
De luchtreinigers van Daikin kregen al veel lof toegezwaaid: 
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Het stijlvolle design van de MC70L past  
in elk interieur

Technische gegevens

Het keurmerk van de British Allergy 
Foundation 
garandeert dat het product 
wetenschappelijk is getest om te 
bewijzen dat het doeltreffend is in het 
reduceren/verwijderen van allergenen 
in de omgeving van allergie- en 
astmapatiënten of dat de producten 
het allergeenpercentage/percentage 
chemische stoffen beduidend 
gereduceerd heeft.

De TüV-erkenning van Daikin 
bevestigt de doeltreffendheid van 
deze units.

Op basis van deze testresultaten heeft 
Daikin Europe N. V., Oostende (België) 
de toestemming van TÜV NORD, 
Hamburg (Duitsland) gekregen om 
het TÜV NORD-keurmerk “Indoor Air 
Hygiene Test – Suitable for Allergic 
People” te gebruiken voor de Daikin-
luchtreinigers.
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Binnenunit

Type

Geschikt voor vloeroppervlakte m2

Afmetingen Unit H x B x D mm

Gewicht Unit kg

Behuizing Kleur

Ventilator Type

Luchtdebiet Werking luchtreiniging Turbo/Hoog/Standaard/
Laag/Stil

m3/u

Bevochtiging Turbo/Hoog/Standaard/
Laag/Stil

m3/u

Geluidsdrukniveau Werking luchtreiniging Turbo/Hoog/Standaard/Laag/Stil dBA

Bevochtiging Turbo/Hoog/Standaard/Laag/Stil dBA

Bevochtiging Opgenomen vermogen Turbo/Hoog/Standaard/Laag/Stil kW

Bevochtiging Turbo/Hoog/Standaard/Laag/Stil ml/u

Inhoud watertank l

Werking luchtreiniging Opgenomen vermogen Turbo/Hoog/Standaard/Laag/Stil kW

Geurverwijderingsmethode

Bacterie-$ltermethode

Stofvangmethode

Teken Item 01

Voeding Naam/Fase/Frequentie/Spanning Hz/V

Certi%caten en onderscheidingen



(1)  De geluidsdrukniveau's zijn een gemiddelde van de waarden die gemeten werden op 1 meter afstand van de 
voorzijde, linker- en rechterzijde en bovenzijde van de unit (dit komt overeen met de gemeten waarde in een echoloze 
ruimte).

(2)  De toepasselijke oppervlakte geldt voor het gebruik van de unit in de turbo-stand. De toepasselijke oppervlakte duidt 
de ruimte aan waar een bepaalde hoeveelheid stofdeeltjes kan worden verwijderd in 30 minuten.

(3)  De hoeveelheid bevochtiging is afhankelijk van de binnen- en buitentemperatuur en de luchtvochtigheid. 
Meetomstandigheden: temperatuur 20°C, luchtvochtigheid 30%.
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MCK75J, luchtbevochtiging en -reiniging  
in één systeem
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MC70L MCK75J

Luchtreiniger Luchtbevochtiger en -reiniger

46 46

576x403x241 590x395x268

8,5 11,0

Wit Zwart (N1) (paneelkleur: zilver)

Ventilator met meerdere lamellen (Sirocco-ventilator met beschermrooster)

420/285/210/130/55 450/330/240/150/60

450/330/240/150/120

48,0/39,0/32,0/24,0/16,0 50,0/43,0/36,0/26,0/17,0

50/43/36/26/23

0,084/0,037/0,020/0,013/0,012

600/470/370/290/240

4,0

0,065/0,026/0,016/0,010/0,007 0,081/0,035/0,018/0,011/0,008

Flash Streamer/Fotokatalytisch $lter uit titaniumapatiet/Katalysator die geurmoleculen afbreekt

Flash Streamer/Fotokatalytisch $lter uit titaniumapatiet -

Plasma-ionisator/Elektrostatisch stofvang$lter

Stof: 3 fasen/Geur: 3 fasen/Automatische werking (LL-H) / 
Luchtdebiet (LL/L/S/H)/Turbostand (HH)/Anti-pollenstand/
Sluimerstand/Kinderslot (antiknoeifunctie)/Uitschakeltimer 

(1,2,4u)/Onderhoud: Filter-vervanging/Onderhoud: 
Ionisator/Streamer reinigen

Stof: 3 fasen/Geur: 3 fasen/Luchtdebiet: auto/LL/L/S/H, 
Turbostand HH, antipollenstand/Uitschakeltimer: 1/4/8u /Reiniging: 

ionisator/Streamer 

1~/220-240/220-230 VM/1~/50/60/220-240/220-230


