ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Нисък
ИЗГЛЕД ОТПРЕД

ИЗГЛЕД ОТСТРАНИ
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50,8

Дебелина на
мивката/плота
Mакс. 57 Mин. 3,5

372

Точки за
фиксиране (4)

Разстояние
от аератора до края
на смесителя

Точки за
фиксиране (4)

266

½ " BSP

Вход на
водата

Точки за
фиксиране (4)

Заден вход
за кабел
Точки за
фиксиране (4)

Z

142

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

ПОД
Размери на смесителя

Минимално отстояние

WD04 Височина 159 mm Широчина 303 mm Дълбочина 286 mm

Z 100 mm отстояние от пода

Размери на мотора
WD04 Височина 266 mm Широчина 142 mm Дълбочина 189 mm

За допълнителна информация, моля, свържете се с Dyson.
+359 2 968 11 11
www.dyson.bg
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Макс. 835,5 / Мин. 631,5

35
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Висок
ИЗГЛЕД ОТПРЕД

ИЗГЛЕД ОТСТРАНИ

64

286

50,8

52,2

309

303

Разстояние
от аератора до края
на смесителя

Макс. 835,5 / Мин. 631,5

35

Дебелина на
мивката/плота
Mакс. 57 Mин. 3,5

372

Точки за
фиксиране (4)

Точки за
фиксиране (4)

266

½ " BSP

Вход на
водата

Точки за
фиксиране (4)

Заден вход
за кабел
Точки за
фиксиране (4)

Z

142

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

ПОД
Размери на смесителя

Минимално отстояние

WD05 Височина 309 mm Широчина 303 mm Дълбочина 286 mm

Z 100 mm отстояние от пода

Размери на мотора
WD05 Височина 266 mm Широчина 142 mm Дълбочина 189 mm
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Стенен
ИЗГЛЕД ОТСТРАНИ

ИЗГЛЕД ОТПРЕД

272
71

312

194

153

95,4

52,2

50,8

Отвор с
диаметър 5 mm

303

40

<50

Разстояние от
аератора до края
на смесителя
Вход на водата

60

Вход за кабела

Точки за фиксиране
(4)
260

94

175

32

42

342

370

343

623

771

272

34
196

ПОД
Размери на смесителя

Минимално отстояние

WD06 Дължина 312 mm Широчина 303 mm

Препоръчана височина на монтаж 955 mm от готовия под до центъра
на смесителя, в зависимост от височината на мивката. Вижте ръководството
за монтаж за допълнителна информация.

Размери на мотора
WD06 Височина 266 mm Широчина 142 mm Дълбочина 189 mm
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Стенен
WD06 Монтаж на стена
Сешоарът за ръце Dyson Airblade Wash+Dry
е проектиран така, че модулът на мотора е разположен
зад опорните шини на стената в металния корпус,
който се предоставя заедно със сешоара за ръце
Dyson Airblade Wash+Dry (фиг. 1). Вертикалните опорни
шини на стената трябва да бъдат конструирани така, че
да позволяват металния корпус да бъде поставен между тях
(фиг. 2). Една от хоризонталните опорни шини на стената
трябва да бъде конструирана така, че а) да поддържа
основното тегло на металния тръбопровод и модула и б)
да бъде в правилната позиция за тръбата на смесителя.
За пълни инструкции, моля, вижте печатното
ръководство за монтаж, предоставено с машината.
То също е налично онлайн на www.dyson.co.uk/docs

Фиг. 2

Фиг. 1

Фиг. 3

Фиг. 4

Монтирайте
гипсокартона.

Монтирайте
сешоара за
ръце Dyson
Airblade
Wash+Dry.
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Електрически

Спецификации на мивката

Входно напрежение/честота: 200-240 V 50-60 Hz

Сешоарът за ръце Dyson Airblade Wash+Dry е съвместим с повечето
видове мивки. Уверете се, че в мивката не са монтирани тапи
и избягвайте втулки с вградени тапи (напр. такива, които се въртят
или повдигат).

Спецификации на мотора: 1000 W дигитален безчетков мотор
Диапазон на работните температури: 0°-40°C
Тип нагревател: Няма
Консумация на енергия в режим на готовност: Под 0,5 W

Конструкция
Конструкция на смесителя: Неръждаема стомана (матова)
Конструкция на модула на мотора под плота: Формована ABS
(основен модул)
Тип на външния винт: Torx T15
Защита от проникване на вода по IP35

Филтър
HEPA филтър (предслой от стъклени влакна и вата)
Улавя 99,95% от частиците с размер на бактерии от въздуха
в умивалнята

Експлоатация
Активация без докосване чрез инфрачервен датчик

Използвайки специално създаден тест, инженерите на Dyson оцениха
удовлетвореността на потребителите за широка гама от видове мивки
при използване със сешоара за ръце Dyson Airblade Wash+Dry.
За допълнителна информация за мивките, които препоръчваме, моля,
вижте ръководството на нашия уебсайт www.dyson.co.uk/docs
Препоръчваме да избягвате мивки със следните геометрични
характеристики; Плоски основи непосредствено около отвора
за канализацията. (номинално в рамките на радиус от 60 mm).
Наклонени задни и предни преходи към стената по отношение
на основата на мивката. Вижте нашето ръководство преди монтажа
за повече информация: www.dyson.co.uk/docs
Размери на мивките: Всички размери на мивките са вътрешни, освен
ако не е посочено друго.
Минимална ширина на мивката: 350 mm,
от предна страна до задна страна – Минимум: 300 mm
Минимална дълбочина на мивката: 100 mm
Максимална дълбочина на мивката само за WD05: 200 mm
(Външен размер на мивката)

Максимална надморска височина: 2000 метра

Материали на мивката: Трябва да се избягват мивки с високо ниво
на полиране на повърхностите, напр. огледален хром. Порцелан или
матов метал е идеален вариант. При монтиране на няколко смесителя
един до друг, центровете на смесителите трябва да бъдат
на разстояние минимум 580 mm един от друг.

Консумация на вода

Стандартна гаранция

Дебит на водата: 1,9 литра/минута с нормален оборудван аератор.
4 литра/минута с аератор с нисък дебит, предоставен с продукта.

5 години за части, 5 години за труд.

Контрол на температурата на водата: Препоръчва се термостатичен
смесител (не се предоставя с продукта)

Продуктова серия

Измерване на времето за изсушаване на ръцете: 14 секунди
Период на изключване на действието: 30 секунди
Скорост на въздушната струя при изходите: 549 км/ч

Необходимо налягане на водата: 1-8 bar
Оборудван с автоматична функция за изплакване на водата – на всеки
24 часа за 60 секунди след последната употреба.

Логистика
Нетно тегло: WD04 4,26 kg; WD05 4,54 kg; WD06 9,51 kg
Опаковано тегло: WD04 6,76 kg; WD05 7,38 kg; WD06 13,65 kg
Размери в опаковано състояние: WD04 В303 × Ш284 × Д291 mm
WD05 В434 × Ш275 × Д288 mm; WD06 В610 × Ш375 × Д302 mm

WD04 Нисък

WD05 Висок

WD06 Стенен

Онлайн са налични допълнителни
документи за изтегляне.
Ръководство преди монтажа.
Ръководство за монтаж.
Брошура за сешоар за ръце
Dyson Airblade Wash+Dry.
Ръководство за почистване.
CAD чертежи.
Помощни видеоклипове за монтажа.

Знакът Carbon е регистрирана търговска марка на Carbon Trust.
Знакът за сертификация на нехранителни продукти на HACCP International е регистрирана търговска марка
на HACCP International. HACCP International са сертифицирали продуктите на Dyson на базата на препоръчаните
за тях монтаж и работни условия. Лицензирано от Dyson. Quiet Mark е търговска марка на Noise Abatement Society.

За допълнителна информация, моля, свържете се с Dyson.
+ 359 2 968 11 11
www.dyson.bg

