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Άνεση
   Η Daikin διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων 

και λύσεων για οικιακές, εμπορικές και βιομηχανι-
κές εφαρμογές

    Τα μηχανήματα διακρίνονται τόσο για τη χαμηλή 
στάθμη θορύβου όσο και για τη τέλεια ροή του 
αέρα δημιουργώντας εξαιρετική άνεση στο σπίτι 
σας

Έλεγχος
    Η τεχνογνωσία μας κάνει τη ζωή σας ευκολότερη, 

επιτρέποντας να ελέγχετε το σύστημα σας μέσω 
εφαρμογών smartphone app ή με χειριστήριο 
φιλικό προς τον χρήστη

Βραβευμένη Σχεδίαση Daikin

  

  

  

  

  

Ενεργειακή απόδοση
    Ως μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη εταιρεία, επιδί-

ωξή μας είναι να είμαστε μέρος ενός υγιούς οικο-
συστήματος

  
  Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για να είναι 
εξαιρετικά αποδοτικά όλο το χρόνο.

    Η χαμηλή κατανάλωση ρεύματος των προϊό-
ντων μας αντικατοπτρίζεται στους μειωμένους 
λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας

Αξιοπιστία
    Τα προϊόντα της Daikin φημίζονται για την αξιοπι-

στία τους. Όλοι η γκάμα προϊόντων χαρακτηρίζε-
ται από την τεχνολογική υπεροχή

Η απόλυτη άνεση στο σπίτι
Η ιδανική λύση για κάθε εφαρμογή. Ευρεία γκάμα 
διαθέσιμων προϊόντων, τόσο στη ψύξη όσο και στη 
θέρμανση

  
 Χαμηλοί λογαριασμοί χάρη στον υψηλό 
εποχιακό βαθμό απόδοσης έως A +++ και 
χαρακτηριστικά όπως ο αισθητήρας κίνησης 
ή ο 24ώρος χρονοδιακόπτης για μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση ενέργειας

  
 Έλεγχος μέσω εφαρμογών smartphone app ή 
με χειριστήριο φιλικό προς τον χρήστη

  
 Τέλεια ατμόσφαιρα: με εξαιρετικά αθόρυβα 
μηχανήματα

Online Controller
Έχετε πάντα τον έλεγχο όπου 
και αν βρίσκεστε
  

  Ελέγχετε το σπίτι σας από όπου και αν βρίσκεστε 
με τις διαθέσιμες εφαρμογές (iOS & Android) 
μέσω τοπικού δικτύου ή διαδικτύου. Μπορεί να 
συνδεθεί με πολλές εσωτερικές μονάδες.

Η Daikin είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλιματισμό και τη θέρμανση. Η συνεχής καινοτο-
μία σε θέματα άνεσης, ενεργειακής αποδοτικότητας, συστημάτων ελέγχου και αξιο-
πιστίας, της επιτρέπει να θέτει τα πρότυπα ποιότητας για ολόκληρο τον κλάδο.
Ως κορυφαίος κατασκευαστής σε ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 
διακρίνεται όχι μόνο για την υψηλή ποιότητα αλλά και τη μοναδική αισθητική.

Γιατί να επιλέξετε Daikin;
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Eποχιακός βαθμός απόδοσης

Η Daikin ανοίγει το δρόμο
για τον εποχιακό βαθμό απόδοσης

Η Ευρώπη εφάρμοσε τη χρήση της ετικέτας ενεργει-
ακής σήμανσης για να μπορούν οι καταναλωτές να 
συγκρίνουν και να παίρνουν αποφάσεις για τις αγορές 
του βασιζόμενα σε ενιαία κριτήρια. Η προηγούμενη 
Ευρωπαϊκή ενεργειακή σήμανση για τα κλιματιστικά 
χρονολογείτε από το 1992. Το 2013 τέθηκε σε εφαρ-
μογή η νέα ετικέτα ενεργειακής σήμανσης, η οποία 
επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν καλύτερες 
επιλογές καθώς εισάγεται ο εποχιακός βαθμός απόδο-
σης που αντικατοπτρίζει καλύτερα τις επιδόσεις μιας 
μονάδας κλιματισμού καθ’όλη τη διάρκεια λειτουργί-
ας της.

Η νέα ετικέτα ενεργειακής σήμανσης περιλαμβά-
νει πολλαπλές κατηγορίες από Α+++ έως και D με 
αντίστοιχο χρωματισμό που κυμαίνεται από σκούρο 
πράσινο (πιο ενεργειακά αποδοτικό) έως κόκκινο (λι-
γότερο ενεργειακά αποδοτικό). Η διαθέσιμη πληρο-
φόρηση πάνω στην ετικέτα όχι μόνο περιλαμβάνει 
τιμές απόδοσης σε ψύξη (SEER) και θέρμανση (SCOP) 
αλλά και την ετήσια κατανάλωση ενέργειας και τη 
στάθμη θορύβου λειτουργίας.

Η σήμανση που ενθαρρύνει τις έξυπνες αποφάσεις

Επεξήγηση της ετικέτας ενεργειακής σήμανσης
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Eποχιακός βαθμός 
απόδοσης
Η έξυπνη χρήση ενέργειας

   
  

  

      

Θερμοκρασία Απόδοση Βοηθητικές λειτουργίες

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

1 θερμοκρασιακή συνθήκη:

35°C ψύξη

7°C θέρμανση

Δεν συμβαίνει

συχνά

Δεν αντιπροσωπεύει τη 
λειτουργία της μονάδας 

με μερικό φορτίο

Δεν είναι εμφανή τα 
πλεονεκτήματα τής

τεχνολογίας inverter

Δεν λαμβάνεται υπόψη η 

κατανάλωση 

των βοηθητικών 

λειτουργιών

Πολλές θερμοκρασίες 

για ψύξη & για θέρμανση, 

αντιπροσωπεύοντας 

την πραγματική λειτουργία 

σε μια πλήρη εποχή

Ενσωματώνει 
«ολοκληρώνοντας» τη 
λειτουργία σε μερικό αντί σε 
πλήρες φορτίο.
Είναι εμφανή τα 
πλεονεκτήματα της 
τεχνολογίας inverter

Περιλαμβάνει την 
κατανάλωση όλων των 
λειτουργιών:
•  Thermo O¦ 
•  Stand-by
•  O¦ 
•  Aντίσταση ελαίου

ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η Ευρωπαϊκή ετικέτα
ενεργειακής σήμανσης
ανοίγει το δρόμο προς την
ενεργειακή απόδοση

Στην προσπάθειά της να επιτύχει τους φιλόδοξους 
στόχους για το περιβάλλον της πολιτικής 20-20-20, η 
Ευρώπη θέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοση για τα κλιματιστικά κάτω των 12kW. Η συ-
γκεκριμένη Οδηγία Eco-design όχι μόνο προβλέπει 
την συστηματική αύξηση των ελάχιστων απαιτήσεων 
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, αλλά και έχει 
επιφέρει αλλαγές στη μέθοδο μέτρησης της απόδο-
σης, προσεγγίζοντας περισσότερο στις πραγματικές 
συνθήκες λειτουργίας των μηχανημάτων.
Η νέα αυτή κλίμακα ενεργειακής απόδοσης προσφέ-
ρει μια πιο σαφή εικόνα όσον αφορά την εξοικονό-
μηση ενέργειας σε πραγματικές συνθήκες καθόλη τη 
διάρκεια της περιόδου θέρμανσης ή ψύξης, λαμβάνο-
ντας υπόψη διαφορετικές θερμοκρασίες και συνθήκες 
φορτίου.

Ο ονομαστικός βαθμός απόδοσης δίνει μόνο 

μια ένδειξη της ενεργειακής απόδοσης του 

κλιματιστικού, όταν λειτουργεί στις ονομα-

στικές συνθήκες.

Ο εποχιακός βαθμός απόδοσης δίνει μια 

ένδειξη της ενεργειακής απόδοσης του κλι-

ματιστικού καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουρ-

γίας, τόσο στη ψύξη όσο και στη θέρμανση.
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R32 - Το ψυκτικό μέσο του μέλλοντος

Γιατί να επιλέξετε
το ψυκτικό μέσο R32;

Η Daikin είναι γνωστή για την πρωτοπορία στην ανά-
πτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Η δέσμευση της Daikin όσον αφορά την προστασία 
του περιβάλλοντος οδήγησε στην ανάπτυξη συστη-
μάτων κλιματισμού που βελτιώνουν τα επίπεδα άνε-
σης ενώ έχουν μικρή επίδραση στο περιβάλλον.

Βασικός παράγοντας είναι η χρήση του ψυκτικού μέ-
σου το οποίο διαθέτει χαμηλό Δυναμικό Υπερθέρμαν-
σης του Πλανήτη(GWP), την ενεργειακή απόδοση και 
την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Το R32 είναι ένα ψυκτικό μέσο επόμενης γενιάς με 
68% χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλα-
νήτη από το ψυκτικό μέσο R410A.

Το ψυκτικό μέσο R32 πετυχαίνει υψηλότερα επίπεδα 
απόδοσης, τόσο σε μερικό φορτίο όσο και σε συνθή-
κες πλήρους φορτίου. Το R32 δεν είναι μείγμα και επο-
μένως ανακυκλώνεται εύκολα.

Μεγάλη γκάμα διαθέσιμων μονάδων με R32

Το 2013 η Daikin παρουσίασε τα νέα μοντέλα Ururu 
Sarara με R32. Από το 2015 η γκάμα προϊόντων με R32 
εμπλουτίζεται από το Daikin emura και τα μοντέλα 
ΑΤΧΜ-Κ.

Χαμηλότερη επίδραση στο περιβάλλον

›  Εποχιακός βαθμός απόδοσης στη ψύξη (SEER) και 
στη θέρμανσης (SCOP) φθάνει έως Α+++

›  R32 ένα ψυκτικό μέσο με χαμηλότερο δυναμικό 
υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) 

Αποστολή μας:

Η τέλεια
ατμόσφαιρα
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R32 - Το ψυκτικό μέσο του μέλλοντος

Γιατί να επιλέξετε
το ψυκτικό μέσο R32;

Η Daikin είναι γνωστή για την πρωτοπορία στην ανά-
πτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Η δέσμευση της Daikin όσον αφορά την προστασία 
του περιβάλλοντος οδήγησε στην ανάπτυξη συστη-
μάτων κλιματισμού που βελτιώνουν τα επίπεδα άνε-
σης ενώ έχουν μικρή επίδραση στο περιβάλλον.

Βασικός παράγοντας είναι η χρήση του ψυκτικού μέ-
σου το οποίο διαθέτει χαμηλό Δυναμικό Υπερθέρμαν-
σης του Πλανήτη(GWP), την ενεργειακή απόδοση και 
την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Το R32 είναι ένα ψυκτικό μέσο επόμενης γενιάς με 
68% χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλα-
νήτη από το ψυκτικό μέσο R410A.

Το ψυκτικό μέσο R32 πετυχαίνει υψηλότερα επίπεδα 
απόδοσης, τόσο σε μερικό φορτίο όσο και σε συνθή-
κες πλήρους φορτίου. Το R32 δεν είναι μείγμα και επο-
μένως ανακυκλώνεται εύκολα.

Μεγάλη γκάμα διαθέσιμων μονάδων με R32

Το 2013 η Daikin παρουσίασε τα νέα μοντέλα Ururu 
Sarara με R32. Από το 2015 η γκάμα προϊόντων με R32 
εμπλουτίζεται από το Daikin emura και τα μοντέλα 
ΑΤΧΜ-Κ.

Χαμηλότερη επίδραση στο περιβάλλον

›  Εποχιακός βαθμός απόδοσης στη ψύξη (SEER) και 
στη θέρμανσης (SCOP) φθάνει έως Α+++

›  R32 ένα ψυκτικό μέσο με χαμηλότερο δυναμικό 
υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) 
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Daikin Online Controller

Πάντοτε σε έλεγχο μέσω 
ειδικού Application στο κινητό 
Daikin online controller PCB (BRP069A45)

     Έξυπνη και εύχρηστη εφαρμογή

    Βελτιωμένη λειτουργικότητα, παρακολού-
θηση ενεργειακής κατανάλωσης και δημι-
ουργία ζωνών

    Χρήση σε συνδυασμό με την εφαρμογή 
IFTT για αυτοματοποιημένο έλεγχο μέσω 
σεναρίων

&
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ATX-KV + ARX-K

Φωτοκαταλυτικό φίλτρο

καθαρισμού αέρα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•  Εποχιακοί βαθμοί απόδοσης SEER και SCOP έως A++

-άνομ ςήκιρετωσε ςόμσαιδεχσ ςόκιτιρκαιδ ςονρέτνοΜ    •
δας (ματ φινίρισμα) που συνδυάζεται ιδανικά με κάθε 
εσωτερική διακόσμηση

 ετεξέλιπε αν ετίεροπμ ησναμρέθ ή ηξύψ αίεχατ αιΓ   •
την Ισχυρή Λειτουργία

-αργυ υοδέπιπε υοτ ησωίεμ :ςησναργύφα αίγρυοτιεΛ   •
σίας του δωματίου χωρίς επιρροή στη θερμοκρασία

•   Πάντοτε σε έλεγχο μέσω της εφαρμογής ελέγχου 
Daikin Online Controller (προεραιτικό)

 ημθάτσ εμ ςαδάνομ ςήκιρετωσε αίγρυοτιελ ηβυρόθΑ   •
ηχητικής πίεσης έως και 20db

-οδοπααιγνωίγυρετπ ησηνίκ ηφυρόκατακ ηταμότυΑ   •
τική κατανομή του αέρα και της θερμοκρασίας στο 
χώρο

•   Η λειτουργία άνετης ροής αέρα Comfort εξασφαλίζει 
ευχάριστη ατμόσφαιρα χωρίς να δημιουργεί ρεύματα 
αέρα

Σειρά                    ATX-KV / ARX-K

• Αποσμητικό φίλτρο καθαρισμού αέρα από τιτάνιο 
με επικάλυψη απατίτη: απορροφά τα μικροσκοπικά 
σωματίδια, αποσυνθέτει τις οσμές και εξουδετερώνει 
βακτήρια και ιούς

Αποσμητικό φίλτρο
καθαρισμού αέρα
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ATX-J3 + ARX-K

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Πάντοτε σε έλεγχο μέσω της εφαρμογής ελέγχου 
Daikin Online Controller (προαιρετικό).

• Εποχιακοί βαθμοί απόδοσης SEER και SCOP έως 
A++

• Η λειτουργία ECONO μειώνει την κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος, επιτρέποντας έτσι τη 
χρήση άλλων συσκευών που απαιτούν μεγάλη 
κατανάλωση.

• Η νυχτερινή λειτουργία εξοικονομεί ενέργεια, 
αποτρέποντας την υπερβολική ψύξη ή θέρμανση 
κατά τη διάρκεια της νύχτας.

•  Αποσμητικό φίλτρο καθαρισμού αέρα από 
τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη: απορροφά τα 
μικροσκοπικά σωματίδια, αποσυνθέτει τις οσμές και 
εξουδετερώνει τα βακτηρίδια και τους ιούς.

•  Η λειτουργία Comfort εξασφαλίζει ευχάριστη 
ατμόσφαιρα χωρίς να δημιουργεί ρεύματα αέρα

ATX-J3 + ARX-KΣειρά

Πλήρης έλεγχος του κλιματιστικού
χάρη στην προηγμένη τεχνολογία 
Online Controller
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ATX-J3 + ARX-K

ATX25-35J3 ARX25-35K ARC466A6
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ATXN-NB + ARXN-NB

Αποδοτική κατανομή

του αέρα και της θερμοκρασίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•  Αθόρυβη λειτουργία εσωτερικής μονάδας με στάθμη
ηχητικής πίεσης έως και 19db

 ετεξέλιπε αν ετίεροπμ ησναμρέθ ή ηξύψ αίεχατ αιΓ   •
την Ισχυρή Λειτουργία

 νοτ ςορπ όκιλιφ ιανίε νωρθύρεπυ οιρήτσιριεχελητ οΤ   •
χρήστη και εξοπλισμένο με μια λειτουργία χρονοδι-
ακόπτη που σας επιτρέπει να προγραμματίσετε τη 
μονάδα να ξεκινήσει ή να σταματήσει την ώρα που 
εσείς επιθυμείτε.

-οδοπα αιγ νωίγυρετπ ησηνίκ ηφυρόκατακ ηταμότυΑ   •
τική κατανομή του αέρα και της θερμοκρασίας στον 
χώρο

-έρτοπα ,αιεγρένε ίεμονοκιοξε αίγρυοτιελ ήνιρετχυν Η   •
ποντας την υπερβολική ψύξη ή θέρμανση κατά την 
διάρκεια της νύχτας

•   Ο 24ωρος χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί για 
έναρξη λειτουργίας σε ψύξη ή θέρμανση

Σειρά                    ATXN-NB / ARXN-NB

• Αποσμητικό φίλτρο καθαρισμού αέρα από τιτάνιο με 
επικάλυψη απατίτη: απορροφά τα μικροσκοπικά 
σωματίδια, αποσυνθέτει τις οσμές και εξουδετερώ-
νει τα βακτηρίδια και τους ιούς
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FTX-KV + RX-K 

FTX-KV + RX-K Σειρά

Αποσμητικό φίλτρο
καθαρισμού αέρα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Πάντοτε σε έλεγχο μέσω της εφαρμογής ελέγχου 
Daikin Online Controller (προαιρετικό)

• Εποχιακοί βαθμοί απόδοσης SEER και SCOP έως 
A++

• Εντελώς αθόρυβη λειτουργία έως και 20 dBA

• Η λειτουργία άνετης ροής αέρα Comfort 
εξασφαλίζει ευχάριστη ατμόσφαιρα χωρίς να 
δημιουργεί ρεύματα αέρα

• Λειτουργία αφύγρανσης: μείωση του επιπέδου 
υγρασίας του δωματίου χωρίς επιρροή στη 
θερμοκρασία

• Το μήκος της εσωτερικής μονάδας σε όλη τη σειρά 
είναι μόλις 99cm και η διακριτική, μοντέρνα μάσκα 
ταιριάζει σε όλες τις εσωτερικές διακοσμήσεις
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FTX-KV + RX-K 

FTX50-71KV ARC480A11 RX50-71K
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Καθαρή ατμόσφαιρα 

κάθε στιγμή της ημέρας

σε κάθε εσωτερικό χώρο
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Καθαριστής αέρα

Καθαρός αέρας
Γιατί η Daikin ενδιαφέρεται

Γιατί να αγοράσετε
καθαριστή αέρα;

Υπάρχουν τόσα πολλά σωματίδια στον αέρα που 
αναπνέουμε - πολλά από αυτά είναι φυσικά και συνή-
θως ακίνδυνα ενώ άλλα είναι χημικοί ρύποι - που δεν 
απολαμβάνουμε πλέον τα οφέλη του καθαρού αέρα. 
Επομένως, είναι σημαντικό να απομακρύνονται και να 
καταστρέφονται οι χημικοί ρύποι και τα αλλεργιογόνα 
που υπάρχουν στον αέρα, καθώς έχουν αρνητικές επι-
πτώσεις στην υγεία και μπορεί να προκαλέσουν ή να 
επιδεινώσουν άσθμα και αλλεργικές αντιδράσεις.

Οι καθαριστές αέρα αυτό το πετυχαίνουν πολύ αποτε-
λεσματικά και παράγουν καθαρό αέρα ο οποίος είναι 
κατάλληλος για να τον αναπνέουμε. Ταυτόχρονα, φιλ-
τράρουν τα σωματίδια που παράγουν οσμές, τα δια-
σπούν, και έτσι εξαλείφουν τις παραμένουσες και ανε-
πιθύμητες μυρωδιές. Απομακρύνοντας τα ανεπιθύμητα 
και δυνητικά επικίνδυνα σωματίδια, ο καθαριστής αέρα 
συμβάλλει άμεσα στη δημιουργία ενός βελτιωμένου 
και υγιεινού περιβάλλοντος διαβίωσης.

Ο καθαριστής αέρα τεχνολογίας streamer, ένα μείγμα 
νέας τεχνολογίας, βελτιωμένης απόδοσης και ιδιαίτερα 
χαμηλής στάθμης θορύβου λειτουργίας, έχει σχεδι-
αστεί να σας προσφέρει διακριτικά καθαρό αέρα για 
τη δημιουργία ενός υγιούς οικιακού περιβάλλοντος. Ο 
καθαρός αέρας βελτιώνει την αίσθηση της άνεσης, ενώ 
ταυτόχρονα αφαιρεί και καταστρέφει τις μολυσματικές 
ουσίες και τις οσμές.

Η τεχνολογία air streamer παίζει ένα σημαντικό ρόλο 
για εκείνους που πάσχουν από αναπνευστικές νόσους 
και αλλεργίες. Αυτά τα χαρακτηριστικά θέτουν τους 
καθαριστές αέρα τεχνολογίας streamer ανάμεσα στους 
καλύτερους οικιακούς καθαριστές αέρα στην αγορά.

Τριπλός καθαρισμός αέρα,
μια καλή πράξη για την υγεία σας

Γύρη, σκόνη και τρίχες κατοικίδιων ζώων είναι μόνο κά-
ποιες από τις αιτίες δημιουργίας αλλεργιών, άσθματος 
και αναπνευστικών προβλημάτων. Ένας καθαριστής 
αέρα της Daikin καθαρίζει τον αέρα και σας απαλλάσ-
σει από τα προβλήματα αυτά, χάρη στην τριπλή του 
λειτουργία:
• Αφαίρεση αλλεργιογόνων
• Αφαίρεση ιών και βακτηρίων
• Αφαίρεση οσμών

MC70LVM

Υπνοδωμάτιο

Γραφείο

Σαλόνι
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Μοντέλο MC70LVM

Κάλυψη χώρων έως 46 m²
Τροφοδοσία ισχύος 1~/220-240/220-230V/50/60Hz
Διαστάσεις [Ύψος x Πλάτος x Βάθος] mm 576x403x241
Χρώμα Λευκό
Βάρος kg 8,5
Ανεμιστήρας πολλαπλών πτερυγίων
Φίλτρο αέρα Πλέγμα πολυπροπυλενίου

ΤURBO Y M X AΘΟΡΥΒΟ
Κατανάλωση kW 0,065 0,026 0,016 0,010 0,007
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης dBA 48 39 32 24 16
Παροχή Αέρα m3/h 420 285 210 130 55
Αποσμητική μέθοδος Flash Streamer+ Φωτοκαταλυτικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη+ Καταλύτης με αποσμητική δράση
Μέθοδος φιλτραρίσματος βακτηριδίων Flash Streamer+ Φωτοκαταλυτικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη
Μέθοδος συλλογής σκόνης Ιονιστής πλάσματος ( ηλεκτρονική συλλογή σκόνης) + ηλεκτροστατικό φίλτρο συλλογής σκόνης
Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ Στη συσκευασία του προϊόντος εμπεριέχονται πέντε (5) φίλτρα. Κάλυψη χρονικής διάρκειας δέκα (10) ετών.

Η σκόνη και η γύρη 

απορροφώνται από το 

ηλεκτρικά φορτισμένο 

φίλτρο

Ηλεκτροστατικό 

φίλτρο συλλογής 

σκόνης (μπροστινό 

μέρος του πτυχωτού 

φίλτρου συλλογής 

σκόνης)

Οι οσμές και οι ιοί 

ελέγχονται από το 

φωτοκαταλύτη

Φίλτρο από τιτάνιο με 

επικάλυψη απατίτη 

(πίσω μέρος του 

πτυχωτού φίλτρου 

συλλογής σκόνης)

Η σκόνη 

κατακρατείται.

Τα βακτηρίδια και 

τα αλλεργιογόνα 

απομακρύνονται

Προφίλτρο

Τα σωματίδια 

σκόνης και γύρης 

φορτίζονται ηλεκτρικά 

και στη συνέχεια 

κατευθύνονται προς

το φίλτρο

Ιονιστής πλάσματος

Ηλεκτρόνια υψηλής ταχύτητας εκκενώνονται και 

αποκτούν την ικανότητα διάσπασης και απομάκρυνσης

Μονάδα εκκένωσης Streamer 

Dirty air

Η φορμαλδεΰδη και οι 6 οσμές 

εξουδετερώνονται

Φίλτρο με αποσμητικό καταλύτη

4

5
2

3

1 6

Πανίσχυρο σύστημα αποσύνθεσης και απομάκρυνσης
παθογόνων σωματιδίων έξι επιπέδων

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

•   Ο αποτελεσματικός καθαρισμός του αέρα βελτιώ-
νει την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους με 
την τεχνολογία Streamer της Daikin

•   Μεγάλη ροή αέρα: 420m3/h σε κατάσταση λειτουρ-
γίας turbo

•   Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία με στάθμη ηχητικής 
πίεσης μέχρι και 16 dBA

• Ελαφρύ και μικρό

• Εύκολα καθαριζόμενη επίπεδη μάσκα

• Φινίρισμα υψηλής ποιότητας 

• Καμπύλες υψηλής αισθητικής 
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Καθαριστής αέρα Ururu

Ύγρανση και
Καθαρισμός
σε μία συσκευή

Καθαρισμός και Ύγρανση Αέρα

Ο αέρας που αναπνέουμε περιέχει πολλές ουσίες όπως 
αλλεργιογόνα, βακτηρίδια, ιούς και καπνό τσιγάρων, οι 
οποίες ταλαιπωρούν την υγεία. Όμως, εκτός από αυτά, η 
ξηρότητα του αέρα αποτελεί ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλη-
μα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ο καθαριστής αέρα 
Ururu της Daikin υγραίνει τον αέρα στο εσωτερικό του 
σπιτιού και ανακουφίζει από τις επιπτώσεις του ξηρού 
αέρα. Απλώς γεμίζετε κατά περιόδους το ντεπόζιτο 4 
λίτρων και αυτό θα υγραίνει το χώρο σας με μέγιστη 
παροχή 600 ml/ώρα.

Ύγρανση URURU

Αυτή η χρήσιμη και καινοτόμα λειτουργία εφύγρανσης 
– που ονομάζεται “Ururu” στα Ιαπωνικά - είναι αποτέλε-
σμα ενός λεπτού δοχείου νερού και της συνδυασμένης 
λειτουργίας ενός νερόμυλου και ενός φίλτρου εξάτμι-
σης.

Πώς λειτουργεί η ύγρανση;

Το νερό του δοχείου ρέει μέσα στο δίσκο συλλογής 
όπου βρίσκεται ο νερόμυλος, ο οποίος ανυψώνει το 
νερό καθώς περιστρέφεται και το απελευθερώνει πάνω 
στο φίλτρο. Ο αέρας διέρχεται από το φίλτρο, απορρο-
φά την υγρασία του και τη διοχετεύει στο χώρο για να 
τον υγράνει.

1.  Ο νερόμυλος ανυψώνει το νερό από το δίσκο συλ-
λογής.

2. Ο αέρας διέρχεται από το φίλτρο.
3. Ο υγρός αέρας απελευθερώνεται στο χώρο.

MCK75JVM-K

Η Daikin έχει ήδη επαινεθεί
για τους καθαριστές αέρα
που παράγει. H σήμανση
από το Εργαστήριο TÜV
Nord, επιβεβαιώνει την
αποτελεσματικότητα των
μονάδων της



2529

Μοντέλο MCK75JVM-K
Τροφοδοσία ισχύος 1~/220-240/220-230V/50/60Hz
Διαστάσεις [Ύψος x Πλάτος x Βάθος] mm 590x395x268
Χρώμα Μαύρο (με ασημί πάνελ)
Βάρος kg 11
Φίλτρο αέρα Ίνες πολυπροπυλενίου με Κατεχίνη

Λειτουργία Καθαρισμού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (50Ηz) ΤURBO Y M X AΘΟΡΥΒΟ
Κατανάλωση kW 0,081 0,035 0,018 0,011 0,008
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης dBA 50 43 36 26 17
Παροχή Αέρα m3/h 450 330 240 150 60
Μέθοδος συλλογής σκόνης Ιονιστής Πλάσματος + Ηλεκτροστατικό φίλτρο συλλογής σκόνης
Αποσμητική Μέθοδος Flash Streamer + Φωτοκαταλυτικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη + Καταλύτης με αποσμητική δράση

Λειτουργία Υγρανσης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (50Ηz) ΤURBO Y M X AΘΟΡΥΒΟ
Κατανάλωση kW 0,084 0,037 0,020 0,013 0,012
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης dBA 50 43 36 26 23
Παροχή Αέρα m3/h 450 330 240 150 120
Ύγρανση ml/h 600 470 370 290 240
Δεξαμενή Νερού l 4
Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ Στη συσκευασία του προϊόντος εμπεριέχονται πέντε (5) φίλτρα. Κάλυψη χρονικής διάρκειας δέκα (10) ετών.

* Η κατεχίνη είναι μία φυσική αντιβακτηριδιακή ουσία που περιέχεται στα φύλλα του τσαγιού και σκοτώνει μικρόβια που μπορεί να περιέχονται σε αυτά τα σωματίδια.
* Η επιφάνεια φιλτραρίσματος του πτυχωτού φίλτρου είναι περίπου 1,5 φορά μεγαλύτερη από αυτή ενός συμβατικού επίπεδου φίλτρου.

2
Ιονιστής πλάσματος

Τα σωματίδια σκόνης και γύρης 
φορτίζονται θετικά και στη 

συνέχεια κατευθύνονται προς το 
ηλεκτροστατικό φίλτρο.

3
Flash Streamer

Το φωτοκαταλυτικό φίλτρο 
τεχνολογίας Flash Streamer 

παράγει ηλεκτρόνια μεγάλης 
ταχύτητας. Τα ηλεκτρόνια αυτά 
διασπούν γρήγορα οσμές και 

φορμαλδεΰδη.

4
Ηλεκτροστατικό φίλτρο 

συλλογής σκόνης 
(μπροστινό μέρος)
Τα θετικά φορτισμένα 

σωματίδια σκόνης και γύρης 
απορροφώνται από το 

αρνητικά φορτισμένο φίλτρο.

6
Αποσμητικός καταλύτης
Οι οσμές απορροφώνται και 

διασπώνται πριν από την 
επιστροφή του αέρα στο δωμάτιο.

ΠΤΥΧΩΤΟ* 
ΦΙΛΤΡΟ

5
Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο 

με επικάλυψη απατίτη (πίσω μέρος)
Οσμές, βακτήρια και ιοί απορροφώνται και 

εξουδετερώνονται.

καθαρός
αέρας

> > > >

1
Προφίλτρο  

(με κατεχίνη*)
Απομακρύνει μεγάλα σωματίδια 

σκόνης και τρίχες κατοικίδιων.

μολυσμένος
αέρας 

> >

Πώς λειτουργεί το σύστημα φιλτραρίσματος 6 επιπέδων;

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

•  Aπομακρύνει αποτελεσματικά αλλεργιογόνα (π.χ. 
γύρη, ακάρεα, οικιακή σκόνη κτλ.), βακτηρίδια και 
ιούς

• Έχει υψηλή αποσμητική δράση

•  Εξαλείφει αποτελεσματικά καπνό τσιγάρου, ενώ 
διασπά άλλες οσμές

•  Συλλέγει γρήγορα σωματίδια και τα διασπά τα-
χύτατα

•  Η αθόρυβη λειτουργία του τον καθιστά ιδανικό για 
χρήση σε κρεβατοκάμαρες. 

•  Η μονάδα περιλαμβάνει επτά πτυχωτά φίλτρα 
(ένα για άμεση χρήση και 6 εφεδρικά).
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  H Daikin Hellas AE έχει λάβει την έγκριση 
του LRQA για το Σύστημα Διασφάλισης 
Ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με 
το πρότυπο ΙSO9001.Το πρότυπο ΙSO9001 
αφορά τη διασφάλιση ποιότητας όσον 
αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη την 
κατασκευή καθώς επίσης και τις υπηρεσί-
ες που σχετίζονται με το προϊόν.

Το πρότυπο ΙSO14001 πιστοποιεί την 
ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήμα-
τος περιβαλλοντικής διαχείρισης για την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος από το πιθανό αντίκτυπο 
των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και 
των υπηρεσιών μας καθώς και για τη δι-
ατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος.

  Οι μονάδες κλιματιστικών της Daikin πλη-
ρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων.

 H Daikin Europe N.V. συμμετέχει στο Πρό-
γραμμα Πιστοποίησης Eurovent για Κλιμα-
τιστικά Μηχανήματα (AC), Ψύκτες με ψυ-
κτικό υγρό (LCP) και Τοπικές Κλιματιστικές 
Μονάδες (Fan Coil, FC). Τα πιστοποιημένα 
δεδομένα των πιστοποιημένων μοντέλων 
παρατίθενται στον Κατάλογο Eurovent. Οι 
μονάδες Μulti είναι πιστοποιημένες από 
την Εurovent για συνδυασμό με έως 2 
εσωτερικές μονάδες. Τα προϊόντα VRV και 
οι μονάδες FWD δεν συμπεριλαμβάνονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος πιστοποί-
ησης Εurovent.
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