
LUFTRENARE

Luftrenare  
med Ururu 
streamer- 
teknik
MCK70YV

Flash Streamer

Luftbefuktning
 › Luftrening för stora utrymmen som bostäder 
och lätta kommersiella tillämpningar

 › Effektiv luftrening tack vare Daikins ”Catch 
and Clean”-metod för att sönderdela skadliga 
ämnen

 › Högeffektivt elektrostatiskt HEPA-filter som inte 
behöver bytas på 10 år

 › En av de tystaste luftrenarna på den svenska 
marknaden

Luftbefuktning och luftrening i ett
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MCK70YV

MCK70YV

Inomhusenhet MCK 70YV
Användning Fristående på golv
Rumsstorlek upp till m² 48 (1) / 96 (2)
CADR m³/h 375 
Vikt Enhet kg 12,5 
Mått mm 461  / 695  / 347 
Hölje Färg Vit (N9. 0)
Fläkt Typ Flerbladig fläkt (Sirocco-fläkt)

Luftflöde Driftläge Tyst/Låg/Medel/
Turbo

m³/h 60 /132 /210 /420 

Befuktning Tyst/Låg/Medel/
Turbo

m³/h 102 /132 /210 /420 

Ljudtrycksnivå Driftläge Tyst/Låg/Medel/Turbo dBA 18 /27 /37 /54 

Befuktning Tyst/Låg/Medel/Turbo dBA 23 /27 /37 /54 

Befuktning Driftläge Tyst/L/M/Turbo kW 0,011 /0,012 /0,018 /0,068 

Luftfuktning Turbo ml/h 650 
Kapacitet på vattentank l 3,6 

Effektförbrukning Driftläge Tyst/L/M/Turbo kW 0,008 /0,010 /0,016 /0,066 

Luktreduceringsmetod Flash streamer + luktavlägsnande katalysator
Dammuppsamlingsmetod Elektrostatiskt HEPA-filter
Luftfilter Typ Nät i polyetentereftalat
Markering Punkt 01 Dammsensorlampa: 3 steg / / PM 2.5 sensorlampa: 3 steg/Luktsensorlampa: 3 steg/

Luftfuktighetsövervakning: 20% - 90% / Luftfuktighetsinställning: Låg/Standard/Hög / Driftläge: 
Tyst/Lågt/Standard/Turbo / Econo-läge / Anti-pollen-läge / FUKT-läge / CIRKULATIONS-läge / 

Vattentillförsellampa / Streamer-lampa / Luftfuktare PÅ/AV-lampa / Sömn-läge / Barnspärrlampa / 
Auto driftlampa

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Typ Befuktande luftrenare
(1)Avser användning med maximal fläkthastighet (HH) och indikerar den yta på vilken en viss mängd dammpartiklar kan avlägsnas på 30 minuter. | (2) Omvandlas till NRCC-standarder från testvärden i enlighet 
med JEM1467. | Omvandlas till CADR-standarder från testvärden i enlighet med JEM1467. | Befuktningsmängden ändras efter inomhus- och utomhustemperatur och luftfuktighet. Mätförhållanden: 20°C 
temperatur, 30 % luftfuktighet. | Ljudnivåerna under drift är genomsnittet av de värden som uppmäts 1 m från framsidan, vänstersidan, högersidan och toppen av enheten. (Detta motsvarar värdet i en ekofri 
kammare) | Elektrostatiskt HEPA-filter och befuktande filter är monterade i enheten. | Krav enligt JEM1467.


