
Greičiausias higieniškas rankų džiovintuvas 
naudojantis HEPA filtruojamą orą.
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Rankų džiovintuvai Dyson Airblade Tap yra instaliuoti 
pirmaujančios F1 komandos prausyklose.

Rankų džiovintuvai Dyson Airblade™

Kodėl mes vis dar naudojame 
gaminius, kurie negali tinkamai dirbti?
1907 m. tualetuose buvo pradėti 
naudoti popieriniai rankšluosčiai. 
Elektrinis rankų džiovintuvas pirmą kartą 
pasirodė 1948 metais. Bet nuo to laiko 
jie mažai pasikeitė – jie vis dar gali būti 
brangūs, nehigieniški ir kenkia aplinkai.
Dyson kompanijos inžinieriai nemanė, 
kad tai pakankamai gerai. Taigi, 2006 
metais jie leido neefektyviam amžiaus 
rankų džiovinimo metodui pailsėti – 
sukūrė technologiją Airblade™.
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Popieriniai rankšluosčiai yra brangūs, 
daro žalą aplinkai ir gali sukelti 
papildomų problemų tualeto 
patalpų priežiūrai.

Kadangi dalytuvai dažnai randami 
tušti, nelieka galimybės nusausinti 
rankas. Taip popieriniai rankšluosčiai 
gali sukelti higienos problemų.

Problemos su popieriniais 
rankšluosčiais

Ar žinojote? 
Yra labai svarbu gerai nusausinti 
rankas, nes drėgnos rankos 
gali palikti iki 1000 kartų 
daugiau bakterijų ant 
paviršių, kuriuos liečia.
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Problemos su kitais 
rankų džiovintuvais

Ar kada nors pažiūrėjote 
į vandens surinkimo indą?
Kai kurie rankų džiovintuvai 
turi vandens surinkimo indus. 
Tačiau tai yra nehigieniška – 
tai puiki dirva daugintis bakterijoms. 

Vandens surinkimo indai turi būti 
ištuštinami ir reguliariai valomi, 
o tam reikia papildomo darbo laiko.

Šiltą orą pučiantys džiovintuvai
Šiltą orą pučiantys džiovintuvai dirba 
lėtai. Tai reiškia, kad jie sunaudoja 
daug energijos, brangiai kainuoja 
jų naudojimas ir jie yra nehigieniški.

Rankų džiovinimo laikas gali trukti iki 
43 sek., ir daugelis žmonių nelaukia, 
kol rankos bus sausos – tai padidėjusi 
rizika bakterijų plitimui.

Galingo oro srauto džiovintuvai
Kiti galingo oro srauto džiovintuvai 
gali atrodyti kaip rankų džiovintuvas 
Dyson Airblade™, tačiau, kai kalbama 
apie veikimą, jie negali būti lyginami. 
Dėl silpno variklio, dauguma kitų 
galingo oro srauto džiovintuvų 
negali generuoti greito oro srauto, 
reikalingo greitai džiovinti rankas. 
Jiems taip pat gali trūkti galios 
nukreipti orą per HEPA filtrą.

Taigi, kiti galingo oro srauto 
džiovintuvai yra ne tik lėtesni už 
Airblade™, bet ir mažiau higieniški.

Ar žinojote?
Visuomenės sveikatos specialistai 
iš NSF teigia, kad, norint gauti 
higienos sertifikatą, rankų 
džiovintuvas rankas turi iždžiovinti 
per 15 ar mažiau sekundžių.

Ar žinojote?
Dyson mikrobiologai, atlikę 
naujausius tyrimus, nustatė, kad 
vandens išleidimo inde bakterijų 
būna daugiau, nei jų galima 
rasti vidutiniame namų unitaze.*

*  Šaltiniai: Pačios Dyson atliktas tyrimas, 2015 m.; 
Scott ir kiti, 2009 m.; Medrano-Felix ir kiti, 2010 m.
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Rankų džiovintuvai 
Dyson Airblade™ dirba kitaip

Technologija Airblade™ Greičiausias 
būdas higieniškai 
išdžiovinti rankas 
HEPA filtru 
išvalytu oru

Nei vienas 
kitas rankų 
džiovintuvas 
nenaudoja šios 
technologijos

Skaitmeninis variklis 
Dyson V4

HEPA filtras

Skaitmeninis variklis Dyson V4
Įprastiniai varikliai gali būti dideli, lėti ir 
neefektyvūs. Juose yra angliniai šepetėliai, 
kurie susidėvi per tam tikrą laiką. Dyson 
skaitmeninis variklis V4 skiriasi nuo kitų. 
Tai kompaktiškas, tačiau galingas prietaisas. 
Vietoj atgyvenusių anglinių šepetėlių jame 
įdiegta skaitmeninė impulsinė sistema, 
leidžianti įsukti ventiliatorių triskart 
greičiau už įprastinį variklį.

HEPA filtras 
Bakterijos ir virusai tualetų patalpose gali 
sukelti gripo, peršalimo ar viduriavimo 
susirgimus. HEPA filtrai įeina į bazinį rankų 
džiovintuvų Dyson Airblade™ komplektą. Šie 
filtrai sulaiko 99,9 % prausimosi patalpų ore 
esančių bakterijos dydžio dalelių. 
Todėl rankos džiovinamos švaresniu, 
o ne užterštu oru.

 Technologija Airblade™ 
Per 0,8mm pločio angas kas sekundę
Dyson skaitmeninis variklis V4 išpučia
iki 35 litrų oro per HEPA filtrą. Rezultatas –
690 km/h greičiu judantis filtruotas oro
srautas nupučia vandenį nuo rankų,
jas greitai ir higieniškai išdžiovina.



Rankų džiovintuvuose Dyson Airblade™ įdiegtas 
Dyson skaitmeninis variklis V4. Mūsų rankų 
džiovintuvų technologija tapo įmanoma tik dėl 
šio variklio mažumo ir didelio galios tankio.

Tai reiškia, kad nuo šiol galite naudotis rankas 
iš viršaus džiovinančiu džiovintuvu arba įkišamų 
rankų džiovinimo prietaisu, kuris savo darbą 
atlieka vos per 10 sekundžių, arba džiovinti 
rankas tiesiog praustuve.

Kaip vystėsi 
technologija Airblade™

Rankų džiovintuvai Dyson Airblade™

Nuo šiol higieniškiausias rankų 
džiovintuvas – 35 % tylesnis.1

Greičiausias ir higieniškiausias 
rankų džiovintuvas.

Rankų džiovinimo technologija Airblade™ 
vandens čiaupe-rankų džiovintuve.

09 10

1  Garsumo sumažėjimas apskaičiuotas palyginus su 
pirmuoju rankų džiovintuvo Dyson Airblade V modeliu.
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€ 5

Tik rankų džiovintuvai 
Dyson Airblade™ 
turi šiuos privalumus.
Rankų džiovinimo 
trukmė 10-12 sek.
Higieniškiausi.
Mažesnės eksploatacinės 
sąnaudos.
Draugiški aplinkai.
Garantija 5 metai.
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43 sek. 22 sek. 10 sek. 12 sek. 12 sek.
Standartas su HEPA filtru Standartas su HEPA filtru Standartas su HEPA filtruStandartas be HEPA filtro

Rankų džiovintuvai Dyson yra greiti 
Atlikti bandymai pagal NSF P335 protokolą įrodė, kad rankų 
džiovintuvai Dyson Airblade™ yra greiti. Per 0,8 mm pločio 
angas kas sekundę skaitmeninis variklis Dyson V4 išpučia 
iki 35 litrų oro. Rezultatas - 690 km/h greičiu judantis 
filtruotas oro srautas nupučia vandenį nuo rankų, 
jas greitai ir higieniškai išdžiovina.

NSF 335 protokolas 
Dėl išsamesnės NSF P335 
ataskaitos žr. skyrių, esantį 
brošiūros gale.

Kiti rankų džiovintuvai yra per lėti
Atlikti bandymai pagal NSF 335 protokolą įrodė, kad dauguma 
kitų rankų džiovintuvų yra daug lėtesni nei teigia gamintojai. 
Jie pateikia džiovinimo laiką, naudojant rankų džiovintuvus be 
HEPA filtro. Naudojant lėtą rankų džiovintuvą, daugelis žmonių 
nesulaukia, kol nudžius rankos. Bet drėgnos rankos gali skleisti 
iki 1000 kartų daugiau bakterijų nei sausos.
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Rankų džiovintuvai Airblade™ yra greiti ir 
atitinka aukščiausius higienos reikalavimus. 

Higieniškai džiovinti rankas yra 
taip pat svarbu, kaip ir jas plauti
Bakterijos ir virusai, pernešti 
rankomis, ant paviršių gali 
išgyventi keletą valandų. Kiti, 
liesdami šiuos paviršius, bakterijas 
ir virusus vėl gali pernešti. Drėgnos 
rankos gali skleisti iki 1000 kartų 
daugiau bakterijų nei sausos. 
Todėl yra labai svarbu tinkamai 
išdžiovinti rankas.

Higieniškiausi rankų džiovintuvai
Rankų džiovintuvuose Dyson 
Airblade™ įrengiami HEPA filtrai. 
Sulaikoma 99,9 % prausimosi 
patalpų ore esančių bakterijos 
dydžio dalelių. Taigi, rankos 
išdžiovinamos per 12 ar mažiau 
sekundžių, naudojant švaresnį, o 
ne purviną orą. Rankų džiovintuvai 
Dyson Airblade V ir Dyson Airblade 
dB yra su antibakteriniais priedais, 
kurie gali stabdyti bakterijų 
dauginimąsi.

Be vandens surinkimo indo
Kai nusausinate rankas su rankų 
džiovintuvais Dyson Airblade V 
arba Dyson Airblade dB, vandens 
likučiai laša ant grindų, kur 
išgaruoja- taip bakterijos žūsta. 
Bet kai kurie rankų džiovintuvai turi 
vandens surinkimo indus – tai puiki 
dirva daugintis bakterijoms. 
Tai nehigieniška.

Skaitmeninis variklis Dyson V4

Turi HEPA filtrą

Rankų džiovinimo 
trukmė 10-12 sek.

Be vandens surinkimo indo

Su antibakteriniais priedais

Be šildymo elemento

Įsijungia neliečiant

Nes:

Drėgnos rankos gali skleisti 
iki 1000 kartų daugiau 
bakterijų nei sausos.
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Įrodyta, kad tai higieniška

Bradfordo universitetas

Išvados:
Naudojant rankų džiovintuvą Dyson 
Airblade™, bakterijų ant nuplautų 
rankų sumažėja iki 40%. 

Aplinkos tyrimas:
Vadovaujant Bradfordo universiteto 
infekcijų grupei, atliktų tyrimo išvados 
buvo recenzijuotos akademinės 
bendruomenės ir paskelbtos 
Taikomosios mikrobiologijos leidinyje.

Ką jie tyrė:
Kaip rankų džiovintuvas Dyson 
Airblade™ pašalina bakterijas.

Campden BRI

Išvados:
Naudojant rankų džiovintuvą Dyson 
Airblade™, bakterijų lygis patalpos 
ore žymiai mažesnis, nei naudojant 
popierinius rankšluosčius. 

Aplinkos tyrimas:
Atliko nepriklausoma maisto ir gėrimų 
tyrimų organizacija Campden BRI, 
kurių klientai yra pasaulinio garso 
maisto pramonės atstovai, pavyzdžiui: 
Cadbury, Pepsico, Danone, Coca-Cola, 
Heinz ir Nestle, ir kurie skiria didžiulį 
dėmesį higienai.

Ką jie tyrė:
Bakterijų lygį patalpos ore, naudojant 
rankų džiovintuvus Dyson Airblade™ 
ir popierinius rankšluosčius.

Floridos universitetas

Išvados:
Rankų džiovintuvo Dyson Airblade™ 
paviršius yra ne daugiau užterštas 
nei bet kuri kita intensyviai lankomos 
patalpos vieta.

Aplinkos tyrimas:
Atliko epidemiologas iš medicinos 
koledžo infekcinių ligų skyriaus prie 
Floridos universiteto.

Ką jie tyrė:
Bakterinį užterštumą ant rankų 
džiovintuvų Dyson Airblade™ ir kitų 
rankų džiovinimo prietaisų intensyviai 
lankomose viešųjų tualetų patalpose – 
įskaitant popierinių rankšluosčių 
laikiklius, tualetų kabinų ir durų 
rankenėles,vandens nuleidimo 
mygtukus ir t.t.

Ateityje bus tęsiamas 
tyrimų finansavimas.



Rankų džiovintuvai Dyson Airblade™

Vieninteliai rankų džiovintuvai, kuriuos 
higieniškais visame pasaulyje pripažino ir 
NSF International, ir HACCP International.

19 20

Išduotas HACCP International 
sertifikatas. Saugus naudoti 
maisto pramonėje.
Rankų džiovintuvų Dyson Airblade dB 
ir Dyson Airblade Tap tinkamumą 
naudoti maisto pramonėje patvirtino 
HACCP International.

Išduotas NSF International sertifikatas.
Dyson paprašė nepriklausomus 
visuomenės sveikatos specialistus 
iš NSF apibrėžti kriterijus, kas yra 
higieniškas rankų džiovintuvas. Išvada 
yra NSF protokolas P335 – tik rankų 
džiovintuvai Dyson Airblade™ atitinka 
visus reikalavimus.
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€
2  Peržiūrėti skaičiavimus galite: www.dyson.com/calcs

Kiti rankų sausinimo metodai yra brangesni
Popieriniai rankšluosčiai turi būti nuolat papildomi 
ir išmetami. Dauguma kitų rankų džiovintuvų yra 
lėti, tad jie sunaudoja daugiau energijos.

€ 1.460
per metus2

€ 157
per metus2

Mažos eksploatacinės sąnaudos
Dyson Airblade™ rankų džiovintuvų energijos 
sąnaudos yra iki 80 % mažesnės nei kitų 
rankų džiovintuvų ir iki 98 % mažesnės 
nei naudojant popierinius rankšluosčius.2

€ 31
per metus2

€ 40
per metus2

€ 48
per metus2
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13,9g
 CO2 vienam džiovinimui3

15,6g
 CO2 vienam džiovinimui3

3,3g
 CO2 vienam džiovinimui3

2,4g
 CO2 vienam džiovinimui3

4,0g 
CO2 vienam džiovinimui3

Didesnis poveikis aplinkai
Rankų džiovintuvai Dyson Airblade™ 
išskiria iki 79% mažiau CO2 nei kai kurie 
kiti rankų džiovintuvai ir iki 76% mažiau 
nei popieriniai rankšluosčiai.3

Mažas poveikis aplinkai 
Rankų džiovintuvai Dyson Airblade™ 
daro mažesnį poveikį aplinkai, 
įskaitant anglies dvideginio 
išmetimą ir energijos suvartojimą.3

3  Bendradarbiaujant su Carbon Trust Dyson sukūrė metodą, siekiant įvertinti elektros prietaisų ir popierinių rankšluosčių poveikį 
aplinkai. Anglies dvideginio išmetimo į aplinką skaičiavimai buvo atlikti naudojant GaBi programą, sukurtą PE International 
ir remiantis produktų naudojimo laikotarpiu ilgesniu nei 5 metai ir naudojant JAV kaip atstovaujamą šalį. Skirtingų produktų rankų 
džiovinimo laikai buvo vertinami naudojant DTM 769.

8,0g
 CO2 vienam džiovinimui3
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Vienintelis rankų džiovintuvas 
sertifikuotas Carbon Trust

Popierinių rankšluosčių 
poveikis aplinkai

Viskas, ką mes gaminame ar naudojame, 
palieka anglies pėdsaką. Visi jie sudaro 
anglies dvideginio ir kitų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų visumą.

Dirbant su Carbon Trust, Dyson atliko 
matavimus, kiek anglies pėdsakų palieka 
rankų džiovintuvai Dyson Airblade™.

Nuo medžių kirtimo iki cheminių 
procesų perdirbant – popierinių 
rankšluosčių naudojimas turi didelį 
poveikį aplinkai.

Kiekvienas atskiras komponentas
Buvo vertinami visi rankų džiovintuvuose Dyson 
Airblade™ esantys komponentai. Medžiagos ir 
gamyba sudaro 8% visos emisijos.

Vandens keliai prieš sausumos kelius
Nuolatinis popierinių rankšluosčių papildymas 
priklauso nuo kelių transporto. 
Rrankų džiovintuvams Dyson Airblade™ 
transportuoti naudojami energiją taupantys 
laivai -tai sudaro mažiau nei 1% visos emisijos.

Mažiau energijos = mažiau anglies išmetimo
Technologija Airblade™ rankas džiovina 
greitai ir neturi daug nenergijos naudojančių 
kaitinimo elementų. Taigi, ji naudoja iki 80% 
mažiau energijos nei šilto oro džiovintuvai.

Pasibaigus naudojimo laikui
Su 5 metų garantija, rankų džiovintuvas 
Dyson Airblade™ yra ilgaamžis. Be to, daugelis 
komponentų yra skirti perdirbimui 
ir nedaro reikšmingo poveikio aplinkai.

Medžių kirtimas
Medžiai yra pagrindinis šaltinis 
popierinių rankšluosčių gamybai.

Transportavimas
Kai medžiai nukertami, jie turi 
būti vežami iš miško į lentpjūvę.

Maišoma su vandeniu
Popieriaus gamybai reikia 
daug vandens ir energijos.

Plaušo masės gamyba 
ir balinimas
Balinimo procese 
naudojami chemikalai.

Priežiūra
Popieriniai rankšluosčiai 
turi būti nuolat papildomi.

Išmetami
Dažniausiai naudojami 
popieriniai rankšluosčiai 
neperdirbami. Jie turi būti 
išmetami. Naudoti popieriniai 
rankšluosčiai, pakavimo 
ir šiukšlių maišai keliauja 
į sąvartynus arba deginami.
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5

5 metų garantija. 
Išskirtinis aptarnavimas.

Bandymai. Bandymai. Bandymai
Rankų džiovintuvai Dyson Airblade™ 
sukurti ilgam naudojimui. Jie ne kartą 
buvo išbandyti dėl ilgaamžiškumo 
ir atsparumo vandalizmui. Taip pat buvo 
bandomi realioje aplinkoje, ar atlaikytų 
intensyvų naudojimo srautą.

Garantija
Dėl šios griežtos bandymų tvarkos, 
visoms rankų džiovintuvų Dyson 
Airblade™ gamyklinėms dalims 
yra suteikiama 5 metų garantija.

Aptarnavimas po pardavimo
Bet jei sugestų jūsų prietaisas, Dyson 
specialistai atliks remonto ir priežiūros 
darbus, sutrumpindami prastovų laiką.

Rankų džiovintuvas Dyson Airblade dB
5 metai dalims, 1 metai darbams.

Rankų džiovintuvas Dyson Airblade V
5 metai dalims, lengvas aptarnavimas.

Rankų džiovintuvas Dyson Airblade Tap
5 metai dalims ir darbams.



Pirmasis rankų džiovintuvas Dyson Airblade V

Nuo šiol higieniškiausias rankų 
džiovintuvas – 35 % tylesnis.
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35 % tylesnis
Atlikus garsumo bandymus patvirtinta, 
kad naujasis rankų džiovintuvas 
Dyson Airblade V, kuriame įdiegta 
perprogramuoto skaitmeninio variklio 
technologija ir įrengtos tiksliosios 
oro angos, yra 35 % tylesnis už 
ankstesnįjį modelį.

Daugiau vietos. Mažiau vargo.
Plono ir kompaktiško profilio rankų 
džiovintuvas Dyson Airblade V, kuris nuo 
sienos išlenda vos 10 cm, užima mažiau 
vietos patalpose. Lengvai montuojama 
užpakalinė plokštė pritaikyta lengvai, 
nesamdant montuotojų, įrengti, 
prižiūrėti ir pakeisti prietaisą.

Visą informaciją apie produktus 
galite rasti tinklapyje 
www.dyson.com

Quiet Mark sertifikatas
Triukšmo mažinimo draugija išbandė 
ir patvirtino rankų džiovintuvo Dyson 
Airblade V decibelų lygį ir garso 
kokybę bei suteikė Quiet Mark ženklą. 
Quiet Mark sukurtas atsižvelgiant į 
visuomenės sveikatos organizacijų 
susirūpinimą psichologiniu ir 
fiziologiniu poveikiu, kurį kelia 
prietaisų skleidžiamas labai didelis 
arba skvarbus triukšmas.

Aukščiausiai esanti apžvalgos platforma The Shard, JK
“ Rankų džiovintuvai Dyson Airblade V turi modernų 
ir elegantišką dizainą, kuris atitinka bendrą dizainą. 
Svečiai pasakojo, kad jiems patinka galia ir greitis. 
Mes labai didžiuojamės, kad esame tarp pirmųjų, 
turinčių šiuos rankų džiovintuvus.“

Sandy Clark 
Priežiūros direktorius.



Greičiausias ir higieniškiausias 
rankų džiovintuvas.

31 32

Spartus džiovinimas
Pirmasis rankų džiovintuvas 
Dyson Airblade dB sukuria 
plokščiuosius 690 km/h greičiu 
lekiančio oro srautus. Jais vanduo 
nustumiamas nuo rankų viršaus ir 
apačios vienu metu, todėl rankos 
nudžiovinamos per 10 sekundžių.

Saugus naudoti maisto 
pramonėje
Rankų džiovintuvo Dyson 
Airblade dB tinkamumą naudoti 
maisto pramonėje patvirtino 
HACCP International.

Visą informaciją apie produktus 
galite rasti tinklapyje 
www.dyson.com

Nepriklausomas servisas, JK
“ Nors mes turėjome didelį rankų džiovintuvų 
pasirinkimą, mūsų dukterinis servisas naudojo 
rankų džiovintuvus Dyson Airblade™ daugiau 
nei 5 metus, ir jie jais labai patenkinti.” 

Joshua Jackson, 
Atsakingas už įrangą.
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Rankų džiovinimo technologija Airblade™ 
panaudota vandens čiaupe-džiovintuve. 
Rankos džiovinamos virš praustuvo.

Vanduo nevarva ant grindų
Su technologija Airblade™ vandens 
čiaupas-džiovintuvas rankas 
išdžiovina vos per 12 sekundžių. 
Vartotojams nereikia pereiti į kitą 
vietą, kad išdžiovintų rankas, todėl 
ir vanduo Nevarva ant grindų.

Atlaisvina vietą patalpoje
Kiti rankų džiovinimo būdai užima 
vietą ant sienų ir grindų. Naudojant 
rankų džiovintuvą Dyson Airblade Tap, 
atsiranda vietos papildomai tualeto 
kabinai ir kitiems dalykams.

Visą informaciją apie produktus galite 
rasti tinklapyje www.dyson.com

Apžvalgos ratas Coca-cola London Eye, JK
“ Kaip žymiausias simbolis, London Eye apžvalgos ratas 
turi atitikti aukštus kokybės standartus – tai galioja ir 
mūsų tualetams. Rankų džiovintuvai Dyson Airblade Tap 
leido mums pasiekti šį tikslą.“

Davey Barrett, 
Programų direktorius.
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1 Garsumo sumažėjimas apskaičiuotas palyginus su pirmuoju rankų džiovintuvo Dyson Airblade V modeliu. 
2 Peržiūrėti skaičiavimus galite: www.dyson.com/calcs

Rankų džiovinimo technologija 
Airblade™ panaudota vandens 
čiaupe-džiovintuve.

Rankos džiovinamos virš praustuvo.

Ant grindų nelaša vanduo.

Džiovinimo trukmė – 12 sek.

HEPA filtras sulaiko 99,9 % 
bakterijos dydžio dalelių.

Išbandytas ir sertifikuotas NSF.

HACCP International sertifikatas, 
patvirtinantis tinkamumą naudoti aplinkoje, 
kurioje tvarkomi maisto produktai.

Naudojimo sąnaudos sudaro 
vos 48 Eur per metus.2

Žemas anglies dvideginio išmetimo rodiklis.

Užima mažai vietos.

Nuo šiol higieniškiausias rankų 
džiovintuvas – 35 % tylesnis.1

Quiet Mark sertifikatas.

HEPA filtrai sulaiko 99,9 % 
bakterijos dydžio dalelių.

Išbandytas ir sertifikuotas NSF.

Džiovinimo trukmė – 12 sek.

Naudojimo sąnaudos sudaro 
vos 31 Eur per metus.2

Žemas anglies dvideginio išmetimo rodiklis.

Kompaktiškas profilis: 
išsikiša vos 10 cm, nereikia įleisti.

Įsijungia neliečiant.

Su antibakteriniais priedais.

Sparčiausias ir higieniškiausias 
rankų džiovintuvas.

Džiovinimo trukmė – 10 sek.

HEPA filtras sulaiko 99,9 % 
bakterijos dydžio dalelių.

Išbandytas ir sertifikuotas NSF.

HACCP International sertifikatas, 
patvirtinantis tinkamumą naudoti aplinkoje, 
kurioje tvarkomi maisto produktai.

Naudojimo sąnaudos sudaro 
vos 40 Eur per metus.2

Žemas anglies dioksido išmetimo rodiklis.

Tvirtas ir patvarus.

Įsijungia neliečiant.

Su antibakteriniais priedais.

Purkštas nikelis Baltas

Trumpas Ilgas Sieninis
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Viskas prasidėjo su pačiu James 
Dyson, kuris paklausė, ar tikrai dulkių 
siurblys turi būti su maišeliu. Vėliau 
Dyson inžinieriai sugalvojo, kad rankų 
džiovintuvai rankas gali džiovinti be 
karščio, o ventiliatoriai, reikalingi 
vėsinimui, gali būti be menčių.

Dyson kompanija metė iššūkį daugiau 
kaip 20 metų egzistuojančioms 
technologijoms. Mūsų inžinieriai 
vadovaujasi tuo kiekvieną dieną, 
kurdami naujus mechanizmus, kurie 
tiesiog veikia geriau. Ir mes tai tik 
pradedame. Mums išradinėti naujas 
mašinas, kad tiesiog dirbti geriau. 
Ir mes tiesiog tik pradedate.

Nuoroda
NSF protokolo P335 kriterijai.
Rankų džiovintuvo Dyson 
Airblade™ specifikacijos.

Kitoks požiūris
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Vienintelis rankų džiovintuvas, 
sertifikuotas kaip higieniškas

Oro filtravimas
Oras naudojamas rankų džiovinimui 
turi būti išvalytas HEPA filtru.

Nepašildytas oras
Šildant dauguma bakterijų 
dauginasi greičiau. Be to, pašildytas 
oras iš kriauklės gali pašalinti 
naudingus aliejus.

Džiovinimo trukmė
Rankos turi būti išdžiovintos greičiau 
nei per 15 sekundžių. Pagal NSF, tai 
yra, kai lieka 0,1g likutinės drėgmės. 
Drėgnos rankos gali paskleisti 1000 
kartų daugiau bakterijų.

Įsijungia be prisilietimo
Rankų džiovintuvas turi įsijungti 
ir išsijungti neliečiant jo.

Sertifikuotas NSF
Dyson paprašė nepriklausomus 
visuomenės sveikatos specialistus 
iš NSF apibrėžti kriterijus, kas yra 
higieniškas rankų džiovintuvas. 
Išvada yra NSF protokolas P335 – 
tik rankų džiovintuvai Dyson Airblade™ 
atitinka visus reikalavimus.

Kada sausos rankos yra sausos ? 
Štai kaip tą sužinoti.

9 10 11 12

Pašalinkite vandens perteklių 
nuo rankų (nuo riešo ir 
tarpupirščių) popieriniu 
rankšluosčiu, kol rankos 
bus sausos. Padarykite 
iš panaudoto popierinio 
rankšluosčio kamuoliuką 
ir padėkite ant svarstyklių 
penkiom sekundėm.

Pasverkite popierinį rankšluostį 
ir užrašykite svorį.

Pakartokite bandymą su 
visais šešiais savanoriais 
ir suskaičiuokite bendrąjį 
visų šešių bandymų 
džiovinimo laiką.

Džiovintuvas bus laikomas 
higienišku, jei jis išdžiovins 
rankas per 15 sekundžių ir ant 
rankų liks mažiau nei 0,1 g 
likutinės drėgmės. 

Jei bus daugiau nei 0,1 g 
drėgmės, tai reiškia, kad 
džiovintuvas bus nehigieniškas.

Pakvieskite tris savanorius 
vyrus ir moteris.

1 2 3 4

Kartą perlenkę popierinį 
rankšluostį ir pasvėrę jį 
skaitmeninėmis svarstyklėmis, 
užrašykite svorį.

Panardinkite penkiom 
sekundėm abi rankas į 
indą su vandeniu iki riešų 
ir nubraukite atsiradusius 
oro burbuliukus.

Ištraukite rankas iš vandens 
ir leiskite vandeniui nuvarvėti 
5 sekundes.

5 6 7 8

Laikykite rankas po džiovintuvu 
5 cm atstumu nuo oro išpūtimo 
angos. Džiovinkite rankas 
kaip nurodyta gamintojo 
instrukcijoje. Jei nurodyta, kad 
rankas reikia patrinti, patrinkite 
2 kartus per 5 sekundes.

Kai džiovintuvas ims pūsti 
orą, pradėkite trinti rankas 
taip jas džiovindami. 
Džiovinkite rankas porą 
kartų patrindami delnus.

Tęskite rankų džiovinimą, 
porą kartų jas pasukdami.

Tęskite rankų džiovinimą, 
porą kartų jas sugniauždami 
ir ištiesdami



GRINDYS GRINDYS

Laikiklis 
(su 2 tvirtinimo 
varžtais)

Tvirtinimo 
vietos (4)

Kabelio 
įvado 
vieta

Papildoma 
kabelio 
įvado vieta

Visi matmenys nurodyti mm (+/- 5 mm)

Rekomenduojamas instaliavimo aukštis nuo grindų

Vyrams X  1050 mm Y  990 mm Z  390 mm

Moterims X  975 mm Y  915 mm Z  315 mm

Vaikams ir neįgaliems asmenims X  875 mm Y  815 mm Z  215 mm

Prietaiso matmenys

Aukštis 661 mm  Plotis 303 mm  Gylis 247 mm.

VAIZDAS IŠ ŠONOVAIZDAS IŠ GALO

Visą techninę specifikaciją rasite 
www.dyson.com/docs

Visi matmenys nurodyti mm (+/- 5 mm)

Tvirtinimo 
vietos (4)

Tvirtinimo 
vietos (4)

Rekomenduojamo montavimo 
aukščio pasirinkimui žiūrėti lentelę

Kabelio 
prijungimo 
vieta iš šono

Kabelio prijungimo 
vieta iš šono

Kabelio prijungimo 
vieta iš galo

Rekomenduojamas instaliavimo aukštis nuo grindų

Vyrams X  1324 mm Y  1300 mm Z  930 mm

Moterims X  1289 mm Y  1265 mm Z  895 mm

Vaikams ir neįgaliems asmenims X  1074 mm Y  1050 mm Z  680 mm

Prietaiso matmenys

Aukštis 394 mm  Plotis 234 mm  Gylis 100 mm.

VAIZDAS IŠ ŠONOVAIZDAS IŠ GALO

Visą techninę specifikaciją rasite 
www.dyson.com/docs
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GRINDYS GRINDYS

Ilgas

Tvirtinimo 
vietos (4)

Tvirtinimo 
vietos (4)

Vandens 
prijungimo 
vieta

Visi matmenys nurodyti 
mm (+/- 5mm)

Kabelio prijungimas 
iš galo

Čiaupo matmenys

AB09 Aukštis 159 mm  Plotis 297 mm  Gylis 286 mm

Variklio dėžės matmenys

AB09 Aukštis 266 mm  Plotis 142 mm  Gylis 189 mm

VAIZDAS IŠ ŠONOVAIZDAS IŠ GALO

Techninę specifikaciją, rekomendacijas dėl 
praustuvo ir instaliavimo rasite mūsų tinklapyje.
www.dyson.com/docs

Mažiausias tarpas

Z  100 mm atstumas nuo grindų. 

Tvirtinimo 
vietos (4)

Tvirtinimo 
vietos (4)

Vandens 
prijungimo 
vieta

Visi matmenys nurodyti 
mm (+/- 5mm)

Kabelio prijungimo 
vieta iš galo

Mažiausias tarpas

Z  100 mm atstumas nuo grindų. 

Čiaupo matmenys

AB10 Aukštis 309 mm  Plotis 297 mm  Gylis 286 mm

Variklio dėžės matmenys

AB10 Aukštis 266 mm  Plotis 142 mm  Gylis 189 mm

VAIZDAS IŠ ŠONOVAIZDAS IŠ ŠONO



Sieninis

GRINDYS

Techninę specifikaciją, rekomendacijas dėl praustuvo 
ir instaliavimo rasite mūsų tinklapyje
www.dyson.com/docs

Norėdami išbandyti rankų 
džiovintuvą Dyson Airblade™, 
skambinkite 
+370  5 233 4430
www.dyson.com

Tvirtinimo vietos 

Vandens prijungimo vieta

Kabelio įvado vieta

Čiaupo matmenys

AB11 Ilgis 312cm  Plotis 297mm 

Variklio dėžės matmenys

AB11 Aukštis 266 mm  Plotis 142 mm  Gylis 189 mm

 

VAIZDAS IŠ ŠONOVAIZDAS IŠ ŠONO
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Anglies dvideginio mažinimo etiketė yra įmonės Carbon Trust registruotas prekinis ženklas.
NSF logotipas yra įmonės NSF International registruotas prekinis ženklas. HACCP International ne maisto certifikuotas ženklas 
yra registruotas įmonės HACCP International prekinis ženklas. HACCP International sertifikavo Dyson gaminius, pagal jų 
rekomenduojamas instaliavimo ir naudojimo sąlygas. Quiet Mark yra registruotasis triukšmo mažinimo draugijos prekių ženklas.


