
LUCHTREINIGER

Flash Streamer

Bevochtiging

 › Bewezen effectief tegen luchtwegvirussen 
volgens het Institut Pasteur de Lille*

 › Zuivere lucht dankzij de 'Catch & Clean' 
methode van Daikin voor het afbreken van 
schadelijke stoffen

 › Zeer effectief, elektrostatisch HEPA-filter dat 
gedurende 10 jaar lang niet vervangen hoeft  
te worden

 › Een van de stilste luchtreinigers op de 
Europese markt

Krachtige luchtzuivering en bevochtiging

* Daikin MC55WVM (handelsbenaming: MC55W), die getest is door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,93% van het Influenza-A-virus, subtype H1N1 in 2,5 minuut op 'turbo'-snelheid in een laboratorium (een luchtdicht 
afgesloten kamer met een binnenvolume van 0,47 m³, zonder luchtverversing).

* Daikin MC55WVM (handelsbenaming: MC55W), die getest is door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,98% van het humaan coronavirus HCoV-229E in 2,5 minuut op 'turbo'-snelheid in een laboratorium (een luchtdicht 
afgesloten kamer met een binnenvolume van 1,4 m³, zonder luchtverversing). Het humaan coronavirus HCoV-229E verschilt van het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19 (SARS-CoV-2), maar het behoort wel tot 
dezelfde familie van coronavirussen.

Ururu luchtreiniger 
met Streamer-
technologie
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Daikin Nederland  Ga voor meer informatie naar daikin.nl/luchtreiniger, doe de woonscan op daikin.nl/woonscan of neem contact op met uw Daikin installateur.
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Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen bindend aanbod vanwege 
Daikin Europe N.V. in. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met grote zorg 
samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor 
de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een specifiek 
gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin 
worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of 
onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen 
met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan 
het auteursrecht van Daikin Europe N.V.

MCK55W

MCK55W

Luchtreiniger MCK55W
Type Luchtreiniger en -bevochtiger
Toepassing Vloermodel
Geschikt voor vloeroppervlakte m² 41 (1) / 82 (2)
CADR m³/h 320 (3)
Gewicht Unit kg 9,5 
Afmetingen Unit HxBxD mm 700x270x270
Kleur Behuizing Wit
Ventilator - 
Luchthoeveelheid

Type Meerschoepenventilator (Siroccoventilator)
Lucht-
reinging

Stil/Laag/Middelhoog/Turbo m³/h 54/120/192/330

Bevochtiging Stil/Laag/Middelhoog/Turbo m³/h 102/144/192/330

Geluidsdruk-
niveau (4)

Lucht-
reinging

Stil/Laag/Middelhoog/Turbo dB(A) 19/29/39/53

Bevochti ging Stil/Laag/Middelhoog/Turbo dB(A) 25/33/39/53
Bevochtigings-
functie (5)

Opgenomen 
vermogen

Stil/Laag/Middelhoog/Turbo kW 0,011/0,014/0,019/0,058

Bevochtiging Stil/Laag/Middelhoog/Turbo ml/h 200/240/300/500
Inhoud watertank l 2,7 

Luchtreinging Opgenomen 
vermogen

Stil/Laag/Middelhoog/Turbo kW 0,007/0,010/0,017/0,056

Geurfiltermethode Flash Streamer + geurfilterkatalysator
Stofvangmethode Elektrostatisch HEPA-filter (6)(7)
Luchtfilter Type Polyethyleentereftalaat
Symbool Onderdeel 01 Stof: 3 niveaus / Geur: 3 niveaus / Antipollenmodus / Lampje watertoevoer / Kinderslotindicator /  

AAN/UIT-indicator / Streamer-indicator / Econo-modus / VOCHT-modus / AUTO VENTILATOR-modus /  
PM2,5 sensorindicator: 3 niveaus / Luchtvochtigheid bewakingslampje: 5 niveaus / Luchtvochtigheidsinstelling: 

Laag/Standaard/Hoog / Luchthoeveelheid: Stil/Laag/Standaard/Turbo / AAN/UIT-indicator voor luchtbevochtiging
Voeding Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240
(1) Het opgegeven ruimte-oppervlak is bepaald bij de maximale ventilatorsnelheid (HH). Het aangegeven oppervlak is de ruimte waarin een bepaalde hoeveelheid stofdeeltjes binnen 30 minuten kan  
worden verwijderd (JEM 1467).  
(2) Omgerekend naar testwaarden op basis van de NRCC-standaard conform de JEM 1467-norm.  
(3) Omgerekend naar testwaarden op basis van de CADR-standaard conform de JEM 1467-norm.  
(4) De geluidsniveaus zijn een gemiddelde van de waarden die gemeten werden op 1 meter afstand van de voor-, linker-, rechter- en bovenzijde van het systeem (deze komen overeen met de gemeten waarde 
in een echoloze ruimte).  
(5) De hoeveelheid bevochtiging is afhankelijk van de binnen- en buitentemperatuur en de luchtvochtigheid. Meetomstandigheden: temperatuur 20°C, vochtigheid 30%.  
(6) Het systeem is voorzien van een elektrostatisch HEPA-filter en een bevochtigingsfilter.  
(7) Vereisten conform de JEM 1467-norm.

https://www.daikin.nl/luchtreiniger
 https://woonscan.daikin.nl

