ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μικρό μέγεθος

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

303
64

286

52,2

159

50,8

Σημεία
στήριξης
(4)

266

Απαιτούνται
σωληνώσεις
1 x ½ " BSP

372

Σημεία
στήριξης
(4)

Σημείο
εισόδου
νερού

Απόσταση μεταξύ
διαχυτήρα αέρα και
άκρης μπαταρίας

Πάχος νιπτήρα/επιφάνειας
από 3,5 χιλ. έως 57 χιλ.

Είσοδος καλωδίου
στην πίσω πλευρά
Σημεία
στήριξης
(4)

Σημεία
στήριξης
(4)

Ζ

142

Όλες οι διαστάσεις
αναφέρονται σε
χιλιοστά (+/- 5 χιλ.)

ΔΑΠΕΔΟ
Διαστάσεις μπαταρίας

Ελάχιστο κενό

WD04 Ύψος 159 χιλ. Πλάτος 303 χιλ. Βάθος 286 χιλ.

Z 100 χιλ. απόσταση από το δάπεδο

Διαστάσεις μονάδας κινητήρα
WD04 Ύψος 266 χιλ. Πλάτος 142 χιλ. Βάθος 189 χιλ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Dyson.
800 111 3500 www.gr.dyson.com για την Ελλάδα και
www.dyson.com.cy για την Κύπρο
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Από 631,5 χιλ. έως 835,5 χιλ.

35
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Μεγάλο μέγεθος

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

64

286

50,8

52,2

309

303

Απόσταση μεταξύ
διαχυτήρα αέρα και
άκρης μπαταρίας

Πάχος νιπτήρα/επιφάνειας
από 3,5 χιλ. έως 57 χιλ.

Σημεία
στήριξης
(4)
372

Σημεία
στήριξης
(4)

266

Απαιτούνται
σωληνώσεις
1 x ½ " BSP

Σημείο
εισόδου
νερού

Από 631,5 χιλ. έως 835,5 χιλ.

35

Είσοδος καλωδίου
στην πίσω πλευρά
Σημεία
στήριξης
(4)

Σημεία
στήριξης
(4)

Ζ

142

Όλες οι διαστάσεις
αναφέρονται σε
χιλιοστά (+/- 5 χιλ.)

ΔΑΠΕΔΟ
Διαστάσεις μπαταρίας

Ελάχιστο κενό

WD05 Ύψος 309 χιλ. Πλάτος 303 χιλ. Βάθος 286 χιλ.

Z 100 χιλ. απόσταση από το δάπεδο

Διαστάσεις μονάδας κινητήρα
WD05 Ύψος 266 χιλ. Πλάτος 142 χιλ. Βάθος 189 χιλ.
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Τοίχου

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

272
71

312

194

153

95,4

52,2

50,8

Διάμετρος
οπής 5 χιλ.

303

40

<50

Απόσταση μεταξύ
διαχυτήρα αέρα και
άκρης μπαταρίας
Σημείο
εισόδου
νερού

60

Είσοδος
καλωδίου

272

94

175

32

42

342

370

343

623

771

260

Σημεία
στήριξης
(4)

34
196

ΔΑΠΕΔΟ
Διαστάσεις μπαταρίας

Ελάχιστο κενό

WD06 Μήκος 312 χιλ. Πλάτος 303 mm

Συνιστάται εγκατάσταση σε ύψος 955 χιλ. από το τελειωμένο δάπεδο μέχρι
το κέντρο της μπαταρίας, ανάλογα με το ύψος του νιπτήρα. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο έντυπο «Οδηγίες εγκατάστασης».

Διαστάσεις μονάδας κινητήρα
WD06 Ύψος 266 χιλ. Πλάτος 142 χιλ. Βάθος 189 χιλ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τοίχου

WD06 Επιτοίχια εγκατάσταση
Οι στεγνωτήρες χεριών Dyson Airblade Wash+Dry είναι
σχεδιασμένοι ώστε η μονάδα του κινητήρα να τοποθετείται πίσω
από τον σκελετό του τοίχου στο εσωτερικό μεταλλικού περιβλήματος,
το οποίο παρέχεται μαζί με τη συσκευή (Εικ. 1). Η κατασκευή
του σκελετού του τοίχου θα πρέπει να επιτρέπει την τοποθέτηση
του μεταλλικού περιβλήματος μεταξύ των κάθετων δοκών (Εικ. 2),
καθώς και τη συγκράτηση του βάρους της μεταλλικής σωλήνωσης
και της μονάδας από οριζόντια δοκό, η οποία θα πρέπει να είναι
τοποθετημένη κατάλληλα ως προς το στέλεχος της μπαταρίας.

Εικ. 2

Για τις πλήρεις οδηγίες, ανατρέξτε στο έντυπο
«Οδηγίες Εγκατάστασης» που διατίθεται μαζί
με τη συσκευή ή στην ιστοσελίδα www.dyson.co.uk/docs
Εικ. 1

Εικ. 3

Εικ. 4

Τοποθέτηση
γυψοσανίδας.

Εγκατάσταση
στεγνωτήρα
χεριών Dyson
Airblade
Wash+Dry.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ρεύμα

Προδιαγραφές νιπτήρα

Τάση εισόδου/Συχνότητα: 200-240 V 50-60 Hz

Οι στεγνωτήρες χεριών Dyson Airblade Wash+Dry είναι συμβατοί
με τους περισσότερους τύπους νιπτήρων. Βεβαιωθείτε ότι οι τάπες
δεν έχουν τοποθετηθεί στους νιπτήρες και αποφύγετε νιπτήρες
με ενσωματωμένες τάπες (περιστρεφόμενες ή ανυψούμενες).

Προδιαγραφές κινητήρα: Ψηφιακός κινητήρας χωρίς ψήκτρες 1000 W
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: από 0°C έως 40°C
Τύπος θερμαντήρα: -

Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής: Χαμηλότερη του 0,5 W
Κατασκευή
Κατασκευή μπαταρίας: Ανοξείδωτος χάλυβας (βουρτσισμένος)
Κατασκευή υποκαθήμενου κινητήρα: Χυτευμένο
ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS) (κύρια μονάδα)
Τύπος εξωτερικών βιδών: Torx T15
Προστασία εισόδου νερού σε IP35

Φίλτρο
HEPA (ίνα υάλου και στρώμα υφάσματος fleece)
Κάθε φίλτρο αιχμαλωτίζει το 99,95% των σωματιδίων μεγέθους
βακτηρίων από τον αέρα της τουαλέτας.

Λειτουργία
Ενεργοποίηση χωρίς αφή με ανιχνευτή υπερύθρων
Χρόνος στεγνώματος: 14 δευτερόλεπτα
Χρόνος λειτουργίας ανά κύκλο χρήσης: 30 δευτερόλεπτα
Ταχύτητα αέρα στα ανοίγματα: 549 χλμ/ώρα
Μέγιστο ύψος: 2 000 μέτρα

Λειτουργία νερού Όγκος
ροής νερού: 1,9 λίτρα/λεπτό με διαχυτήρα αέρα κανονικής ροής.
4 λίτρα/λεπτό με τον διαχυτήρα χαμηλής ροής που παρέχεται με το προϊόν.

Με τη βοήθεια μιας ειδικά σχεδιασμένης μεθόδου, οι μηχανικοί της Dyson
αξιολόγησαν την εμπειρία των χρηστών από τους στεγνωτήρες χεριών
βρύσης Dyson Airblade Wash+Dry σε μια σειρά διαφορετικών τύπων
νιπτήρων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους συμβατούς νιπτήρες
περιλαμβάνονται στις οδηγίες μας στην ιστοσελίδα www.dyson.co.uk/docs
Συνιστάται η αποφυγή νιπτήρων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:Επίπεδοι νιπτήρες που περιβάλλουν την τρύπα απορροής. (σε ακτίνα
60 χιλ.). - Νιπτήρες με κεκλιμένα τοιχώματα, με κίνηση του νερού
από τη βάση του νιπτήρα προς το εμπρόσθιο και οπίσθιο τοίχωμα.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο έντυπο «Οδηγίες πριν
από την εγκατάσταση»: www.dyson.co.uk/docs
Διαστάσεις νιπτήρα:
Όλες οι μετρήσεις αφορούν το εσωτερικό του νιπτήρα, εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά.
Πλάτος νιπτήρα: τουλάχιστον 350 χιλ., Απόσταση από το μπροστινό έως το
πίσω μέρος του νιπτήρα: τουλάχιστον 300 χιλ.
Βάθος νιπτήρα: τουλάχιστον 100 χιλ.
Μέγιστο βάθος νιπτήρα μόνο για τον WD05: 200 χιλ.
(Εξωτερική μέτρηση νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης)
Υλικό νιπτήρα: Συνιστάται να αποφεύγονται νιπτήρες με επιφάνειες
υψηλής λείανσης ( π.χ. ανακλαστικού χρωμίου). Οι νιπτήρες πορσελάνης
ή βουρτσισμένου μετάλλου είναι οι πλέον ενδεδειγμένοι. Σε περίπτωση
εγκατάστασης περισσότερων μπαταριών σε σειρά, θα πρέπει να υπάρχει
απόσταση τουλάχιστον 580 χιλ. μεταξύ των κέντρων τους.

Εγγύηση
5 έτη για εξαρτήματα, 5 έτη για εργασία.

Έλεγχος θερμοκρασίας νερού: Συνιστάται η χρήση θερμοστατικού μείκτη
(δεν παρέχεται)

Σειρά προϊόντων

Απαιτούμενη πίεση νερού: από 1 έως 8 μπαρ

WD04 Μικρό
μέγεθος

Με αυτόματο σύστημα έκπλυσης –
ανά 24 ώρες για 60 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία χρήση.

Λοιπές πληροφορίες
Καθαρό βάρος: WD04 4,26 κιλά WD05 4,54 κιλά WD06 9,51 κιλά
Βάρος συσκευασίας: WD04 6,76 κιλά WD05 7.38 κιλά WD06 13,65 κιλά
Διαστάσεις συσκευασίας: WD04 Υ 303 × Π 284 × Β 291 χιλ.·
WD05 Υ 434 × Π 275 × Β 288 χιλ.· WD06 Υ 610 × Π 375 × Β 302 χιλ.

WD05 Μεγάλο
μέγεθος

WD06 Τοίχου

Άλλα έγγραφα διαθέσιμα προς λήψη.
Οδηγίες πριν από την εγκατάσταση.
Οδηγίες εγκατάστασης.
Φυλλάδιο για τους στεγνωτήρες χεριών
Dyson Airblade Wash+Dry
Οδηγίες καθαρισμού.
Σχέδια CAD.
Βίντεο εγκατάστασης.

Η σήμανση για το αποτύπωμα άνθρακα (Carbon) αποτελεί εμπορικό σήμα της Carbon Trust. Το σήμα πιστοποίησης του
HACCP International για προϊόντα κατάλληλα για τρόφιμα αποτελεί σήμα κατατεθέν του HACCP International.
Ο HACCP International έχει πιστοποιήσει τα προϊόντα της Dyson βάσει των συνιστώμενων προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας. Με την έγκριση της Dyson.
Η σήμανση μειωμένου θορύβου (Quiet Mark) αποτελεί σήμα κατατεθέν του βρετανικού οργανισμού περιορισμού του θορύβου «Noise Abatement Society».

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Dyson.
800 111 3500 www.gr.dyson.com για την Ελλάδα και
www.dyson.com.cy για την Κύπρο

