Технически спецификации

Изглед отпред

Изглед отстрани

Задна планка

Точки за
фиксиране
(4)

500 мм

Заден вход
за кабел

Страничен вход
за кабел – отляво
или отдясно

Точки за
фиксиране
(4)

450 мм

100 мм
Вижте таблица за
препоръчителни
монтажни височини

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

ПОД
Препоръчителни монтажни височини от пода

Минимално отстояние

Мъже

X 1489 мм

Y 1451 мм

Z 989 мм

210 мм над сешоара

Жени

X 1454 мм

Y 1416 мм

Z 954 мм

Височина от пода на заден вход за кабел

Потребители с инвалидни колички X 1245 мм

Y 1207 мм

Z 745 мм

Мъже

1293 мм

Деца на 5-8 г.

X 1117 мм

Y 1079 мм

Z 617 мм

Жени

1258 мм

Деца на 8-11 г.

X 1217 мм

Y 1179 мм

Z 717 мм

Потребители с инвалидни колички

1049 мм

Деца на 11-14 г.

X 1294 мм

Y 1256 мм

Z 794 мм

Деца на 5-8 г.

921 мм

Размери на сешоара за ръце

Деца на 8-11 г.

1021 мм

Височина 500 мм широчина 450 мм дълбочина 100 мм

Деца на 11-14 г.

1098 мм

За повече информация се свържете с Dyson
+ 359 2 968 11 11
www.dyson.bg

Електричество
Входно напрежение/Честота: 160-253 V 50-60 Hz
Консумация в режим на готовност: Под 0,5 W
Спецификации на мотора: 900 W (режим „МАКС“) / 650 W (режим „ЕКО“)
дигитален безчетков мотор
Тип нагревател: Няма

Конструкция
Табло: Неръждаема стомана – Матирана (304L)
Монтажна скоба за задна планка: Неръждаема стомана
Тип на външния винт: 5 мм Torx за защита срещу манипулации
Защита от проникване на вода до IP24

Филтър
HEPA филтър (слой от стъклени влакна и вата)
Улавя 99,95% от частиците , включително бактерии и вируси
1

Експлоатация
Безконтактно активиране на сензора за функционалност Time of flight
Измерване на времето за изсушаване на ръцете: 10 секунди (режим „МАКС“) /
12 секунди (режим „ЕКО“) (Измерването се базира върху NSF Протокол P 335)
Ниво на силата на звука: 79 dB(A) (режим „МАКС“) / 77 dB(A) (режим „ЕКО“)
Период на изключване на действието: 30 секунди
Скорост на въздушната струя при изхода: 624 км/ч /388 мили/ч
Максимална надморска височина: 3000 метра / 9842 фута

Логистика
Нето тегло: 4,5 кг / 9,9 lbs
Опаковано тегло: 7,6 кг / 16,8 lbs
Размери в опаковано състояние:
(В) 129 x (Ш) 520 x (Д) 616 мм / (В) 5,1” x (Ш) 20,5” x (Д) 24,3”

Стандартна гаранция
5 години за частите (самообслужване)

Задна планка на Dyson
Задната планка на Dyson трябва да се използва, само когато за
монтажа се използва неукрепен гипсокартон. Задната планка Dyson
на предпазва стената от щети от водата и може да се използва за
покриване на отвори/следи, останали от предишни монтирани
продукти – включително сешоара за ръце Dyson Airblade dB.
За допълнителна информация се свържете се с центъра за
обслужване на клиенти на Dyson или www.dyson.bg.
WELL Building Standard™
Сешоарите за ръце Dyson Airblade™ допринасят за изпълняването
на Характеристика W08 по WELL Building Standard™.

За повече информация се свържете с Dyson
+ 359 2 968 11 11
www.dyson.bg

Знакът Carbon е регистрирана търговска марка на Carbon Trust.
Quiet Mark е регистрирана търговска марка на Noise Abatement Society.
International WELL Building Institute™ и свързаното лого са търговски марки,
използвани с разрешението на International WELL Building Institute™.
1
HEPA филтърът е тестван по стандарта EN1822-5 от независима тестова лаборатория
в съответствие с предписаните тестови условия.

