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Καθαριστές Αέρα Daikin: αποτελεσματικοί απέναντι στον 

κορωνοϊό σύμφωνα με το Ινστιτούτο Παστέρ 

Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2021 – Το περίφημο γαλλικό Institut Pasteur de Lille, μετά από τις δοκιμές 

που διεξήγαγε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σειρά συσκευών Καθαρισμού Αέρα της Daikin 

εξουδετερώνει περισσότερο από το 99,98% του ανθρώπινου κορωνοϊού HCoV-229E σε 2,5 λεπτά*! 

▪ Σύμφωνα με τις δοκιμές που διενεργήθηκαν στα εργαστήρια του Institut Pasteur de Lille, οι 

Καθαριστές Αέρα της Daikin εξουδετερώνουν περισσότερο από το 99,98% του ανθρώπινου 

κορωνοϊού HCoV-229E σε 2,5 λεπτά. Ο ιός ανήκει στην ίδια οικογένεια με τον SARS-CoV-2, 

του κορωνοϊού που προκάλεσε την πανδημία του COVID-19.  

▪ Οι μονάδες αξιολογήθηκαν επίσης ως 99,93% αποτελεσματικές έναντι του ιού Η1Ν1 σε 2,5 

λεπτά. Ο Η1Ν1 είναι ο ιός που προκαλεί την κοινή γρίπη. 

▪ Αυτό σημαίνει ότι οι Καθαριστές Αέρα της Daikin αποτελούν ένα επιπλέον μέτρο 

καταπολέμησης των αναπνευστικών νόσων. Η συμπαγής plug-and-play συσκευή καθαρισμού 

του αέρα μπορεί να συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στη μείωση του κινδύνου μετάδοσης 

των αναπνευστικών ιών. 

▪ Αυτή η αναγνώριση αποτελεί ορόσημο για τα σχέδια της Daikin που στοχεύει να παίξει 

σημαντικό ρόλο στον τομέα των συσκευών Καθαρισμού Αέρα στην Ευρώπη, τη Μέση 

Ανατολή και την Αφρική. 

 

Δοκιμασμένη αποτελεσματικότητα έναντι του κορωνοϊού 

Ως ειδικός στη διαχείριση της ποιότητας του αέρα, η Daikin θεωρεί ότι αποστολή της είναι να παρέχει 

καινοτόμες λύσεις, ενώ διαθέτει συσκευές Καθαρισμού Αέρα εδώ και περισσότερα από 45 χρόνια. Οι 

Καθαριστές Αέρα και η πατενταρισμένη τεχνολογία καθαρισμού του αέρα της Daikin, η οποία 

εφαρμόζεται και σε άλλον εξοπλισμό της εταιρίας, έχουν αποδείξει εδώ και καιρό την 

αποτελεσματικότητά τους έναντι της ρύπανσης του αέρα, της εποχιακής γύρης και των ιών.  

Προκειμένου να ενισχύσει τον ισχυρισμό σχετικά με την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας της, η 

Daikin Europe N.V. ανέθεσε στο Institut Pasteur de Lille την δοκιμή των συσκευών Καθαρισμού Αέρα 
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της εταιρίας. Έχει αποδειχθεί πλέον επίσημα ότι τα μοντέλα της Daikin, εξουδετερώνουν περισσότερο 

από το 99,98% του ανθρώπινου κορωναϊού HCoV-229E σε 2,5 λεπτά! 

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αποτελούν μία σημαντική επιτυχία για την Daikin. 

Το Institut Pasteur de Lille εκτέλεσε τη δοκιμή με τον ιό HCoV-229E, ένας κορωνοϊός που έχει στενή 

συγγένεια με τον SARS-CoV-2. Για λόγους ασφαλείας, δεν χρησιμοποιήθηκε ο ιός SARS-CoV-2. Το 

γεγονός ότι και οι δύο ιοί ανήκουν στην ίδια οικογένεια αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι οι Καθαριστές 

Αέρα της Daikin αποτελούν σημαντικά όπλα για τη μείωση της μετάδοσης του ιού και βοηθούν στην 

καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19. 

Η αποτελεσματικότητα των Καθαριστών Αέρα της Daikin οφείλεται στο φίλτρο HEPA υψηλής 

ηλεκτροστατικής απόδοσης, το οποίο παγιδεύει τον ιό και στην εξουδετέρωση του ιού με την 

έκθεσή του στην πατενταρισμένη τεχνολογία Flash Streamer της Daikin. 

Επιπρόσθετα, το Ινστιτούτο έχει δοκιμάσει τους Καθαριστές Αέρα σε ό,τι αφορά στην 

αποτελεσματικότητά τους έναντι του H1N1, του ιού που προκαλεί την εποχιακή γρίπη. Υπό τις ίδιες 

συνθήκες δοκιμής, το Institut Pasteur de Lille, μετά από μελέτη που διεξήγαγε κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι Καθαριστές Αέρα της Daikin εξουδετερώνουν περισσότερο από το 99,93% του ιού 

H1N1 σε 2,5 λεπτά. Αυτό αποδεικνύει πως οι εν λόγω μονάδες είναι και πολύ αποτελεσματικές στην 

καταπολέμηση της γρίπης. 

Ο καθαρισμός του αέρα και ο εξαερισμός είναι βασικής σημασίας για την 

εξασφάλιση υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος 

Οι συσκευές Καθαρισμού Αέρα της Daikin καθαρίζουν τον αέρα των εσωτερικών χώρων, 

κυκλοφορώντας τον αέρα μέσα από τη μονάδα ο οποίος περνάει μέσα από πολλά φίλτρα και 

τεχνολογίες καθαρισμού. Συνήθως, οι μονάδες χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον κατοικίας, μικρά 

γραφεία, καταστήματα λιανικής, σχολικές αίθουσες και χώρους αναμονής ιατρείων. Η ροή του αέρα 

μιας συσκευής Καθαρισμού Αέρα της Daikin είναι περίπου 330 m³/ώρα, που σημαίνει ότι ο όγκος του 

αέρα σε ένα συνηθισμένο χώρο ρέει μέσω της μονάδας πολλές φορές την ώρα. 

Ο Olivier Luminati, Υπεύθυνος Έργων Εξαερισμού και Συσκευών Καθαρισμού του Αέρα, ο οποίος 

συνεργάστηκε στενά με το Institut Pasteur de Lille στα πλαίσια του έργου δοκιμών της Daikin, δήλωσε: 

«Τα αποτελέσματα της δοκιμής αποτελούν σημαντική είδηση για την κοινωνία.  Τώρα που όλοι 

προετοιμάζονται για την επιστροφή στο γραφείο και την κανονική ζωή, 

μπορούμε να δημιουργήσουμε τις σχετικές 
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συνθήκες με ασφαλέστερο τρόπο. Η δέσμευση της Daikin για υγιές εσωτερικό περιβάλλον είχε ως 

αποτέλεσμα μια μεγάλη σειρά από προϊόντα φιλτραρίσματος και καθαρισμού του αέρα. 

Χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες στις λύσεις κλιματισμού, θέρμανσης και εξαερισμού της 

εταιρίας μας, τόσο σε μικρά όσο και σε μεγάλα κτήρια.  Βασικά, μπορούμε να βοηθήσουμε 

οποιονδήποτε έχει ανάγκη για καθαρό και ανανεωμένο εσωτερικό αέρα να βρει τη σωστή λύση». 

«Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα επηρεάζει σημαντικά την απόδοση και την ευημερία των 

ανθρώπων. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα, όπως τα 

σωματίδια ΡΜ2,5, τα αλλεργιογόνα, η υγρασία και άλλα. Η Daikin αναγνώρισε αυτή την πρόκληση 

πριν από πολλά χρόνια και λάνσαρε την πρώτη συσκευή καθαρισμού του αέρα στην Ιαπωνία το 1975. 

Ο κ. Αντώνης Δήμου, Γενικός Διευθυντής της δραστηριότητος Καθαρισμού Αέρα της Daikin στην 

περιφέρεια ΕΜΕΑ, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα των δοκιμών του Institut Pasteur de Lille αποτελούν 

επανάσταση τόσο για εμάς όσο και για την κοινωνία. Είμαι σίγουρος ότι η Daikin μπορεί να γίνει 

εταιρία αναφοράς για την διαχείριση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα στην περιφέρεια ΕΜΕΑ». 
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* Λεπτομερή αποτελέσματα δοκιμών ανά τύπο συσκευής Καθαρισμού Αέρα 
της Daikin:  

«Η συσκευή MCK55WVM της Daikin (εμπορική ονομασία MCK55W), που δοκιμάστηκε από το Institut 

Pasteur de Lille, αφαιρεί το 99.996 % του ανθρώπινου κορωνοϊού HCoV-229E σε 2,5 λεπτά όταν 

λειτουργεί σε ταχύτητα «turbo» και σε εργαστηριακές συνθήκες (αεροστεγής θάλαμος με εσωτερικό 

όγκο 0,47 m³, χωρίς ανανέωση του αέρα). Ο ανθρώπινος κορωνοϊός HCoV-229E διαφέρει από τον ιό 

που ευθύνεται για τον COVID-19, SARS-CoV-2, αλλά ανήκει στην ίδια οικογένεια κορωναϊών». 

  

«Η συσκευή MC55WVM (εμπορικές ονομασίες MC55W/VB), που δοκιμάστηκε από το Institut Pasteur 

de Lille, αφαιρεί το 99.98 % του ανθρώπινου κορωνοϊού HCoV-229E σε 2,5 λεπτά όταν λειτουργεί σε 

ταχύτητα «turbo» και σε εργαστηριακές συνθήκες (αεροστεγής θάλαμος με εσωτερικό όγκο 1,4 m³, 

χωρίς ανανέωση του αέρα). Ο ανθρώπινος κορωνοϊός HCoV-229E διαφέρει από τον ιό που ευθύνεται 

για τον COVID-19, SARS-CoV-2, αλλά ανήκει στην ίδια οικογένεια κορωνοϊών». 

  

«Η συσκευή MCK55WVM της Daikin (εμπορική ονομασία MCK55W), που δοκιμάστηκε από το Institut 

Pasteur de Lille, αφαιρεί το 99.986 % του ιού της γρίπης Α, υποτύπος H1N1, σε 2,5 λεπτά όταν 

λειτουργεί σε ταχύτητα «turbo» και σε εργαστηριακές συνθήκες (αεροστεγής θάλαμος με εσωτερικό 

όγκο 0,47 m³, χωρίς ανανέωση του αέρα)».  

  

«Η συσκευή MC55WVM της Daikin (εμπορικές ονομασίες MC55W/VB), που δοκιμάστηκε από το 

Institut Pasteur de Lille, αφαιρεί το 99.93 % του ιού της γρίπης Α, υποτύπος H1N1, σε 2,5 λεπτά όταν 

λειτουργεί σε ταχύτητα «turbo» και σε εργαστηριακές συνθήκες (αεροστεγής θάλαμος με εσωτερικό 

όγκο 0,47 m³, χωρίς ανανέωση του αέρα)». 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις σελίδες:  

Καινοτομίες της Daikin στη διαχείριση του εσωτερικού αέρα:   

https://www.daikin.eu/en_us/about/daikin-innovations/indoor-air-quality.html 

Σελίδα προϊόντων - συσκευές καθαρισμού αέρα της Daikin: 

https://www.daikin.eu/en_us/solutions/for-your-home/air-purification.htm 

 

Πληροφορίες για την τεχνολογία Flash Streamer της Daikin:  

https://www.daikin.eu/en_us/about/daikin-innovations/indoor-air-quality.html
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https://www.daikin.eu/en_us/about/daikin-innovations/indoor-air-quality/for-your-home/daikin-streamer-

research-institute/streamer-technology.html 

Ιστότοπος του Institut Pasteur de Lille: www.pasteur-lille.fr  

 

https://www.daikin.eu/en_us/about/daikin-innovations/indoor-air-quality/for-your-home/daikin-streamer-research-institute/streamer-technology.html
https://www.daikin.eu/en_us/about/daikin-innovations/indoor-air-quality/for-your-home/daikin-streamer-research-institute/streamer-technology.html
http://www.pasteur-lille.fr/
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Σχετικά με την Daikin 

Νοιαζόμαστε για τον αέρα. Εφαρμόζουμε την πολυετή εμπειρία μας στον κλιματισμό και το πάθος μας για 
καινοτόμες τεχνολογίες για να κάνουμε τον αέρα στον οποίο ζούμε όσο το δυνατόν καλύτερο. Και θέλουμε να 
το κάνουμε φροντίζοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον και προστατεύοντας τις μελλοντικές γενιές. Η Daikin 
στοχεύει σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050, για όλες τις ενέργειες, τα προϊόντα και τις λύσεις που 
διαθέτει στην αγορά. Αυτή είναι η αποστολή της Daikin. 

Daikin Europe N.V. 

Η Daikin Europe N.V. είναι θυγατρική της Daikin Industries Ltd. και σημαντικός κατασκευαστής κλιματιστικών, 
αντλιών θερμότητας, συσκευών καθαρισμού του αέρα και εξοπλισμού ψύξης στην Ευρώπη, με περίπου 
13.000 υπαλλήλους σε 24 συνδεδεμένες εταιρίες στην περιφέρεια EMEA. Διαθέτει 14 μεγάλες εγκαταστάσεις 
κατασκευής στο Βέλγιο, την Δημοκρατία της Τσεχίας, την Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τουρκία, την 
Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο όμιλος Daikin Europe Group εδρεύει στο Βέλγιο, με γραφεία στην 
Οστάνδη, την Γάνδη και τις Βρυξέλλες. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1973. Η Daikin απασχολεί 2.171 υπαλλήλους 
στην βελγική επικράτεια. 

Ηγέτης της αγοράς στην τεχνολογία αντλιών θερμότητας στην Ευρώπη 

Με περισσότερα από 90 χρόνια εμπειρία στη βιομηχανία θέρμανσης και κλιματισμού, η Daikin είναι ηγέτης 
στην αγορά της τεχνολογίας αντλιών θερμότητας. Η εταιρία είναι πολύ γνωστή για τις εμπορικές εφαρμογές 
Daikin VRV και τη σειρά Daikin Altherma για ιδιωτικές εφαρμογές θέρμανσης. Περισσότερο από το 85% των 
συσκευών που προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά παράγεται στην Ευρώπη.  

Πάροχος της Total HVAC and Refrigeration Solution 

Το μεγάλο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Daikin επιτρέπει την προσφορά εξατομικευμένων λύσεων για όλες τις 
ανάγκες των πελατών σε θέρμανση, εξαερισμό, κλιματισμό, καθαρισμό του αέρα και ψύξη. Τα τελευταία 
χρόνια, η Daikin έχει συμπληρώσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της και διευρύνει σημαντικά την παρουσία 
της στην ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα των αντλιών θερμότητας, καθώς και στην εμπορική και βιομηχανική 
ψύξη. Το 2016, η Daikin Europe N.V. εξαγόρασε την Zanotti S.p.A., ιταλική εταιρία κατασκευής λύσεων ψύξης 
για την βιομηχανία και τις μεταφορές.  Τον Φεβρουάριο του 2018, εντάχθηκε στην ομάδα η Tewis Smart 
Systems S.L. Η Tewis είναι μία από τις ηγετικές εταιρίες στην Ισπανία στον τομέα των τυποποιημένων και 
εξατομικευμένων λύσεων ψύξης, συμπεριλαμβανομένων και λύσεων CO2. Στις αρχές του 2019, η Daikin 
Europe N.V. εξαγόρασε την αυστριακή εταιρία AHT.  

Σχετικά με την Daikin Industries Ltd. 

Η Daikin Industries Ltd. με έδρα στην Οσάκα, Ιαπωνία, απασχολεί περίπου 80.000 άτομα σε όλο τον κόσμο με 
πωλήσεις ύψους περίπου 18,45 δισεκατομμυρίων ευρώ το οικονομικό έτος 2020 (Απρίλιος 20 – Μάρτιος 21). 
Η εταιρία είναι παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά αντλιών θερμότητας και συστημάτων κλιματισμού, καθώς και 
στα συστήματα φιλτραρίσματος του αέρα. Η Daikin Industries Ltd. είναι ο μόνος κατασκευαστής λύσεων 
κλιματισμού στον κόσμο που αναπτύσσει και παράγει όλα τα σημαντικά εξαρτήματα, όπως ψυκτικά, 
συμπιεστές και ηλεκτρονικά στις εγκαταστάσεις της.  

 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους ιστοτόπους www.daikin.eu και www.daikin.com. 

Επικοινωνία για τα ΜΜΕ  

Sofie Sap - Corporate Communications Daikin Europe  

Τηλ.:  +32 472 580482  

Mail: sap.s@daikineurope.com 

 

 

http://www.daikin.eu/
http://www.daikin.com/

