ser apenas informativo e não
constitui uma oferta contratual com a Daikin Europe N.V. A Daikin
Europe N.V. compilou o conteúdo deste folheto de acordo com o
melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia
expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade
ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e
dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita
explicitamente quaisquer danos directos ou indirectos, no seu
sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização
e/ou interpretação deste folheto. Todos os conteúdos estão ao
abrigo de copyright da Daikin Europe N.V.

A Daikin Europe N.V. participa no Programa de Certificação Eurovent
para sistemas de ar condicionado (AC), conjuntos de refrigerados líquidos
(LCP) e unidades ventilo-convectoras (FCU). Verifique a validade do
certificado online: www.eurovent-certification.com ou utilizando:
www.certiflash.com

Os produtos Daikin são distribuídos por:

ECPPT12-700 • CD • 03/12 • Copyright © Daikin
A presente publicação substitui a EPCPT11-700.
Editor responsável: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende

O Purificador de Ar Daikin não é um aparelho médico e não se destina a ser utilizado
como um substituto de qualquer tratamento médico ou farmacêutico.

