Повітроочисник Ururu

Зволоження й очищення

в одній системі

MCK75J
У повітрі, яким ми дихаємо, міститься велика
кількість шкідливих для здоров'я речовин, таких як
алергени, бактерії, віруси й тютюновий дим. Крім
усього іншого, значну проблему являє собою низька
вологість повітря, особливо взимку.
Повітроочисник Daikin Ururu очищає та зволожує
повітря у вашому домі, усуваючи негативний вплив
сухого повітря.
Для цього досить час від часу заповнювати бак
місткістю 4 л, і це дозволить зволожувати повітря в
приміщенні з витратою до 600 мл/г.
Ці корисні й інноваційні можливості зумовлені
застосуванням спеціального малогабаритного бака
для води в комплекті з водним колесом та модулем
фільтра-випарника.
•
•

Вода з бака надходить у прийомний лоток. Колесо
піднімає воду при обертанні та відводить її на фільтр.
Повітря, що подається у фільтр, поглинає вологу і в
зволоженому стані надходить у приміщення.

Зволожене повітря

Зволоження завдяки використанню
малогабаритного бака для води
Очищення повітря

Повітря

Компанія Daikin уже
отримала високу оцінку
своїх повітроочисників:
отримана Daikin нагорода
TüV підтверджує ефективність
наших блоків.
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Як працює функція зволоження?

Фільтрвипарник

Формальдегід 4 і запахи
нейтралізуються

ВСТУП
НАГРІВАННЯ

Дезодоруючий
каталізаторний фільтр

ПОВІТРООЧИСНИКИ

5

Забруднене повітря

СПЛІТСИСТЕМИ

Чисте повітря

Уловлюються
неприємні запахи та
віруси
Титаново-апатитовий
фільтр (задня частина
гофрованого фільтра)

Як працює функція фільтрування?
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Електроживлення
Тип

Гц/В

75J
Підлоговий блок
46
590x395x268
11,0
Чорний (N1) (Колір панелі: сріблястий)
Багатолопатевий вентилятор (вентилятор Sirocco з корпусом)
60/150/240/330/450
120/150/240/330/450
17,0/26,0/36,0/43,0/50,0
23/26/36/43/50
0,012/0,013/0,020/0,037/0,084
240/290/370/470/600
4,0
0,008/0,011/0,018/0,035/0,081
Flash streamer + Титаново-апатитовий дезодоруючий фільтр
Плазмовий іонізатор/Електростатичний пиловловлюючий фільтр
Поліпропіленова сітка
Пил: 3 етапи/Запах: 3 етапи/Потік повітря: авто/НН/Н/С/В, режим «Турбо» ВВ, режим уловлювання пилку/таймер вимикання: 1/4/8 год/Очищення: іонізація/
streamer / Індикатор вологості: 3 ступеня / Увімкн/Вимкн зволоження / Установка вологості: низьк./станд./вис./пост. / Сигнал заміни: зволожуючий фільтр,
повітроочисний фільтр / Індикатор водопостачання / Індикатор захисту від невмілого поводження / Індикатор регенерації (8 год) / Контрольний індикатор
VM/1~/50/60/220-240/220-230
Зволожуючий повітроочисник
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ХОЛОДИЛЬНІ
МАШИНИ

Suitable for Allergic People

Режим очищення повітря Тихий/Низьк./Середн./Вис./Турбо
Режим зволоження Тихий/Низьк./Середн./Вис./Турбо
Режим очищення повітря Тихий/Низьк./Середн./Вис./Турбо
Рівень звукового
тиску
Режим зволоження Тихий/Низьк./Середн./Вис./Турбо
Режим зволоження Споживана потужність Тихий/Н/С/В/Турбо
Зволоження Тихий/Низьк./Середн./Вис./Турбо
Місткість бака для води
Режим очищення повітря Споживана потужність Тихий/Н/С/В/Турбо
Спосіб дезодорування
Спосіб пиловидалення
Повітряний фільтр
Тип
Позначення
Елемент
01
Назва/Фаза/Частота/Напруга
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Внутрішній блок
Застосування
Обслуговувана площа
Розміри
Блок
Вага
Блок
Корпус
Колір
Вентилятор
Тип
Витрата
повітря

Volu

Повітроочисник Daikin Ururu також ефективно
видаляє алергени (наприклад, пилок, пилових
кліщів, пил тощо), бактерії й віруси. Крім того,
він відмінно дезодорує повітря; повітроочисник
ефективно нейтралізує тютюновий дим та інші
неприємні запахи. Він швидко збирає частки та
розщеплює їх. Безшумна робота блока створює
ідеальні умови для тихої ночі. Блок оснащений
сімома гофрованими фільтрами (один для
безпосереднього використання та 6 запасних).

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
МОРСЬКОГО ЗАСТОСУВАННЯ

ВЕНТИЛЯЦІЯ Й ПОВІТРЯНІ
ЗАВІСИ BIDDLE

Плазмовий іонізатор

ФАНКОЙЛИ

Частки пилу та пилок
набувають електричного
заряду й потім
направляються у фільтр

Електростатичний
фільтр уловлювання
пилу (передня частина
гофрованого фільтра)

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ
УСТАНОВКИ

2

4
VRV

Бруд і пилок
поглинаються
електрично
зарядженим фільтром

ХОЛОДИЛЬНЕ
ОБЛАДНАННЯ

Фільтр попереднього
очищення

SKY AIR

3

Захоплюються та
вилучаються великі
частинки пилу, шерсть
домашніх тварин,
бактерії й алергени 2

СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ

1

