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TEHNIČNI PODATKI

PRIKAZ S STRANIPRIKAZ OD SPREDAJ

Lokacije 
za pritrditev (4)

Razdalja 
od ventilatorja 
do konca pipe
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Lokacije 
za pritrditev (4)

Vhod vode

Vse prikazane dimenzije 
so v mm (+/- 5 mm)

Vhod kabla 
na zadnji strani

Minimum prostega prostora

S  100 mm prostora od tal

Za dodatne informacije se obrnite na Dyson.
+385 1 3818139
www.dyson.si

Debelina 
umivalnika/pulta 
najv. 57 / najm. 3,5
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Lokacije 
za pritrditev (4)

Lokacije 
za pritrditev (4)

TLA

Dimenzije pipe

WD04  višina 159 mm  širina 303 mm  globina 286 mm

Dimenzije ohišja motorja

WD04  višina 266 mm  širina 142 mm  globina 189 mm
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Visok

TEHNIČNI PODATKI

PRIKAZ OD SPREDAJ PRIKAZ S STRANI

Lokacije 
za pritrditev (4)

Lokacije 
za pritrditev (4)

Vhod vode

Vse prikazane dimenzije 
so v mm (+/- 5 mm)

Minimum prostega prostora

S  100 mm prostora od tal

Dimenzije pipe

WD05  višina 309 mm  širina 303 mm  globina 286 mm

Dimenzije ohišja motorja

WD05  višina 266 mm  širina 142 mm  globina 189 mm

Razdalja 
od ventilatorja 
do konca pipe

Vhod kabla 
zadnja stran

Debelina 
umivalnika/pulta 
najv. 57 / najm. 3,5

Lokacije 
za pritrditev (4)

Lokacije 
za pritrditev (4)

TLA
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Stenski

PRIKAZ OD SPREDAJ

TEHNIČNI PODATKI

PRIKAZ S STRANI

Lokacije 
za pritrditev (4) 

5 mm 
premer luknje

Vhod vode

Pozicija 
za vhod 
kabla

Dimenzije pipe

WD06  dolžina 312 mm  širina 303 mm

Dimenzije ohišja motorja

WD06  višina 266 mm  širina 142 mm  globina 189 mm

Razdalja 
od ventilatorja 
do konca pipe

TLA

Minimum prostega prostora

Priporočena višina namestitve 955 mm od zaključenih tal do sredine pipe, 
odvisno od višine umivalnika. Več podrobnosti najdete v navodilih za namestitev.
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Stenski

Stenska namestitev WD06
Sušilnik za roke Dyson Airblade Wash+Dry je zasnovan 
tako, da je enota z motorjem nameščena za letvično 
steno v kovinskem okvirju, ki je del sušilnika za roke 
Dyson Airblade Wash+Dry (sl. 1). Navpične stenske letve 
morajo biti konstruirane tako, da je kovinski okvir mogoče 
namestiti med njih (sl. 2). Ena od vodoravnih stenskih letev 
mora biti pritrjena tako, da a) zdrži težo kovinske cevi 
in enote, in da b) je v pravilnem položaju za cev pipe.

Celotna navodila najdete v tiskanih navodilih za namestitev, 
ki so priložena napravi. Na voljo je tudi v spletu na naslovu 
www.dyson.co.uk/docs

Sl. 1

Sl. 2

Sl. 3 Sl. 4

Namestite 
mavčno ploščo.

Namestite 
sušilnik za roke 
Dyson Airblade 
Wash+Dry.

TEHNIČNI PODATKI



Ponudba izdelkov

WD04 Kratek WD05 Visok WD06 Stenski

Specifikacije umivalnika
Sušilnik za roke Dyson Airblade Wash+Dry je združljiv z večino  
tipov umivalnikov. Preverite, da v umivalnike niso nameščeni čepi,  
in če se le da, ne uporabljajte vstavkov z vgrajenimi čepi (npr. tistih,  
ki se obračajo ali dvignejo).
S pomočjo posebej zasnovanega načina preverjanja so Dysonovi inženirji 
ocenili izkušnje uporabnikov pri uporabi sušilnika za roke Dyson Airblade 
Wash+Dry pri različnih tipih umivalnikov. Več informacij glede priporočenih 
umivalnikov najdete v našem vodiču na spletni strani www.dyson.co.uk/docs
Priporočamo, da ne uporabljate umivalnikov z naslednjimi geometričnimi 
lastnostmi; ravna osnova, ki neposredno obdaja odprtino za odtok. 
(nominalno znotraj premera 60 mm). Poševni prehodi med zadnjo  
in sprednjo steno glede na dno umivalnika. Več podrobnosti najdete  
v navodilih za pred-namestitev. www.dyson.co.uk/docs
Dimenzije umivalnika:  
vse mere umivalnika so notranje, razen če ni navedeno drugače.  
Najmanjša širina umivalnika: 350 mm, od sprednjega do zadnjega dela  
– najmanj: 300 mm  
najmanjša globina umivalnika: 100 mm  
največja globina umivalnika, samo za WD05: 200 mm  
(zunanje mere umivalniške posode)
Material umivalnika: treba se je izogibati uporabi visoko poliranih površin, 
npr. odsevnega kroma. Idealen je porcelan ali brušena kovina. V primeru, 
da je nameščenih več pip druga ob drugi, morajo biti središča pip med  
sabo oddaljena najmanj 580 mm.

Standardna garancija
5 let deli, 5 let delovanje.

Električni podatki
Vhodna napetost/frekvenca: 200-240 V, 50-60 Hz
Tehnični podatki o motorju: digitalni brezkrtačni motor z močjo 1000 W
Obseg delovne temperature: 0-40 °C
Vrsta grelnika: brez
Poraba energije v pripravljenosti: manj kot 0,5 W

Konstrukcija
Konstrukcija pipe: nerjavno jeklo (brušeno)
Konstrukcija motorja pod umivalnikom: Uliti ABS (glavna enota)
Zunanji vijaki: torx T15
Zaščita pred vdorom vode: IP35

Filter
Filter HEPA (spodnji sloj iz steklenih vlaken in flisa)
Iz zraka v sanitarijah odstrani 99,95 % delcev v velikosti bakterij.

Delovanje
Vklop brez dotika z infrardečim žarkom
Čas sušenja rok: 14 sekund
Čas blokade delovanja: 30 sekund
Hitrost zraka pri odprtinah: 549 km/h
Največja nadmorska višina: 2,000 m

Delovanje vode
Hitrost pretoka vode: 1,9 l/min pri normalno nameščenem ventilatorju. 
4 l/min z majhnim pretokom ventilatorja izdelka.
Nadzor temperature vode: Termostatski mešalnik;  
priporočeno (ni del opreme)
Potreben tlak vode: 1-8 bar
Opremljeno s samodejnim izpiranjem –  
60 sekund vsakih 24 ur po zadnji uporabi.

Logistika
Neto teža: WD04 4,26 kg; WD05 4,54 kg; WD06 9,51 kg
Teža paketa: WD04 6,76 kg; WD05 7,38 kg; WD06 13,65 kg
Dimenzije paketa: WD04 V303 × Š284 × D291 mm  
WD05 V434 × Š275 × D288 mm; WD06 V610 × Š375 × D302 mm
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Za dodatne informacije se obrnite na Dyson.
+385 1 3818139 
www.dyson.si

Dodatne dokumente lahko  
prenesete prek spleta.
Navodila za prednamestitev.
Navodila za namestitev.
Brošura sušilnika za roke  
Dyson Airblade Wash+Dry.
Navodila za čiščenje.
Skice CAD.
Videoposnetki namestitve.

Oznaka ogljičnega odtisa je blagovna znamka organizacije Carbon Trust.  
Certifikacijska oznaka za neprehrambena okolja HACCP International je registrirana blagovna znamka organizacije 
HACCP International. Organizacija HACCP International je certificirala izdelke Dyson na podlagi priporočenih pogojev 
za namestitev in delovanje. Licencirano s strani Dyson. Quiet Mark je blagovna znamka Združenja za zmanjšanje hrupa.


