
MCK70YVM / MCK70YB
 › Nemlendirme ve temizleme bir arada

 › Yakala ve Temizle yaklaşımı sayesinde Temiz Hava

 › 10 yıl boyunca değiştirilmesine gerek olmayan, yüksek performanslı elektrostatik HEPA filtresi

 › Fısıltı kadar sessiz çalışma (18 dB(A))

Daha uzun bir yüzey alanı için 

nemlendirici 
hava temizleyici



Bir hava temizleyicinin toz toplama ve koku giderme kapasitesi hakkında:
• Dumanındaki zararlı maddelerin (karbon monoksit vb.) tümü giderilemez.
• Çıkan (bina malzemelerinden ve evcil hayvanlardan vb.) koku bileşenlerinin tamamı 

giderilemez.
Daikin hava temizleyici bir tıbbi cihaz değildir ve herhangi bir tıbbi veya farmasötik tedavinin 
yerine geçecek şekilde tasarlanmamıştır.

HEPA filtresinin etkinlik iddiaları:
• Boyutu 0,1μm ile 2,5μm arasında olan partiküllerin %99’unu giderir: test yöntemi: Japon 

Elektrik Üreticilerin Birliği'nin JEM1467 Numaralı Standardı. Kriter: 32 m³’lük kapalı bir alan 
içinde bulunan, boyutu 0,1 ile 2,5 μm arasında olan ince partikül maddelerin %99’unun 
90 dakika içinde giderilmesi. (32 m³’lük test alanı içinde bir değere dönüştürülmüştür).

Koku/gaz giderme etkisi şunları sağlar:
• Gazların oksidasyonla giderilmesi: test kuruluşu: Life Science Research Laboratory. Test 

yöntemi: Gaz motoru 10 dakika çalıştırıldıktan sonra (partikül konsantrasyonu 60 mg/m³’e 
ulaştığında) hava temizleyici 80 dakika çalıştırılarak motordan salınan kirletici partiküllerin 
emilmesi sağlanmıştır. Bu hava temizleyici 200L’lik kapalı ortamda 24 saat çalıştırılmış ve 
gazların bozunması üzerindeki etkileri ölçülmüştür. Test sonucu: Streamer ışıması olmadan 
yapılan testle karşılaştırıldığında gaz bileşenleri 9 saat içinde %63 oranında azaltılmıştır. 
Test numarası: LSRL-83023-702. Test ünitesi: MCK70N’ye (Japon modeli) göre ölçülmüştür.

• Kokuların emilmesi ve bozunması: hava temizleyici ve koku bileşeni asetaldehit 21 m³’lük bir 
kutu içine yerleştirilmiş ve hava temizleyici çalıştırılmıştır. Asetaldehitin Streamer tarafından 
bozunmasıyla ortaya çıkan, ürün (CO

2
) konsantrasyonundaki artış incelenmiştir (Daikin 

değerlendirmesi). Test ünitesi: MCK55W serisine eşdeğer bir model olan MCK55S’ye (Japon 
modeli) göre test edilmiştir.

• Formaldehit bozunması: test yöntemi: sabit üretim yöntemi. Test odası: 22 - 24 m³, sıcaklık: 
23 ± 3°C, nem: 50 ± %20. Havalandırma koşulu: Sürekli olarak 0,2 ppm'lik bir konsantrasyon 
ortaya çıktığında 36 m³/sa düzeyinde 0,08 ppm'lik bir giderme kapasitesi sağlanır; bu da 
Japon Sağlık, Çalışma ve Güvenlik Bakanlığının kılavuzuyla uyumludur. (Bu da yaklaşık 
olarak 65 m³'lük bir odanın havalandırma kapasitesine karşılık gelir.)

Madde bozunma etkisi iddiaları:
• Toz toplama filtresindeki bakterilerin giderilmesi: test kuruluşu: Japon Gıda Araştırma 

Laboratuvarları. Test numarası: 15044988001-0201. Test yöntemi: 25 m³’lük bir test alanında 
çalıştırılan bir hava temizleyiciye takılı bir toz toplama filtresinin üst akımına bakteri 
sıvısıyla aşılanmış bir test parçası takılmıştır. Beş saat sonunda canlı bakteri sayısı sayılmıştır. 
Test sonucu: Beş saat içinde %99’undan fazla giderilmiştir. Test ünitesi: MCK55W serisine 
(turbo çalıştırma) eşdeğer bir model olan MCK55S’ye (Japon modeli) göre test edilmiştir.

• Nemlendirme filtresindeki bakterilerin giderilmesi: test kuruluşu: Japon Gıda Araştırma 
Laboratuvarları. Test numarası: 15044989001-0101. Test yöntemi: 25 m³’lük bir test alanında 
çalıştırılan bir hava temizleyiciye takılı bir nemlendirme filtresinin üst akımına bakteri 
sıvısıyla aşılanmış bir test parçası takılmıştır. Beş saat sonunda canlı bakteri sayısı sayılmıştır. 
Nesne parçası: Nemlendirme filtresi. Test sonucu: Beş saat içinde %99’undan fazla 
giderilmiştir. Test ünitesi: MCK55W serisine (turbo çalıştırma) eşdeğer bir model olan 
MCK55S’ye (Japon modeli) göre test edilmiştir.

• Alerjen bozundurma ve giderme: Streamer deşarjında çeşitli alerjenler ortaya çıktığı 
görülmüş ve alerjenlerdeki proteinin bozunması ELISA yöntemi, kataforez veya bir 
elektron mikroskobu kullanılarak doğrulanmıştır (Wakayama Tıp Fakültesinin ortak 
araştırması). Test örneği: ‘Japon sedir poleni Cryj-1’. Test sonucu: %99,6'sı veya daha fazlası 
2 saat içinde (ELISA yönteminde) ve %96,9'sı 4 saat içinde (diğer ölçüm yönteminde) 
bozunmuş ve giderilmiştir. Not: test, Flash Streamer modülünde gerçekleştirilmiştir.

• Virüs giderme ref. 1: test kuruluşu: Kitasato Çevre Bilimleri Araştırma Merkezi. Test sonucu 
sertifikası 21_0026 (aynı kuruluş tarafından verilmiştir). Deney sonucu: A-H1N1 virüsü 
1 saatin sonunda %99,9 oranında giderilmiştir. Not: test, Flash Streamer modülünde 
gerçekleştirilmiştir.

• Virüs giderme ref. 2: test kuruluşu: Vietnam Hijyen ve Epidemiyoloji Enstitüsü. Deney 
sonucu: A-H5N1 virüsünün %99,9'dan fazlası 3 saat içinde giderilmiştir. Not: test, Flash 
Streamer modülünde gerçekleştirilmiştir.

• Virüs giderme ref. 3: test kuruluşu: Kobe Üniversitesi Yüksek Okulu. Deney sonucu: 
Norovirüsün %96'dan fazlası 24 saat içinde giderilmiştir. Not: test, Flash Streamer 
modülünde gerçekleştirilmiştir.

Ünite satın alındıktan sonra ilk 10 yıl içinde 
filtrelerin değiştirilmesine gerek yoktur, 
bu nedenle filtrelerin düzenli olarak 
değiştirilmesi için ilave maliyetler çıkarmaz.

Hava temizleyicilerimiz sessiz çalışma 
modunda (ses basıncı seviyesi: 18 dBA) 
fısıltı kadar sessiz çalışır, temiz havayı siz fark 
etmeden sağlar.

Daikin'ın benzersiz Yakala ve Temizle yaklaşımı

Güçlü emiş Kirleticilerin etkili 
şekilde tutulması

Bozunma

Geniş bir alandaki havayı 
3 farklı yönde çeker. Bir elektrostatik HEPA filtresi 

kullanarak tozları ve kirleticileri 
etkili şekilde tutar.

Daikin’ın Streamer teknolojisini 
kullanarak, filtreyle tutulan zararlı 

maddelerin oksidasyon yöntemiyle 
bozunmasını sağlar.

1 2 3

Zararlı maddelerin bozunmasını sağlayan 3 adım

En az 10 yıl

ürünlerden biridir

Avrupa pazarındaki 
hava temizleyiciler 
arasındaki
en sessiz

boyunca hiçbir 
bakım maliyeti 
çıkarmaz

Şunları giderir: kirleticiler ve alerjenler

bakteriler virüslerkokular

uçucu organik 
bileşikler  

(VOC)

polen

hayvan 
tüyleri

ultra ince 
partiküller

ince 
partiküller

tozküf  
sporları
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Daikin’ın benzersiz  

ikili yöntemi

• Cilt, gözler ve solunum organları üzerindeki etkileri 
açısından Daikin’ın plazma iyonlarının güvenli 
olduğu kanıtlanmıştır. 

• Test kurumu: Life Science Laboratories, Ltd. 
• Testin adı: tekrarlı dozlu zehirlilik testi. 
• Test numarası: 12-II A2-0401 Aktif plazma 

iyonlarıyla indirgeme mekanizması.

Konsantrasyon: 

25.000 iyon/cm3

Streamer yüksek hızlı 
elektronlar salar. 

Elektronlar çarpışır ve havadaki 
nitrojen ve oksijen ile birleşir, 

neticesinde ise dört tip element 
ortaya çıkar.

Bu elementler, bozunma gücü 
sağlar.

Uyarılan 
nitrojen

Uyarılan 
oksijen

Oksijen 
radikali

OH 
radikali

DIŞARIDA

İÇERİDE

Aktif plazma  
iyon deşarjı

Streamer, zararlı elementlerin bozunmasını sağlar.
Bir tip plazma deşarjı olan Streamer, zararlı kimyasal maddelerin bozunmasını sağlar. 

Plazma iyon teknolojisi, plazma deşarjı ile 
iyonları havaya salar ve bunları havadaki 
bileşenlerle birleştirerek OH radikalleri 
gibi güçlü oksitleme gücüne sahip aktif 
bileşenler meydana getirir.  
Bu aktif bileşenler fungi ve alerjenlerin 
yüzeyine yapışarak, havadaki proteinlerin 
oksidasyon yöntemiyle bozunmasını sağlar. 

Streamer ile bozunma mekanizması

Aktif plazma iyonlarıyla indirgeme 
mekanizması

+

Şunları giderir: kirleticiler ve alerjenler
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• 0,3μm'lik ince partiküllerin %99,97’sini giderir.
• Filtre lifleri, statik elektrikle yüklenir ve 

partikülleri etkili şekilde toplar.
• Kolayca tıkanmaz, böylece yüksek basınç 

kaybına neden olmaz.

Partikülleri sadece ağ gözlerinin 
boyutlarına göre yakalar, bu nedenle ağ 
gözlerinin küçük tutulması gerektiğinden 
kolayca tıkanır ve yüksek basınç kaybına 
yol açar.

İnce toz partiküllerinin yakalanması 
için yüksek performanslı HEPA filtresi

Yüksek hacimde hava akışı sirkülasyonu büyük 
alanları dahi kısa sürede temizler.

-

Boyutu 0,1μm ile 2,5μm arasında olan partiküllerin %99’unu giderir.

Elektrostatik HEPA filtresi ile elektrostatik olmayan filtre arasında karşılaştırma

Elektrostatik HEPA filtresi Elektrostatik olmayan filtre

SONUÇ

Bu nedenle, filtreden yüksek 
miktarda hava geçebilir.

Filtre yüksek 
miktarda havayı 
temizleyebilir!

Filtre, elektrostatik kuvvetler 
yardımıyla tozları etkili şekilde 
toplar. Partikülleri sadece ağ 
gözlerinin inceliği sayesinde 
toplayan, elektrostatik 
olmayan HEPA filtrelerine 
kıyasla tıkanmaya açık 
değildir.

STEP 1 STEP 2

Hava yüksek hızda çapraz şekilde 
üflenir. Uzun bir mesafe kat eder 

ve sirkülasyon akışı yaratmak 
üzere duvarları kullanır.

Odanın arka 
tarafındaki hava 
dahi kısa sürede 

temizlenir.

Toz partikülleri 
ve kirleticiler hızlı 
şekilde yakalanır.

Güçlü emiş, 7,0 m3/dk'lık yüksek 
bir hava hacmi kullanır.

Elektrostatik olarak yüklü Elektrostatik olarak nötr
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Elektrostatik HEPA filtresi ile elektrostatik olmayan filtre arasında karşılaştırma

YENİ  
İkili Streamer ünitesi
Yüksek hızlı elektronlar 
deşarj edilir

Ön filtre
Tozları yakalar

Koku giderme filtresi
Kokuyu emer

Aktif plazma iyon üretme 
ünitesi
Plazma iyonları deşarj edilir

HEPA filtresi
İnce toz ve polen 
partiküllerini toplar

Koku sensörü

Toz sensörü

DEĞİŞTİRİLMESİNE 
GEREK YOKTUR

DEĞİŞTİRİLMESİNE 
GEREK YOKTUR

DEĞİŞTİRİLMESİNE GEREK 
YOKTUR

10 YIL BOYUNCA DEĞİŞTİRİLMESİNE 
GEREK YOKTUR

BAKIM VE DEĞİŞTİRME 
GEREKTİRMEZ

*düzenli olarak temizlenmesi gereklidir

Turbo çalışma modunda kapasite

• Konut uygulamaları ve hafif ticari 
uygulamalar gibi büyük alanlar için 
hava temizleme

• Zararlı maddelerin ayrıştırılması 
konusunda Daikin'ın ‘Yakala ve 
Temizleme’ yaklaşımı sayesinde 
daima temiz hava

• 10 yıl boyunca değiştirilmesine 
gerek olmayan, yüksek performanslı 
HEPA filtresi

• Çok sessiz çalışma

MCK70YV/YB

Uygulama odası alanı

 ~96m2*

650ml/sa

TOZ TOPLAMA

NEMLENDİRME

HAVA  
TEMİZLEME

NEMLENDİRME 
KAPASİTESİ

KOKU GİDERME

*Japan Electric Manufacturers' Association JEM 1467 Standardına 
dayalı test yöntemine göre, CADR değeri kullanılarak,  
NRCC-54013-2011 standardıyla hesaplanmıştır.
**20°C sıcaklığında ve %30 nemde turbo modda çalıştırıldığında 
JEM1426'ya (elektrikli nemlendirici) göre nemlendirme kapasitesi.

Hava debisi

7,0m3/dk.    

420 m3/saat

Nemlendirme + 
Hava temizleme
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Hava Kuruluğuna ve virüslere karşı koruma için  

güçlü nemlendirme

Nemlendirme suyu

Nemlendirme tepsisi

Nemlendirme filtresi

Su çarkı

Streamer Simgesi üç bileşenden meydana gelir

CL
AS

H CYCLE

CLEAN

YAKALAMA (CLASH)
Toz toplama filtresi, zararlı gazları 
tutan askıdaki maddeleri yakalar ve 
Streamer da buz gazları oksidasyon 
yöntemiyle bozunmaya uğratır.

DÖNGÜ (CYCLE)
Koku giderici filtre, kokuları emer 
ve kırar. Emme kapasitesinin 
rejenerasyonu sayesinde koku giderme 
kapasitesi daima korunur. Koku giderici 
filtrenin temizlenmesine gerek yoktur.

TEMİZLEME (CLEAN)
Toz toplama filtresindeki, 
nemlendirme filtresindeki ve 
nemlendirme suyu tepsisindeki 
bakterileri giderir.

Zararlı gazların bozunması iki kat hızlıdır 1
(Klasik Daikin ürünlerine kıyasla)

Klasik modellere kıyasla çift Streamer üniteyle donatılmıştır ve filtrenin daha da etkili şekilde 
ışınmaya maruz bırakılmasını sağlayan bir yapısal tasarıma sahiptir.

Önceki modellere kıyasla çift Streamer üniteyle 
donatılmıştır ve egzoz gazları vb. gibi zararlı gazların 
iki kat daha hızlı bozunmasını sağlar.

Bu etki bir test alanında ölçülmüştür ve gerçek bir çalışma alanındaki 

bir test sonucu değildir.

Streamer

Koku giderme 
filtresi

Zararlı 
gazlar

İkili Streamer
Toz partikülleri ve kokular için 
bozunma gücünü iki katına çıkarır

İkili Streamer ünitesi
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Koku giderme iki kat fazladır2

(Önceki Daikin ürünlerine kıyasla)

İkili Streamer, ünitenin içini dahi temizler

Koku giderici filtre, kokuları emer ve ikili Streamer bunların daha hızlı şekilde bozunmasını sağlar. 
Koku giderici filtrenin etkisiyle birleştiğinde koku giderme miktarı ikiye katlanır.

Bu etki, 30 dakikalık çalışma sonrasında 29,4 m3'lük bir test alanında ölçülmüştür ve gerçek bir çalışma alanındaki bir test 

sonucu değildir.

• Toz toplama filtresindeki bakterileri giderir.3

• Bakteri giderme hızı iki kat yüksektir.4

(Önceki Daikin modellerine kıyasla)

Bu etki, 2,5 saatlik çalışma sonrasında yaklaşık 25 m3'lük kapalı bir test alanında 

ölçülmüştür ve gerçek bir çalışma alanındaki bir test sonucu değildir.

Teknik özellikler
İç Ünite MCK70YVM

Uygulama Döşeme tipi
Uygulama odası alanı m² 48 (1) / 96 (2)
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 600 x 395 x 287 (3)
Ağırlık Birim kg 12,5 
Gövde Renk Beyaz (N9.0)
Fan Tipi Çok Bıçaklı Fan (dirsek tertibatlı Sirocco fan)

Hava debisi Hava temizleme 
işlemi

Sessiz/Düşük/
Orta/Turbo

m3/sa 60/132/210/420 

Nemlendirme 
çalışması

Sessiz/Düşük/
Orta/Turbo

m3/sa 102/132/210/420 

Ses basıncı 
seviyesi

Hava temizleme 
işlemi

Sessiz/Düşük/Orta/Turbo dBA 18/27/37/54 

Nemlendirme 
çalışması

Sessiz/Düşük/Orta/Turbo dBA 23/27/37/54 

Nemlendirme 
çalışması

Çekilen güç Sessiz/D/O/Turbo kW 0,011/0,012/0,018/0,068 
Nemlendirme Turbo ml/sa 650 
Su tankı kapasitesi l 3,6 

Hava temizleme 
işlemi

Çekilen güç Sessiz/D/O/Turbo kW 0,008/0,010/0,016/0,066 

Koku giderme yöntemi Flash streamer + Koku giderici katalizör
Toz toplama yöntemi Elektrostatik HEPA filtresi
Hava filtresi Tipi Polietilen tereftalat ağ
İşaret Öğe 01 Toz sensörü lambası: 3 aşamalı / PM 2. 5 sensörlü lamba: 3 aşamalı / 

Koku sensörü lambası: 3 aşamalı / Nem takibi: %20 - %90 / Nem ayarı: 
Düşük/Standart/Yüksek / Hava debisi: Sessiz/Düşük/Standart/Turbo / 
OTOMATİK FAN modu / Eko modu / Anti pollen modu / NEM modu / 

SİRKÜLASYON modu / Su besleme lambası / Streamer lambası / 
Önerilen mod lambası / Nemlendirici AÇIK/KAPALI lambası / Uyku 

modu / Çocuk kilidi lambası

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Tipi Nemlendirici hava temizleyici

1 Egzoz gazlarından oluşan bir uçucu organik madde (VOC) olarak asetaldehit içeren 1 m3'lük bir kutuya bir 
hava temizleyici yerleştirilmiş ve hava temizleyici (maksimum Streamer çıkış kapasitesinde) çalıştırılmıştır. 
Asetaldehit konsantrasyonundaki değişim ölçülmüştür. (Filtre emilim miktarı çıkarılarak sadece bozunan 
miktar hesaplanmıştır.) (Daikin değerlendirmesi) Klasik ürünlere kıyasla, asetaldehit konsantrasyonunun iki 
kat hızla azaldığı doğrulanmıştır. MCK70V ve 2017 MCK70T'ye (Japon modeli) muadil bir model olan 2018 
MCK70U (Japon modeli) ile kıyasla. | 2 29,4 m3'lük bir test alanında sigara dumanından kaynaklanan amonyak 
konsantrasyonu değişimi ölçülmüş ve koku yoğunluk ölçeğinde Seviye 3'e denk bir konsantrasyondan 
düşüşle kıyaslanmıştır. (Daikin değerlendirmesi) Test sonucu: İç ortamdaki amonyak konsantrasyonunun 
30 dakikanın sonunda yarıya düştüğü doğrulanmıştır. MCK70V ve 2017 MCK70T'ye (Japon modeli) muadil bir 
model olan 2018 MCK70U (Japon modeli) ile kıyasla. | 3 Test kuruluşu: Japon Gıda Araştırma Laboratuvarları. 
Test numarası: 17117469001-0101. Test yöntemi: 25 m3’lük kapalı bir test alanında çalıştırılan bir hava 
temizleyiciye takılı bir toz toplama filtresinin üst akımına bakteri sıvısıyla aşılanmış bir test parçası takılmıştır. 
2,5 saat sonunda canlı bakteri sayısı sayılmıştır. Test öznesi: Bir bakteri tipi. Test sonucu: 2,5 saat sonunda 
%99’undan fazlası giderilmiştir. Test ünitesi: MCK70V'ye eşdeğer bir model olan MCK70U (Japon modeli) ile 
test edilmiştir. | 4 İkili streamer: 2,5 saat içinde %99'dan yüksek bir oranda giderilmiştir; Streamer: 5 saat içinde 
%99'dan yüksek bir oranda giderilmiştir.

QR kodları taranarak veya 
tıklanarak daha fazla ayrıntıya ve 
nihai bilgilere erişebilirsiniz. MCK70YV MCK70YB

Uygulanabilir oda alanı, ünitenin maksimum fan devrinde (YY) çalıştırılması için uygundur. Uygulanabilir oda alanı, belirli bir toz partikülü 
miktarının 30 dakika içinde giderilebileceği alanı ifade eder. (1) JEM uyarınca (2) CADR (JEM) ve NRCC-54013-2011 standardı uyarınca)  
(3) Kastörlü: 637 × 395 × 287 | Nemlendirme miktarı, iç ve dış ortam havası sıcaklığına ve neme göre değişir. Ölçüm koşulu: 20°C sıcaklık, %30 nem. | 
Çalışma sesi seviyeleri, ünitenin önünden, solundan, sağından ve üstünden 1 m mesafede ölçülen değerlerin ortalamasını ifade eder. 
(Bunlar ekosuz bir odadaki değerlere karşılık gelir) | Üniteye bir elektrostatik HEPA filtresi ve nemlendirici filtreleri takılıdır.
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doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmez. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin 

Europe N.V. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya 

dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir. 

Klorinsiz kağıda basılmıştır. 
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Bir hava temizleyicinin toz toplama ve koku giderme kapasitesi hakkında:

 › Dumanındaki zararlı maddelerin (karbon monoksit vb.) tümü giderilemez.

 › Çıkan (bina malzemelerinden ve evcil hayvanlardan vb.) koku bileşenlerinin tamamı giderilemez.

Daikin hava temizleyici bir tıbbi cihaz değildir ve herhangi bir tıbbi veya farmasötik tedavinin yerine geçecek şekilde tasarlanmamıştır.

Hava temizleyicinizi 
hemen satın alın veya 

montörünüzle  
iletişime geçin!
www.daikin.eu




