
Techninė specifikacija

Rekomenduojamas įrengimo aukštis nuo grindų

Vyrams X 1 489 mm Y 1 451 mm Z 989 mm

Moterims X 1 454 mm Y 1 416 mm Z 954 mm

Neįgaliųjų vežimėlių naudotojams X 1 245 mm Y 1 207 mm Z 745 mm

5–8 m. vaikams X 1 117 mm Y 1 079 mm Z 617 mm

8–11 m. vaikams X 1 217 mm Y 1 179 mm Z 717 mm

11–14 m. vaikams X 1 294 mm Y 1 256 mm Z 794 mm

Prietaiso matmenys

Aukštis – 500 mm, plotis – 450 mm, gylis – 100 mm

Mažiausias tarpas

210 mm virš prietaiso

Kabelio įvado vieta gale virš grindų

Vyrams 1 293 mm

Moterims 1 258 mm

Neįgaliųjų vežimėlių naudotojams 1 049 mm

5–8 m. vaikams 921 mm

8–11 m. vaikams 1 021 mm

11–14 m. vaikams 1 098 mm

GRINDYS
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Vaizdas iš šono Galinė plokštė

Rekomenduojamos 
montavimo aukščio vertės 
nurodytos lentelėje

Kabelio įvado 
vieta šone – 
kairė arba 
dešinė pusė

Kabelio įvado 
vieta gale

Tvirtinimo 
vietos (4)

Tvirtinimo 
vietos (4)

Visi matmenys nurodyti mm 
(+/– 5 mm)

450 mm 100 mm
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Išskiriamo anglies dioksido etiketė yra įmonės „Carbon Trust“ prekės ženklas. 
„Quiet Mark“ yra organizacijos „Noise Abatement Society“ registruotasis prekės ženklas. 
„International WELL Building Institute™“ ir susijęs logotipas yra prekės ženklai,  
kurie naudojami gavus „International WELL Building Institute™“ leidimą.
1HEPA filtrų bandymai atlikti pagal EN1822-5 nepriklausomoje bandymų laboratorijoje pagal nurodytas bandymų sąlygas.

Elektrinė dalis
Maitinimo įtampa / dažnis: 160–253 V 50–60 Hz
Elektros sąnaudos parengties režimu: mažiau nei 0,5 W
Variklio specifikacija: 900 W (MAX) režimas / 650 W (ECO) režimas
skaitmeninis variklis be šepetėlių
Šildytuvo tipas: nėra

Konstrukcija
Skydelis: nerūdijantysis plienas – matinis (304L)
Galinės plokštės laikiklis: nerūdijantysis plienas
Išorinių sraigtų tipas: Apsauga nuo gadinimo – 5 mm „torx plus“
Apsaugos nuo vandens įsiskverbimo laipsnis IP24

Filtras
HEPA filtras (stiklo pluoštas su flisiniu priešsluoksniu)
Sulaiko 99,95 % dalelių1, įskaitant bakterijas ir virusus.

Veikimas
Bekontaktinis „flight“ jutiklio suaktyvinimo laikas
Išmatuota rankų nusausinimo trukmė: 10 sekundžių (MAX) režimas /  
12 sekundžių (ECO) režimas (matuota pagal NSF protokolą P.335)
Garso galios lygis: 79 dB(A) (MAX) režimas / 77 dB(A) (ECO) režimas
Veikimo iki atjungimo trukmė: 30 sek.
Oro srauto greitis ties anga: 624 km/val. 
Maksimalus aukštis virš jūros lygio: 3 000 metrų

Logistika
Grynoji masė: 4,5 kg
Supakuoto gaminio masė: 7,6 kg
Supakuoto gaminio matmenys:
(A) 129 x (P) 520 x (G) 616 mm

Standartinė garantija
5 metai dalims (savitarna)

„Dyson“ galinė plokštė
Jei įrengiant yra tik nepritvirtinta gipskartonio plokštė, reikia naudoti 
„Dyson“ galinę plokštę. „Dyson“ galinė plokštė apsaugo sieną 
nuo pažeidimo dėl vandens ir gali būti naudojama uždengti skyles / 
žymėjimus, kurie liko nuo jau įrengtų gaminių, įskaitant „Dyson Airblade 
dB“ rankų džiovintuvą. Daugiau informacijos teiraukitės „Dyson“ pagalbos 
linija arba www.dyson.lt

WELL Building Standard™ 
„Dyson Airblade™“ rankų džiovintuvai prisideda prie funkcijos W08 
išpildymo pagal „WELL Building Standard™“.


