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Purificação do ar
E HUMIDIFICAÇÃO

Existem muitas substâncias no ar que respira, como alergéneos, 

bactérias, vírus e fumo de tabaco, que são prejudiciais para a 

saúde. Acima de tudo, o ar seco é especialmente importante 

durante o Inverno.

O Purificador de Ar Ururu da Daikin humidifica o ar no interior do 

seu lar e alivia os efeitos do ar seco. Basta encher ocasionalmente 

o depósito de 4l, e irá humidificar a divisão com um volume 

máximo de 600ml/h.
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A IMPORTÂNCIA DO AR INTERIOR 

limpo
Hoje em dia, é difícil encontrar ar interior limpo

Está cada vez mais a ser estabelecida uma ligação entre os problemas de saúde e a qualidade do 

ar que respiramos. Os casos de doenças alérgicas e asma estão a aumentar. De acordo com a EFA*, 

mais de 80 milhões de pessoas em toda a Europa possuem alguma forma de doença alérgica e a 

sua prevalência está a aumentar.

*EFA: Federação Europeia de Alergias e Associação de Pacientes com Doenças das Vias Respiratórias / www.efanet.org / Fevereiro de 2006.

As residências e os edifícios de hoje estão mais bem isolados, mas isso implica uma troca limitada 

do ar exterior com o ar interior. Como tal, o ar que respiramos no interior pode estar mais poluído 

do que o ar exterior. Além disso, normalmente passamos até 90% do nosso tempo em ambientes 

fechados.*

*Comissão Europeia em www.europe.eu.int / Fevereiro de 2006.

O ar interior pode incluir 

 › Alergéneos de inalação, tais como pólen, pó da casa, excrementos de ácaros e caspa de 

animais domésticos.

 › Elementos que activam alergéneos tais como bolores, fumo de tabaco e substâncias adjuvantes.
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Humidificação URURU

Esta função de humidificação útil e inovadora – denominada “Ururu” em Japonês - provém da 

incorporação de um depósito de água de baixo perfil e da combinação do conjunto da roda 

hidráulica e filtro de vaporização.

Como funciona a função de humidificação?

A água no depósito flui para o tabuleiro receptor que aloja a roda hidráulica, que eleva a água 

enquanto roda e a liberta para o filtro.

O ar que passa pelo filtro absorve a humidade e descarrega-a para a divisão como humidificação.
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AR HÚMIDO

AR

FILTRO DE VAPORIZAÇÃO

1. A roda hidráulica eleva a água do tabuleiro receptor.

2. O ar é soprado para o filtro.

3. O ar húmido é descarregado para a divisão.
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O Purificador de Ar Ururu da Daikin remove 

eficazmente alergéneos (por ex.: pólen, ácaros, pó, 

etc.), bactérias e vírus. Além disso, tem uma elevada 

eficácia desodorizante; elimina o fumo de tabaco 

de forma eficaz enquanto decompõe outros 

odores. Recolhe e decompõe rapidamente as 

partículas. O funcionamento silencioso torna-o 

ideal para noites tranquilas. A unidade inclui sete 

filtros de papel plissado (um para utilização 

imediata e 6 sobressalentes).

Como funciona o sistema de filtragem de 6 camadas?

1 O pré-filtro – que contém catequina – capta as partículas de pó de grandes dimensões e pelos 

de animais.

2 O ionizador de plasma carrega positivamente as partículas de pó e pólen, que são removidas 

pelo filtro de pó electrostático de carga negativa.

3 O Flash Streamer decompõe as substâncias químicas, tais como odores e formol em produtos 

derivados inofensivos.

* A catequina é uma substância anti-bacteriana natural derivada das folhas de chá que mata os germes 

que conseguem fixar-se nestas partículas.

A TECNOLOGIA 
MELHORADA SIGNIFICA

ar limpo

1
Pré-filtro  

(com catequina*)
Remove partículas de

pó grandes e pelos de animais.

2
Ionizador de plasma 

O pó e o pólen são carregados 
positivamente e enviados para o 

filtro electrostático.

ar poluído

6

> > >



4 O Flash Streamer também promove uma reacção fotocatalítica na superfície do filtro fotocatalítico 

de apatite de titânio 5 que remove bactérias e vírus.

6 O catalisador desodorizante decompõe os odores.

3
Flash Streamer

São gerados electrões de alta 
velocidade através do Flash 

Streamer.
Estes electrões decompõem 

eficazmente odores 
e formaldeído.

4
Filtro de recolha 

electrostática do pó 
(dianteiro) 

O pó e o pólen de carga 
positiva são absorvidos pelo 

filtro de carga negativa.

6
Catalisador desodorizante

Os odores são absorvidos 
e decompostos antes que o ar 

regresse à divisão.

FILTRO DE  
PAPEL  
PLISSADO*

5
Filtro fotocatalítico de apatite 

de titânio (traseira)
Os odores, as bactérias e os vírus 
são absorvidos e decompostos.

ar purificado

7

* A superfície de filtragem de um filtro de papel plissado é aproximadamente 1,5 vezes maior do que a 

de um filtro plano convencional.
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›› Caudal›de›ar›de›grandes›dimensões:›450›m3/h*
 
*(em modo turbo)

›› Funcionamento›ultra-silencioso:›17dB(A)*
 
*(em modo silencioso de purificação do ar)

Isto torna a unidade adequada para utilização 

em quartos de dormir.

›› Tamanho›compacto

Cabe em qualquer lugar. Nenhuma divisão ou 

canto de escritório é demasiado pequeno para 

o MCK75JVM-K.

›› Portátil

A unidade pode ser facilmente transportada 

(apenas 11 kg) de uma divisão para a outra.

›› De›simples›manutenção

Painel plano fácil de limpar.

›› Cartucho›lavável›e›reutilizável

Principais CARACTERÍSTICAS

1 Interruptor›de›bloqueio›para›crianças›e›de›regulação›da›luminosidade

2 Interruptor›de›definição›do›temporizador

3 Interruptor›de›definição›da›humidade

4 Interruptor›de›definição›do›caudal›de›ar

5 Interruptor›de›ligar/desligar

6 Interruptor›de›ligar/desligar›a›humidade

A potente acção do ventilador chega 

a todos os cantos da divisão.

Tamanho aplicável da 

sala até 46 m2
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1 Monitor›de›pó
 A quantidade de pó detectada no ar é indicada por estas lâmpadas.

2 Lâmpada›do›bloqueio›para›crianças
 

3 Luz›de›verificação›e›aviso
 

4 Indicador›da›definição›do›temporizador›

› de›desligar
	 A lâmpada do temporizador de desligar acende-se
 Após ser definido, o tempo restante é indicado pela lâmpada.

5 Monitor›de›humidade

6 Indicador›de›funcionamento›automático
 Acende-se durante o funcionamento automático.  

 Uma das lâmpadas de caudal de ar também se acenderá.

7 Indicador›do›caudal›de›ar
 Acende-se quando definir a taxa de caudal de ar.

8 Indicadores›do›modo›turbo›e›pólen

9 Monitor›de›odores

10 Entrada›de›ar›para›o›sensor›de›odores

1

2

6 103

4 5 7 8 9
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›› Bloqueio›para›crianças

Accione o bloqueio para crianças com 

o controle remoto para evitar que as 

crianças utilizem o purificador de ar.

›› Funcionamento›automático

O caudal de ar é ajustado para o nível de 

sujidade no ar.  Quando o ar estiver mais limpo, 

serão activadas velocidades de caudal mais 

baixas, o que permite poupar electricidade. 

›› Modo›TURBO

Este modo proporciona um funcionamento 

de alta potência. Utilize-o quando 

pretender renovar o ar interior de forma 

rápida.

›› Temporizador›automático›

O controle remoto pode ser definido para 

desligar a unidade após 1, 2 ou 4 horas.

›› Modo›de›iões›contra›pólen

Ao criar uma suave turbulência no ar da 

divisão, o pólen é apanhado antes que 

caia no chão.

›› Regulação›da›luminosidade

A luminosidade das luzes no painel 

indicador pode ser regulada para um de 

três níveis.

›› 4›velocidades›do›ventilador›

A velocidade do ventilador pode ser 

ajustada em quatro fases, do modo LL ao H.

CARACTERÍSTICAS

funcionais



ESPECIFICAÇÕES principais
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ESPECIFICAÇÕES

Modelo MCK75JVM-K

Tipo Purificador de ar com humidificação

Alimentação eléctrica 1~/220-240/220-230V/50/60Hz

Dimensões AxLxP mm 590x395x268

Cor Preto (Cor do painel: prateado)

Peso kg 11

Método de recolha de pó Ionizador de plasma + Filtro electrostático de recolha de pó

Método Desodorizante Flash streamer + Filtro fotocatalítico de apatite de titânio + Catalisador desodorizante

Filtro de ar Rede de polipropileno com catequina

Operação›de›purificação›do›ar Turbo A M B SB

Potência absorvida kW 0,081 0,035 0,018 0,011 0,008

Nível de pressão sonora (1) dB(A) 50 43 36 26 17

Caudal de ar m3/h 450 330 240 150 60

Área da divisão aplicável (2) m3 46

Operação›de›humidificação Turbo A M B SB

Potência absorvida kW 0,084 0,037 0,020 0,013 0,012

Nível de pressão sonora (1) dB(A) 50 43 36 26 23

Caudal de ar m3/h 450 330 240 150 120

Humidificação (3) ml/h 600 470 370 290 240

Capacidade do depósito de água l 4
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Notas:
(1) Os níveis de pressão sonora correspondem à média dos valores medidos a 1m da parte 

frontal, esquerda, direita e superior da unidade (Tal equivale ao valor numa câmara anecóica).
(2) A área da divisão aplicável é adequada quando a unidade se encontra em funcionamento 

no modo turbo. A área da divisão aplicável indica o espaço onde uma determinada 
quantidade de partículas de pó pode ser removida em 30 minutos.

(3) A quantidade de humidificação varia de acordo com a temperatura e humidade interior e 
exterior. Condição de medição: 20 °C de temperatura, 30% de humidade.

A Daikin já recebeu muitos elogios pelos seus 
purificadores de ar: o prémio Daikin TüV para o 
MCK75JVM-K confirma a eficiência das nossas unidades
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Naamloze Vennootschap

Zandvoordestraat 300

B-8400 Oostende, Bélgica

www.daikin.eu

BTW: BE 0412 120 336

RPR Oostende

Os produtos Daikin são distribuídos por:

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. Todo 
o conteúdo está ao abrigo de copyright pela Daikin Europe N.V.

As unidades Daikin obedecem às normas europeias 
que garantem a segurança do produto.
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A posição única da Daikin enquanto fabricante de 
equipamento de ar condicionado, compressores e 
frigorigéneos levou ao seu envolvimento de perto em 
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.

A Daikin Europe N.V. é aprovada pela LRQA pelo seu 
Sistema de Gestão de Qualidade de acordo com 
a norma ISO9001. A norma ISO9001 diz respeito à 
garantia da qualidade no que se refere à concepção, 
desenvolvimento e fabrico, assim como aos serviços 
relacionados com o produto.

A ISO14001 garante um sistema de gestão do 
ambiente eficaz que protege a saúde e o ambiente do 
potencial impacto das nossas actividades, produtos e 
serviços e ajuda a manter e a melhorar a qualidade do 
ambiente.

A Daikin Europe N.V. 
participa no programa de 
Certificação Eurovent para 
Sistemas de Ar Condicionado 
(AC), Conjuntos de Chillers 
Líquidos (LCP), Unidades de 
tratamento de ar (AHU) e 

Unidades ventilo-convectoras (FCU); Verificar a validade actual do certificado online: 
www.eurovent-certification.com ou utilizando: www.certiflash.com”


