
URURU HAVA 
TEMİZLEME CİHAZI

Hava temizleme ve nemlendirme 
BİR ÜRÜNDE

 



İÇİNDEKİLER

Hava temizleme ve nemlendirme 3

Temiz havanın önemi 4

Ururu nemlendirme 5

İleri teknoloji 6

Genel Özellikler 8

Temel teknik özellikler 10

2



Hava temizleme 
VE NEMLENDİRME

Soluduğumuz havada alerjenler, bakteriler, virüsler ve sigara 

dumanı gibi sağlığımızı tehdit eden birçok madde bulunur. 

Bunların yanı sıra, kış aylarında havanın kuruması da büyük bir 

problemdir.

Daikin Ururu Hava Temizleme Cihazı, evinizdeki havayı nemlendirir 

ve kuru havadan kaynaklanan rahatsızlığı ortadan kaldırır. Ara sıra 

4l tankını doldurmanız yeterlidir, böylece odanızı maksimum 

600ml/s kapasiteyle nemlendirecektir.
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Temiz İÇ MEKAN 
HAVASININ ÖNEMİ

Bugünlerde temiz iç mekan havası bulmak zordur.

Sağlık problemleri ve soluduğumuz havanın kalitesi arasında giderek daha fazla bağlantı 

kurulmaktadır. Rapor edilen alerjik hastalık ve astım vakalarının sayısı artış göstermektedir. EFA* 

verilerine göre, Avrupa genelinde 80 milyondan fazla insan bir çeşit alerjik hastalığa sahip olup bu 

hastalıkların görülme sıklığı artış göstermektedir.

*EFA: Avrupa Alerji ve Solunum Yolu Hastaları Derneği Federasyonu / www.efanet.org / Şubat 2006.

Günümüzde evler ve binalar hiç olmadığı kadar iyi izole edilmektedir ancak bu, dış hava ile iç havanın 

kısıtlı değiş tokuşu anlamına gelmektedir. Sonuç olarak, iç mekanlarda soluduğumuz hava dışarıdaki 

havadan daha kirli olabilmektedir. Üstelik genelde zamanımızın %90’ını kapalı ortamlarda geçiririz.*

*Avrupa komisyonu www.europe.eu.int / Şubat 2006.

İç mekan havasında şu maddeler bulunabilir: 

 › Polen, toz, ev akarı dışkıları ve evcil hayvan kepeği gibi havayla taşınan alerjenler.

 › Küf, tütün dumanı ve adjuvan maddeler gibi alerjen tetikleyicileri.
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URURU nemlendirme
Japonca “Ururu” olarak adlandırılan bu faydalı ve yenilikçi nemlendirme fonksiyonu, ince hatlı su tankı 

ve kombine su çarkı ve buharlaştırma filtresi tertibatından oluşmaktadır.

Nemlendirme fonksiyonu nasıl çalışır?

Tanktaki su, dönerken suyu yükselten ve filtrenin üzerine bırakan su çarkının bulunduğu alıcı 

tablasının içine akar.

Filtreye üflenen hava nemi emer ve odaya nemlendirilmiş olarak yayılır.
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NEMLİ HAVA

HAVA

BUHARLAŞTIRMA FİLTRESİ

1. Su çarkı, suyu alıcı tablasından havaya kaldırır.

2. Filtreye hava üflenir.

3. Nemli hava odaya yayılır.
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Daikin Ururu Hava Temizleyici, alerjenleri (polen, ev 

akarları, toz, vs.), bakterileri ve virüsleri etkin bir 

şekilde yok eder. Bunlara ek olarak, oldukça etkili 

bir koku giderme özelliğine sahiptir; diğer kokuları 

ayrıştırırken sigara dumanını etkin biçimde ortadan 

kaldırır. Partikülleri hızlıca toplar ve çabucak 

parçalar. Sessiz çalışması, onu sessiz geceler için 

ideal hale getirir. Ünitede yedi adet katlanmış filtre 

mevcuttur (biri hemen kullanım için olup 6 tanesi 

yedektir).

6 katmanlı filtreleme sistemi nasıl çalışır?

1 Kateşin içeren Ön Filtre büyük toz parçacıklarını ve evcil havyan kıllarını tutar.

2 Plazman İyonlaştırıcı tarafından pozitif olarak yüklenen toz ve polen partikülleri negatif yüklü 

Elektrostatik Toz Filtresi tarafından emilir.

3 Flash Streamer, Flash Streamer, koku ve formaldehit gibi kimyasal maddeleri ayrıştırarak zararsız 

yan ürünlere dönüştürür.

* Kateşin, bu partiküllere yapışabilen mikropları öldüren, çay yapraklarından elde edilen doğal bir anti-

bakteriyel maddedir.

İLERİ 
TEKNOLOJİ, 
   temiz hava
DEMEKTİR

1
Ön filtre (kateşinli*)
Büyük toz partiküllerini

ve evcil hayvan tüylerini yok eder.

2
Plazma İyonlaştırıcı

Toz ve polen pozitif yüklenir ve 
Elektrostatik Filtreye gönderilir.

kirli hava
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4 Flash Streamer, Titanyum Apatit Fotokatalitik Filtre 5 yüzeyinde, bakterileri ve virüsleri yok eden 

bir fotokatalitik tepkime de başlatır.

6 Koku Giderici Katalizör, kokuları parçalar.

3
Flash Streamer

Yüksek hızlı elektronlar Flash 
Streamer tarafından üretilir.
Bu elektronlar, kokuları ve 

formaldehitleri güçlü bir şekilde 
parçalar.

4
Elektrostatik Toz Toplama 

Filtresi (ön)
Pozitif olarak yüklenmiş tozlar 

ve polenler, negatif yüklü 
filtre tarafından emilir.

6
Koku Giderici Katalizör

Hava odaya tekrar verilmeden 
önce kokular emilir ve parçalanır.

KATLANMIŞ* 
FİLTRE

5
Titanyum Apatit Fotokatalitik 

Filtre (arka)
Kokular, bakteriler ve virüsler emilir 

ve ayrıştırılır.

temizlenmiş hava
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* Katlanmış bir filtrenin filtreleme yüzeyi, klasik düz filtreye kıyasla yaklaşık 1,5 kat daha büyüktür.

> > >



›› Yüksek›hava›debisi:›450m3/s*
 
*(turbo modunda)

›› Çok›sessiz›çalışma:›17dB(A)*
 
*(sessiz hava temizleme modunda)

Bu özellik, ünitenin yatak odalarında 

kullanılabilmesine olanak verir.

›› Kompakt›boyut

Her yere uyar. Hiçbir oda veya ofis köşesi, 

MCK75JVM-K için çok küçük değildir.

›› Portatif

Bu ünite (yalnızca 11 kg) bir odadan 

diğerine kolayca taşınabilir.

›› Düşük› bakım› ihtiyacı,› Temizleme›

kolaylığı

Kolay temizlenebilen düz panel.

›› Yıkanabilir› ve› yeniden› kullanılabilir›

kartuş

Temel ÖZELLİKLER

1 Çocuk›kilidi›ve›parlaklık›ayarlama›düğmesi

2 Zamanlayıcı›ayarlama›düğmesi

3 Nem›ayarlama›düğmesi

4 Hava›debisi›ayarlama›düğmesi

5 Açma/kapatma›düğmesi

6 Nem›açma/kapatma›düğmesi

Güçlü 4 yönlü fan hareketi, 

odanın her köşesine ulaşır.

46 m2’ye varan oda 

boyutlarında kullanılabilir.
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1 Toz›monitörü
 Havada algılanan toz miktarı bu lambalar ile gösterilir.

2 Çocuk›kilidi›lambası
 

3 Kontrol›ve›uyarı›lambası
 

4 Kapatma›zamanlayıcısı›ayarlama›göstergesi.›

› Kapatma›zamanlayıcısı›ayar›lambası›yanar.
 Ayarlamadan sonra, kalan süre bir lamba ile belirtilir.

5 Nem›monitörü

6 Otomatik›çalışma›göstergesi
 Otomatik çalışma süresince yanar.  

 Hava akış lambalarından biri de yanacaktır.

7 Hava›debisi›göstergesi
 Hava debisi ayarlanırken yanar.

8 Turbo›ve›polen›modu›göstergeleri

9 Koku›monitörü

10 Koku›sensörü›için›hava›girişi

1

2

6 103

4 5 7 8 9
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›› Çocuk›kilidi

Küçük çocukların hava temizleyiciyi 

kullanmalarını önlemek için, uzaktan 

kumanda ile çocuk kilidini ayarlayın.

›› Otomatik›çalışma

Hava debisi, havanın kirlilik seviyesine göre 

ayarlanır.  Hava daha temiz olduğunda, daha 

düşük hava debileri etkinleştirilir. Böylece 

elektrik tasarrufu sağlanır. 

›› TURBO›Modu

Bu kullanışlı mod, yüksek güçte çalışma 

sağlar. Bu modu, eve yeni girdiğinizde ya 

da beklenmedik misafirleriniz geldiğinde 

kullanabilirsiniz.

›› Kapatma›zamanlayıcısı›

Uzaktan kumanda, üniteyi 1, 2 veya 4 saat 

sonra kapatacak biçimde ayarlanabilir.

›› Polen›İyon›Modu

Oda havasında hafif bir türbülans 

oluşturularak, polen yere inmeden havada 

yakalanır.

›› Parlaklık›ayarı

Gösterge paneli üzerindeki lambaların 

parlaklık ları üç düzeyden birine 

ayarlanabilir.

›› 4›kademeli›fan›hızı›

Fan hızı LL’den (Low Low:Düşük Düşük) H 

(High:Yüksek) moduna kadar 4 seviyeye 

ayarlanabilir.

Fonksiyonel 
ÖZELLİKLER



Temel TEKNİK ÖZELLİKLER
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Model MCK75JVM-K

Tipi Nemlendiricili hava temizleyici

Güç beslemesi 1~/220-240/220-230V/50/60Hz

Boyutlar YxGxD mm 590x395x268

Renk Siyah (Panel rengi: gümüş)

Ağırlık kg 11

Toz toplama yöntemi Plazma iyonlaştırıcı + Elektrostatik toz toplama filtresi

Koku giderme Yöntemi Flash streamer + Titanyum apatit fotokatalitik filtre + Koku giderici katalizör

Hava filtresi Kateşinli polipropilen ağ

Hava›temizleme›işlemi Turbo Y O D Sessiz

Güç girişi kW 0,081 0,035 0,018 0,011 0,008

Ses basıncı seviyesi (1) dB(A) 50 43 36 26 17

Hava debisi m3/s 450 330 240 150 60

İlgili oda alanı (2) m3 46

Nemlendirme›işlemi Turbo Y O D Sessiz

Güç girişi kW 0,084 0,037 0,020 0,013 0,012

Ses basıncı seviyesi (1) dB(A) 50 43 36 26 23

Hava debisi m3/s 450 330 240 150 120

Nemlendirme (3) ml/s 600 470 370 290 240

Su tankı kapasitesi l 4
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Notlar:
(1) Ses basıncı seviyeleri, ünitenin önünden, solundan, sağından ve üstünden 1m 

mesafede ölçülen ortalama değerlerdir (Bu, yankısız bir odadaki değere eşittir).
(2) İlgili oda alanı, ünite turbo modda çalışırken uygundur. İlgili oda alanı, 30 dakika içerisinde 

belirli bir miktarda toz partikülünün temizlenebileceği alanı ifade eder.
(3) Nemlendirme miktarı iç ve dış mekan sıcaklığına ve nemine göre değişir. Ölçüm koşulu: 

20°C sıcaklık ve %30 nem.

Daikin, hava temizleme cihazları ile büyük takdir 
toplamıştır: MCK75JVM-K için verilen Daikin TùV Ödülü, 
ünitelerimizin verimini onaylamaktadır.
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Naamloze Vennootschap

Zandvoordestraat 300

B-8400 Oostende, Belçika

www.daikin.com.tr

BTW: BE 0412 120 336

RPR Oostende

Daikin ürünlerinin dağıtıcısı:

Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.’yi 
bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. bu broşürün 
içeriğini bilgisi sınırları dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin, 
ürünlerin ve hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, 
doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili açık veya dolaylı herhangi bir 
garanti verilmez. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın 
değiştirilebilir. Daikin Europe N.V., bu broşürün kullanımından ve/veya 
yorumlanmasından kaynaklanan veya bununla ilişkili doğrudan yada 
dolaylı herhangi bir hasar için en geniş anlamıyla hiçbir sorumluluk 
kabul etmez. Tüm içeriğin telif hakkı sahibi Daikin Europe N.V.'dir.

Daikin üniteleri, ürün güvenliğini garanti altına  alan 
Avrupa düzenlemelerine uymaktadır.
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Daikin Europe N.V.’nin Kalite Yönetim Sisteminin ISO9001 
standardına uygunluğu LRQA tarafından onaylanmıştır. 
ISO9001, ürünle alakalı hizmetlerin yanı sıra tasarım, 
geliştirme, üretim ile ilgili bir kalite güvencesidir.

ISO14001, insan sağlığını ve çevreyi faaliyetlerimizin, 
ürünlerimizin ve hizmetlerimizin olası etkilerine karşı 
korumak ve çevre kalitesinin sürdürülmesine ve 
geliştirilmesine yardımcı olmak için etkin bir çevre 
yönetim sistemi uygulanmasını sağlar.

Daikin Europe N.V Klimaları 
(AC), Sıvı Soğutma Paketleri 
(LCP), Hava İşleme Üniteleri 
(AHU) ve Fan coil cihazları 
(FCU) için Eurovent 
Sertifikasyon Programına 
katılmıştır. Sertifikaların 

devam eden geçerliliklerini online olarak: www.eurovent-certification.com veya: 
www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz




