
Най –бързото и хигиенично сушене
на ръце с HEPA филтриран въздух.



Сешоари за ръце Dyson Airblade™ 01 02

Смесители със сешoар Dyson Airblade Tap 
са монтирани в санитарните помещения 
на водещ тим от Формула 1. Защо да се примиряваме с продукти, 

които не функционират добре?
През 1907 година хартиените 
кърпи започват да се използват 
в санитарните помещения. 
Електрическите сешоари за ръце са 
представени за пръв път през 1948 г. 
Но и при двата продукта във времето 
промените са незначителни - 
те все още могат да бъдат скъпи, 
нехигиенични и вредни 
за околната среда.
Инженерите на Dyson не мислят, 
че това е добре. През 2006 изместват 
методите на неефективно 
сушене, като разработват 
технологията Airblade™.
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Хартиените кърпи са скъпи, 
имат вредно влияние върху 
околната среда и изискват 
допълнителни разходи за 
почистване на санитарното 
помещение от отпадъците.

И защото диспенсерите за 
хартиени кърпи често остават 
празни, без възможност за 
изсушаване, се създават 
предпоставки за лоша 
хигиена в тоалетните.

Проблемите 
с хартиените кърпи

Знаехте ли? 
Сухите ръце са изключително 
важни за поддържане нивата 
на хигиена, с влажни ръце 
се разпространяват 1000 
пъти повече бактерии върху 
повърхностите, които те докосват.
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Проблемът с другите 
сешоари за ръце

Поглеждали ли сте някога 
в резервоара на сешоар за ръце?
Някои сешоари за ръце събират капките 
вода в резервоари. Това е нехигиенично, 
като създава среда за развитието 
на бактерии.

Резервоарите трябва да се изпразват 
и почистват редовно - допълнително 
време, добавено към процеса на поддръжка 
на санитарното помещение и риск от 
разплискване на мръсна и застояла вода.

Сешоари за ръце с горещ въздух
Сешоарите за ръце с горещ въздух 
са бавни, консумират повече 
енергия, с високи експлоатационни 
разходи и нехигиенични.

Времето за сушене е около 
43 секунди и голяма част от 
ползвателите се отказват преди 
ръцете им да са сухи, рискувайки 
разпространението на бактерии.

Jet dryers
Другите “jet dryers” изглеждат като 
сешоара за ръце Dyson Airblade™, 
но по отношение на 
функционалност, няма място 
за сравнение. Благодарение 
на слабите си мотори, другите 
“jet dryers” не могат да произведат 
достатъчно силен въздушен поток, 
който да изсуши ръцете бързо. 
Въздухът не преминава през 
HEPA филтър.

В заключение, другите “jet dryers” 
са не само по-бавни от технологията 
Airblade™, но са и по-малко 
хигиенични.

Знаехте ли?
Специалистите по обществено 
здраве NSF твърдят, че за 
да бъде сертифициран като 
хигиеничен, сешоaрът трябва 
да суши ръцете за 15 секунди 
или по-малко.

Знаехте ли? 
Последните изследвания 
доказаха висока бактериална 
среда в резервоарите.*

*  Източник: Dyson тестове 2015; 
Scott et al. 2009; Medrano-Felix et al. 2010.
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+ +

Сешоарите за ръце Dyson 
Airblade™ работят различно

Технология Airblade™ Най – бързият 
начин за 
хигиенично сушене 
на ръце с HEPA - 
филтриран въздух

Другите сешоари 
нямат такава 
технология.

Dyson дигитален мотор V4 HEPA филтър

Dyson дигитален мотор V4
Конвенционалните мотори могат да 
бъдат обемисти, бавни и неефективни. 
Те също използват графитни четки, които 
се износват с времето. Моторът на Dyson 
V4 е различен. Той е както компактен, така 
и мощен, и вместо старомодни карбонови 
четки, използва дигитална пулсова 
технология, за да може да се върти до три 
пъти по-бързо от конвенционален мотор.

HEPA филтър 
Бактерии и вируси в санитарното 
помещение могат да причинят настинки,
грип, неразположение и диария. 
Сешоарите за ръце Dyson Airblade™ са 
стандартно оборудвани с HEPA филтри, 
които улавят 99,9% от частиците с размери 
на бактерия от въздуха в умивалнята. 
Така ръцете се изсушават с по-чист, 
а не с мръсен въздух.

Технология Airblade™

Всяка секунда дигиталният мотор на 
Dyson произвежда до 35 литра въздух, 
които преминават през отвори с ширина 
0,8 mm. Резултатът – въздушен поток 
със скорост 690km/ч, който „изстъргва“ 
водата от ръцете, изсушавайки ги бързо 
и хигиенично.

=



Сешоарите за ръце Dyson Airblade™ използват 
дигиталния мотор V4 на Dyson. Малъкият му 
размер, неговата плътност на мощност са 
факторите, благодарение на които нашата 
технология за сешоари за ръце става възможна. 

Това означава, че сега ще намерите един тих 
сешоар с поставяне на ръцете под него, един 
сешоар с поставяне на ръцете в него, който 
изсушава ръцете само за 10 секунди, и дори 
сешоар, който изсушава ръцете на самата мивка.

Сешоари за ръце Dyson Airblade™

Най-хигиеничният сешоар 
за ръце вече е 35% по-тих.¹

Най-бързият, най-хигиеничен 
сешоар за ръце.

Технология Airblade™ за сушене 
на ръце интегрирана в смесител.
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1  Намаляване на шума в сравнение с оригиналния 
сешоар за ръце Dyson Airblade V.

Технологията Airblade™ 
се развива
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€ 5

Само сешоарите за ръце 
Dyson Airblade™ притежават 
всички тези характеристики.
10-12 секунди 
време за сушене.
Най - хигиенични.
Ниски експлоатационни 
разходи.
По-добри за околната среда.
5 години гаранция.
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43 сек 22 сек 10 сек 12 сек 12 сек
с HEPA филтър с HEPA филтър с HEPA филтърнямат HEPA филтър

Ceшоарите за ръце Dyson Airblade™ са най-бързите 
Тестове на базата на NSF протокол P335 доказват бързината 
им. Всяка секунда дигиталният мотор на Dyson произвежда 
до 35 литра въздух, които преминават през отвори с ширина 
0,8 mm. Резултатът – въздушен поток със скорост 690km/ч, 
който „изстъргва“ водата от ръцете, изсушавайки ги бързо 
и хигиенично.

NSF Protocol P335 
За по-детайлен преглед на NSF 
Protocol P335, моля разгледайте 
секцията с референции в края 
на брошурата.

Другите сешоари са твърде бавни
Тестове на базата на NSF протокол P335 показват, 
че другите сешоари са доста по-бавни, отколкото 
твърдят производителите им. Те обявяват по-бързо време 
за сушене без HEPA филтър. Много хора се отказват, 
когато използват бавен сешоар, но влажните ръце 
разпространяват 1000 пъти повече бактерии от сухите. 
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Технологията Airblade™ 
е най-бърза и най-хигиенична 

Хигиеничното сушене на ръце 
е важно, колкото и измиването
Бактериите и вирусите предавани 
от ръцете към различните 
повърхности могат да оцелеят в 
продължение на няколко часа. 
При докосване на тези повърхности 
те се предават. Влажните ръце 
разпространяват 1000 пъти 
повече бактерии.

Най-хигиеничните 
сешоари за ръце
Сешоарите за ръце Dyson Airblade™ 
използват HEPA филтри. 99,9% от 
частиците с размер на бактерии 
се улавят от въздуха в умивалнята. 
Ръцете се изсушават за 12 секунди 
или по-малко с чист въздух, а не 
мръсен. И двата сешоара Dyson 
Airblade V и Dyson Airblade dB 
съдържат антибактериална 
добавка, която не позволява 
развитието на бактерии.

Без резервоар
Когато сушите ръцете си със
сешоар Dyson Airblade V или
Dyson Airblade dB, капките вода
се стичат по пода, от където се
изпаряват - така бактериите
изсъхват и загиват. Някои сешоари
имат резервоари за събиране
на капките вода, като създават
перфектна среда за образуване
на бактерии.

Дигитален мотор на Dyson V4

HEPA филтър

10-12 секунди време за сушене

Без резервоар за 
събиране на капките

Антибактериална добавка

Без нагревател

Безконтактно активиране

Защото:

Влажните ръце 
разпространяват 1000 
пъти повече бактерии.
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Доказано хигиеничен

Университет Брадфорт

Заключения:
Използването на сешоари за 
ръце Dyson Airblade™ редуцира 
бактериите по измитите ръце 
до 40%.

Проучване:
Изпълнено от Университета 
Брадфорд, заключенията са 
преразгледани от академичната 
общественост и публикувани в 
журнала Приложна микробиология.

Цели на проучването:
Премахването на бактерии със 
сешоар за ръце Dyson Airblade™.

Campden BRI

Заключения:
Използването на сешоар за 
ръце Dyson Airblade™ не променя 
бактериалните нива във въздуха 
на санитарното помещение 
повече в сравнение 
с хартиени кърпи.

Проучване:
Изпълнено от независимата 
организация за проучвания в 
сектора за храни и напитки-
Compden BRI, чиито клиенти са 
международни компании като: 
Cadbury, Pepsico, Danone, 
Coca-Cola, Heinz and Nestlé.

Цели на проучването:
Много по-малко са бактериите 
във въздуха на тоалетната след 
използването на сешоар за ръце 
Dyson Airblade™ или хартиени кърпи.

Университета Флорида

Заключения:
Повърхността на сешоара за ръце 
Dyson Airblade™ не е по-замърсена 
с бактерии от другите елементи 
в санитарното помещение.

Проучване:
Изпълнено от епидемиолог от 
отдела за инфекциозни болести 
на медицинския факултет на 
Университета Флорида.

Цели на проучването:
Бактериалното замърсяване от 
сешоарите за ръце Dyson Airblade™ 
и други методи за сушене 
в обществените тоалетни - 
включително диспенсери за 
хартиени кърпи, дръжки за врати, 
ръкохватки, управления за пускане 
на вода, плотове и други.

Финансирането на 
други независими 
проучвания ще 
продължи.



Сешоари за ръце Dyson Airblade™

Единствените сешоари за ръце в цял свят, 
които са сертифицирани като хигиенични, 
както от NSF, така и от HACCP International.
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Сертифицирани от 
HACCP International. 
Безопасни за хранителния сектор.
Сешоарът за ръце Dyson Airblade dB 
и Dyson Airblade Tap - смесител със 
сешоар са одобрени за използване 
в хранителната индустрия от 
HACCP International.

Сертифицирани от 
NSF International.
Dyson попита независимата 
обществена здравна организация 
NSF за определяне на критериите 
за хигиеничен сешоар за ръце. 
Резултатът е NSF протокол P335 - 
и сешоарите за ръце Dyson Airblade™ 
са единствените, които отговарят 
на всички критерии от него.
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€

€1,460
на година2

€157
на година2

€31
на година2

€40
на година2

€48
на година2

2 За изчисления посетете www.dyson.bg/calcs

Другите методи за сушене 
на ръце са твърде скъпи
Хартиените кърпи се нуждаят от постоянно 
зареждане и изхвърляне. Повечето сешоари 
за ръце са бавни и консумират много енергия.

Ниски експлоатационни разходи
Сушилните машини за ръце Dyson Airblade™ 
имат до 80% по-ниски експлоатационни 
разходи в сравнение с другите сешоари за 
ръце и 98% по-малко разходи в сравнение 
с хартиените кърпи.2
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13.9g
 CO2 на ден3

15.6g
 CO2 на ден3

3.3g
 CO2 на ден3

2.4g
CO2 на ден3

4.0g 
CO2 на ден3

Сешоари за ръце Dyson Airblade™

8.0g
CO2 на ден3

Влияние върху околната среда
Сешоарите за ръце Dyson Airblade™ 
отделят 79% по-малко CO2 в сравнение 
с други сешоари и до 76% по-малко 
от хартиените кърпи.3

Ниско вредно влияние върху околната среда 
Сешоарите за ръце Dyson Airblade™ са с ниско 
вредно влияние върху околната среда, 
като се отчитат отделяните въглеродни 
емисии и консумация на енергия.3

3  В сътрудничество с Carbon Trust, Dyson са разработили метод за измерване на влиянието върху околната среда 
на електрическите уреди и хартиени кърпи. Калкулациите се разработват със софтуер GABI от PE International, 
на базата на 5 годишно ползване, избраната държава е САЩ. Времето за сушене се отчита чрез DTM 769.



 

25 26Сешоари за ръце Dyson Airblade™

Единственият сешоар 
сертифициран от Carbon Trust

Влиянието върху околната 
среда на хартиените кърпи

Всичко, което се произвежда или потребява 
има карбонов отпечатък. Той представлява 
общата стойност на карбоновия диоксид и 
други парникови газове.

Съвместно с Carbon Trust, Dyson измерват 
карбоновия отпечатък на пълната гама 
сешоари за ръце Dyson Airblade™.

Изсичане на дърветата, процес на 
химическа обработка - ползването 
на хартиени кърпи има значително 
вредно влияние върху околната среда.

Всеки един компонент
Всеки компонент в сешоара за ръце Dyson Airblade™ 
се оценява детайлно. Материалите и производството 
са около 8% от общите емисии.

Пътища срещу магистрали
Непрекъснатото зареждане с хартиени кърпи налага 
и транспортни разходи. Доставката на сешоари 
за ръце Dyson Airblade™ се осъществява с енерго - 
ефективни кораби, които представляват около 
1% от общите емисии.

по-малко енергия = по-малко карбон
Технологията Airblade™ предлага бързо време за 
сушене и е без нагревател. Така използва до 80% 
по-малко енергия в сравнение със сешоарите 
с топъл въздух.

Кога спира да работи
Сешоарът за ръце Dyson Airblade tm е разработен 
за дълъг период на експлоатация. Голяма част от 
компонентите му са проектирани да се рециклират, 
с минимално въздействие върху околната среда. 
Сешоарът има 5 годишна гаранция.

Изсичане на дървета
Дърветата са основния източник за 
производството на хартиени кърпи.

Превозване
След като дървета са отсечени те 
трябва да бъдат транспортирани 
от гората до мелницата.

Смесването с вода
Много вода и енергия са необходими, 
за да се направи хартия.

Избелване
Използват се химикали 
в процеса на избелване.

Поддръжка
Диспенсерите за хартиени 
кърпи изискват непрекъснато 
допълване.

Изхвърляне
Повечето използвани 
хартиени кърпи, не могат 
да се рециклират. Трябва 
да се изхвърлят. Използваните 
хартиени кърпи, пакети, 
контейнери се озовават 
в депа за отпадъци.
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5

5 години гаранция.
Отличен сервиз.

Тестване. Тестване.тестване.
Сешоарът за ръце Dyson Airblade dB е 
проектиран да се използва дълго. Той се 
тества многократно за издръжливост и 
устойчивост на физическа и химическа 
повреди. Сешоарите за ръце Dyson 
Airblade dB също така се излагат на 
условия от реалния живот, за да се 
гарантира, че могат да издържат 
на интензивна употреба. 

Гаранция
Благодарение на сериозните тестове, 
всички фабрични части на Dyson 
Airblade™ са гарантирани срещу дефекти 
в материалите и производството - 
в продължение на 5 години.

Следпродажбено обслужване
Aко вашият сешоар се развали, 
сервизните инженери на Dyson ще 
осигурят бърз сервиз, като максимално 
намалят времето за престой и 
прекъсване на вашите съоръжения.

Сешоар за ръце Dyson Airblade dB 
5 години за резервни части, 
1 година труд.

Сешоар за ръце Dyson Airblade V
5 години за резервни части, 
лесна самоподдръжка.

Смесител със сешоар Dyson Airblade Tap
5 години за резервни части и труда.



Оригиналният сешоар за ръце Dyson Airblade V

Най-хигиеничният сешоар 
за ръце сега е 35% по-тих.

29 30

35% по-тих
С препрограмирана технология за 
дигитален мотор и прецизни отвори 
за въздушната струя, тестването 
на нивото на шума показва, че 
новият сешоар за ръце Dyson 
Airblade V сега е 35% по-тих от 
предшественика си.

Повече място. По-малко грижи.
С тънък, компактен профил, който 
се издава само 10 см от стената, 
сешоарът за ръце Dyson Airblade V 
заема по-малко място в умивалнята. 
А неговата задна пластина за 
лесно монтиране позволява лесен, 
самостоятелен монтаж, поддръжка 
и подмяна.

За детайли за продукта посетете: 
www.dyson.bg

Сертифицирани от Quiet Mark
Организацията Noise Abatement 
Society тества и одобри нивото на 
децибели и качеството на звука 
на сешоара за ръце Dyson Airblade 
V – отличавайки го с обозначението 
Quiet Mark. Обозначението Quiet 
Mark беше разработено в отговор на 
обществените тревоги за здравето, 
свързани с психо-физиологичните 
ефекти на прекомерния или инвазивен 
шум, генериран от уредите.

Туристическа атракция изглед от The Shard, Лондон
“ Сешоарите за ръце Dyson Airblade V имат модерен 
и елегантен дизайн, който напълно съвпада с 
концепцията на “View from the Shard.” Нашите гости 
ни споделиха, че са доволни от силата и скоростта 
на машините. Ние сме много горди да бъдем едни 
от първите притежатели на тези сешоари за ръце.”

Sandy Clark 
Директор Операции.



Най-бързият, най-хигиеничен 
сешоар за ръце.
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Бързо изсушаващ
Оригиналният сешоар за ръце 
Dyson Airblade dB генерира струи 
от въздух, движещи се със скорост 
690 км/ч. Те отстраняват водата от 
предната и задната страна на ръцете 
едновременно, изсушавайки ръцете 
само за 10 секунди.

Безопасен за хранителната индустрия
Сешоарът за ръце Dyson Airblade dB 
e сертифициран за ползване 
в производства на храни от 
HACCP International.

За продуктови детайли посетете: 
www.dyson.bg

Независима станция за почивка, Великобритания
“ Въпреки, че имахме много голямо разнообразие сешоари 
за ръце, от които да избираме, наша дъщерна станция 
ползваше Dyson Airblade повече от 5 години и отзивите 
бяха само положителни.” 

Joshua Jackson, 
Фасилити мениджър.
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Технология за сушене на 
ръце Airblade™ в смесител. 
Измивате и изсушавате 
ръцете си в мивката.

Без капки вода по пода
Технологията Airblade Tap изсушава 
ръцете за 12 секунди. Не е необходимо 
да се местите в отделна зона за сушене 
и няма капки вода по пода.

Освободете място в тоалетната
Другите методи за сушене на ръце 
заемат повече пространство на 
стeната или от пода. Със смесителя със 
сешоар Dyson AirbladeTap се осигурява 
допълнително място за тоалетни 
кабини или другo оборудване.

За продуктови детайли посетете:
www.dyson.bg

Coca-Cola Окото на Лондон
“ Eмблематичната световна забележителност 
Окото на Лондон трябва да отговаря на високите 
очаквания за качество включително и в санитарните 
помещения. Инсталирането на смесителя със 
сешоар Dyson Airblade Tap ни позволи това.“

Davey Barrett, 
Мениджър Show Services.



Сешоари за ръце Dyson Airblade™

Гамата от продукти
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БялСив

1 Намаляване на шума в сравнение с оригиналния сешоар за ръце Dyson Airblade V. 
2 За изчисления посетете www.dyson.bg/calcs

Технология за сушене на 
ръце Airblade™ в смесител.

Измивате и изсушавате 
ръцете си в мивката.

На пода не попада вода.

12 секунди време за сушене.

HEPA филтърът улавя 99,9% от 
частиците с размер на бактерия.

Тестван и сертифициран от NSF.

Одобрен от HACCP International 
за употреба в среди, където се 
борави с храна.

Разходите за експлоатация 
са само €48 на година.2

Малък въглероден отпечатък.

Спестява място.

Най-хигиеничният сешоар 
за ръце сега е 35% по-тих.1

Сертифициран от Quiet Mark.

HEPA филтрите улавят 99,9% от 
частиците с размер на бактерия.

Тестван и сертифициран от NSF.

12 секунди време за сушене.

Разходите за експлоатация 
са само €31 на година.2

Малък въглероден отпечатък.

Тънък профил – с дебелина от само 
10 сантиметра, без необходимост 
за вграждане.

Работа без докосване.

Съдържа антибактериална добавка.

Най-бързият, най-хигиеничен 
сешоар за ръце.

10 секунди време за сушене.

HEPA филтърът улавя 99,9% от 
частиците с размер на бактерия.

Тествано и сертифицирано от NSF.

Одобрен за употреба в среди, където се 
борави с храна, от HACCP International.

Разходите за експлоатация 
са само 40 € на година.2

Малък въглероден отпечатък.

Здрав и издръжлив.

Работа без докосване.

Съдържа антибактериална добавка.

Прахообразно 
нанесен никел

Бял

Къс Дълъг Стенен
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Всичко започва от самия Джеймс 
Дайсън, който се чудел дали 
прахосмукачката наистина се 
нуждае от торбичка. По-късно 
инженерите на Dyson открили, 
че сешоарите за ръце могат да 
сушат ръцете без топлина. И не 
е нужно при вентилаторите да се 
използват перки за охлаждане.

Ние в Dyson предизвикваме 
традиционализма в съществуващите 
технологии през последните 
20 години. Нашите инженери 
използват този подход ежедневно, 
като ни помагат да изобретяваме 
нови машини, които работят 
по-добре. И това е само началото.

Референции
Критерии на NSF протокол.
Сешоари за ръце Dyson 
Airblade™ - спесификации.

Различен подход
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Единствените сешоари за ръце 
сертифицирани като хигиенични

Филтриране на въздуха
Използвания въздух за сушене на 
ръцете е филтриран с HEPA филтър.

Без нагревател
Затоплянето на влажни бактерии 
увеличава тяхната скорост 
на възпроизвеждане. 

Време за сушене 
Ръцете трябва да са изсушени 
в рамките на 12 секунди. 
NSF дефинират сухи, когато 
остатъчната влага е 0,1 гр. 
Влажните ръце разпространяват 
1000 пъти повече бактерии.

Безконтактна работа
Сешоарът за ръце стартира 
и спира със сензор

сертфицирани от NSF
Dyson попита независимата обществена 
здравна организация NSF за определяне 
на критериите за хигиеничен сешоар за 
ръце. Резултатът е NSF протокол P335 - 
и сешоарите за ръце Dyson Airblade™ са 
единствените, които отговарят на всички 
критерии от него.

Кога ръцете са сухи? 
Ето как се правят тестовете.

9 10 11 12

Допълнителната вода между 
пръстите и китката изтрийте 
с хартиена кърпа, докато 
напълно изсушите ръцете си. 
Сгънете кърпата на топка 
и я поставете на везната 
за няколко секунди.

Измерете хартиената кърпа 
отново и запишете теглото.

Повторете теста с всички 
останали доброволци 
и изчислете времето за 
сушене на шестимата.

Машината ще се счита 
за “хигиеничнa” само 
ако устройството може 
ефективно да изсуши ръцете 
в рамките на 15 секунди и 
остатъчната влага по тях е 
по-малко от 0.1 гр. Всичко 
над 0.1 гр. влага означава, 
че продуктът ще се счита 
за нехигиеничен.

Изберете трима доброволци 
- мъже или жени. 

1 2 3 4

Сгънете хартиената 
кърпа веднъж, поставете 
я на електронната везна 
и запишете теглото.

Поставете двете си ръце в 
контейнера с вода до нивото 
на китките за 5 секунди. 

Извадете ръцете си от 
водата и оставете водата 
да капе в продължение 
на 5 секунди.

5 6 7 8

Поставете ръцете си под 
сешоара на разстояние 5 
см от отвора. Изсушете ги, 
като спазвате инструкциите 
на производителя. Ако те 
включват триене, търкайте 
ги една в друга за 5 секунди.

След като въздуха започне 
да излиза от сешоара, 
започнете да търкате ръцете 
си, за да се изсушат. Сушите 
ръцете си, като търкате 
дланите една в друга.

Продължете процеса на 
сушене, като обръщате 
ръцете си два пъти.

Продължете процеса на 
сушене, като сключвате 
и отключвате ръцете 
си два пъти.



ПОД ПОД

Монтажна 
скоба 
(включваща 
2 фиксиращи 
елемента)

Точки за 
фиксиране 
(4)

Точка за 
включване 
на кабел

Алтернативен 
вход за кабел

Всички показани размери са в мм (+/- 5 мм)

Препоръчителни монтажни височини от под

Мъже X  1050 mm Y  990 mm Z  390 mm

Жени X  975 mm Y  915 mm Z  315 mm

За деца или инвалиди X  875 mm Y  815 mm Z  215 mm

Размери на сешоара за ръце

Височина 661 mm  ширина 303 mm  дебелина 247 mm.

ИЗГЛЕД ОТСТРАНИИЗГЛЕД ОТЗАД

Посетете нашия уебсайт, за да 
свалите пълните технически данни.
www.dyson.bg/docs

Всички показани размери са в мм (+/- 5 мм)

Точки за 
фиксиране (4)

Точки за 
фиксиране (4)

Вижте таблица за 
препоръчителни 

монтажни височини

Страничен 
вход за кабел

Страничен 
вход за кабел

Заден вход за кабел

Препоръчителни монтажни височини от под

Мъже X  1324 mm Y  1300 mm Z  930 mm

Жени X  1289 mm Y  1265 mm Z  895 mm

За деца или инвалиди X  1074 mm Y  1050 mm Z  680 mm

Размери на сешоара за ръце

Височина 394 mm  ширина 234 mm  дебелина 100 mm.

ИЗГЛЕД ОТСТРАНИИЗГЛЕД ОТЗАД

Посетете нашия уебсайт, за да 
свалите пълните технически данни.
www.dyson.bg/docs
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ПОД ПОД

Дълъг

Точки за 
фиксиране (4)

Точки за 
фиксиране (4)

Вход на водата

Всички размери 
са в мм (+/-5 мм)

Вход на ел 
кабел отзад

Размери на смесителя

AB09 Височина 159 mm  Ширина 297 mm  Дълбочина 286 mm

Размери на мотора

AB09 Височина 266 mm  Ширина 142 mm  Дълбочина 189 mm

ИЗГЛЕД ОТСТРАНИИЗГЛЕД ОТЗАД

Посетете нашия уебсайт, за да свалите технически спеcификации, 
препоръчителни мивки и предмонтажни схеми.
www.dyson.bg/docs

Минимално отстояние

Z  100 mm отстояние от пода.

Точки за 
фиксиране (4)

Точки за 
фиксиране (4)

Вход на водата

Всички размери 
са в мм (+/-5 мм)

Вход на ел 
кабел отзад

Минимално отстояние

Z  100 mm отстояние от пода.

Размери на смесителя

AB10 Височина 309 mm  Ширина 297 mm  Дълбочина 286 mm

Размери на мотора

AB10 Височина 266 mm  Ширина 142 mm  Дълбочина 189 mm

ИЗГЛЕД ОТСТРАНИИЗГЛЕД ОТЗАД



Стенен

ПОД

Посетете нашия уебсайт, за да свалите технически 
спесификации, препоръки за мивки и предмонтажни схеми
www.dyson.bg/docs

За да изпробвате сешоар 
за ръце Dyson Airblade™ 
или за повече информация, 
моля обадете се на:
+359 2 968 11 11 
www.dyson.bg

Точки за 
фиксиране

Вход на водата

Вход за кабел

Размери на смесителя

AB11 Дължина 312 mm  Ширина 297 mm 

Размери на мотора

AB11 Височина 266 mm  Ширина 142 mm  Дълбочина 189 mm

 

ИЗГЛЕД ОТЗАДИЗГЛЕД ОТСТРАНИ
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Знакът Carbon е регистрирана търговска марка на Carbon Trust.
Международната маркировка за сертифициране на нехранителни продукти на HACCP е регистрирана търговска 
марка на HACCP International. HACCP International сертифицират продуктите на Dyson въз основа на препоръчителни 
инсталационни и операционни условия. Quiet Mark е регистрирана търговска марка на Noise Abatement Society.


