INFORMAȚII PRE-INSTALARE

Referințe pentru specificațiile lavoarelor

Montarea robinetului

Folosind o metodă de test gândită special, inginerii de la Dyson au
testat o gamă largă de lavoare pentru a le evalua compatibilitatea
cu uscătorul de mâini Dyson Airblade Wash+Dry.

Gâtul robinetului (măsurând de la margine) ar trebui montat la
15-40 mm de la marginea exterioară a lavoarului.
Ar trebui să existe minim 290 mm de la centrul robinetului și un
perete lateral.

Lavoarele din porțelan sau inox satinat sunt ideale.
Lavoarele cu suprafețe foarte lucioase (ex. crom lucios) ar trebui
evitate.

Când se instalează mai mulți robineți unul lângă altul, centrele lor
trebuie să fie distanțate la cel puțin 580 mm unul de altul. Acest
lucru lasă suficient spațiu pentru montarea carcasei motorului,
precum și suficien spațiu pentru utilizatori.
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Dimensiunile lavoarului (dimensiuni interioare, dacă nu se specifică altfel)
Fig.1 Lățimea minimă a lavoarului, distanță față-spate minim 300 mm
Fig.2 Adâncimea maximă a chiuvetei doar pentru modelul cu gât înalt (WD05):
200 mm (măsurare externă a unui lavoar simplu/cu picior)
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Fig.3

Fig.3 Distanța minimă de la centrul robinetului la marginea superioară a lavoarului
(doar pentru WD06) 100 mm. Distanța de la marginea frontală a lavoarului
(orice tip: cu picior, incastrat, aplicat) minim 385 mm.
Adâncimea internă a lavoarului (pentru toate modele W+D): 100 mm

Montarea robinetului

Săpunul și poziționarea dispenserului de săpun

Nu plasați senzorul de activare al apei deasupra unei suprafețe
foarte reflective, ca de exemplu scurgerea lavoarului (Fig. 4)

Pentru o utilizare cât mai bună, Dyson recomandă folosirea săpunurilor
gel.

Pentru instrucțiuni complete, folosiți ghidul tipărit de instalare
furnizat odată cu aparatul. De asemenea, acesta este disponibil la
www.dyson.com.ro

Zona de detecție infraroșu pentru activarea aerului se întinde de-a
lungul fiecărei "ramuri" a uscătorului de mâini. Pentru a preveni activări
accidentale, trebuie avut în vedere traseul mâinii utilizatorului către
dispenserul de săpun.
Dispenserul trebuie poziționat la cel puțin 60 mm depărtare de
marginile bateriei, astfel încât utilizatorul să evite marginea "ramurilor".
De asemenea, ar trebui plasat cel puțin la 60 de mm deasupra
"ramurilor" pentru a nu se activa senzorii.
Aveți în vedere că un utilizator ar putea trimite mâna pe diagonală către
săpun, deci acest traseu nu trebuie să treacă prin zona de acțiune a
senzorilor.
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Fig.4

Scurgerea apei

Tranzițiile de la bază la spate și față

Datorită faptului că apa este aproape de jeturi puternice de aer,
există posibilitatea stropirii cu apă și săpun în afara lavoarului.
Pentru a minimiza acest lucru, vă recomandăm să respectați
instrucțiunile de mai jos.

Trebuie avute în vedere tranzițiile de la baza lavoarului la pereții
acestuia. Peretele din spate trebuie să fie cât mai apropiat de 90 de
grade, iar curba trebuie să fie cu un unghi cât mai mic posibil.
Utilizarea de geometrii curbe poate crește nivelul de stropire, în
timp ce tranzițiile graduale ar trebui evitate (Fig.8 și 9)

Profilul bazei
Un lavoar cu fund plat va duce la o evacuare necorespunzătoare a
apei și o stropire semnificativă.

Fig.7

Pentru a îmbunătăți evacuarea, evitați lavoarele cu fund plat, în
special în zona care înconjoară evacuarea, pe o rază de minim 60
mm (Fig. 5)
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Tranziție graduală, mai ales la lavoare pătrate sau rectangulare

Instrucțiuni acces lavoar

Montarea carcasei motorului (WD04/WD05)

Este recomandat să se se respecte următoarele indicații pentru a vă
asigura că există suficient spațiu sub lavoar pentru a permite
mentenanța și instalarea.

Păstrați o distanță de cel puțin 100 mm de la marginea inferioară a
motorului până la perete/podea.
Carcasa motorului nu poate fi montată răsturnată sau deasupra
chiuvetei.
Doar următoarele poziționări sunt recomandate (Fig. 11)
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Scurgerea
Scurgerile cu deschiderea cea mai mare sunt recomandate
pentru utilizare, în timp ce cele cu sită sau perforații ar trebui
evitate pentru că încetinesc evacuarea apei cu săpun. Nu folosiți
scurgeri cu capac în lavoare.
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Instalarea modelului WD06

Ansamblul cutiei metalice pentru WD06

Uscătorul de mâini Dyson Airblade Wash+Dry WD06 este
proiectat astfel încât motorul să fie poziționat în spatele unui perete
fals, într-o cutie metalică furnizată împreuncă cu uscătorul de mâini
Dyson Airblade (fig.12) Suporții verticali ai peretelui trebuie
construiți astfel încât să permită instalarea cutiei metalice între ei.
Unul din suporții orizontali trebuie montat astfel încât să a) susțină
greutatea conductei metalice și a motorului și b) să fie în poziția
corectă pentru poziționarea pipei bateriei.

Fig.12

Pentru instrucțiuni complete, vă rugăm să citiți ghidul tipărit de
instalare, oferit împreună cu echipamentul. Acesta este disponibil
și pe www.dyson.com.ro
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Controlul temperaturii apei.

Testare la vandalism

Dacă alimentarea cu apă vine de la conducte cu apă caldă
și rece, va trebui să instalați o valvă de mixaj.

Uscătorul Dyson Airblade Wash+Dry a trecut prin teste riguroase
de vandalizare pentru a ne asigura că poate rezista la forțe
substanțiale și la impacturile tipice unei toalete publice sau
comerciale.
Scule necesare
Pentru a instala acest echipament aveți nevoie de 4 șuruburi și fitinguri potrivite.
Șurubelniță Torx T15 cu mâner lung.
Bormașină electrică cu șpiral de 35 mm.
4 dibluri (verificați compatibilitatea cu peretele)
Șurubelniță 7 mm
Șurubelniță terminal block
Cheie tubulară 37 mm
Cutter
Șuruburi 5mm
Cabluri electrice conform legislației

Intrare apă caldă
și apă rece

Valvă
de mixaj

Informații despre alimentarea electrică
Voltaj/frecvență alimentare: 200-240V 50&60Hz
Izolat cu siguranță
Curent 6,6 A
Specificații cablu: 3 core PVC 1.5 mm

Ieșire apă la temperatura dorită

Legislația locală privind instalațiile electrice trebuie respectată atunci când
se instalează sau se repară acest echipament.
Putere consumată: 1000 W
Temperatura de funcționare: 0° – 40°C
Consum de putere în standby: mai puțin de 0,5 W

Dacă aveți doar alimentare de la apă rece,
este necesară instalarea unui încălzitor.

Informații despre utilizarea apei
Debit: 1,9 l/min cu aeratorul normal
4 l/m cu aeratorul de debit scăzut oferit împreună cu aparatul.
Controlul temperaturii apei: nu există funcție de control a temperaturii apei.
Se recomandă utilizarea unei valve de mixaj.
Presiune alimentare apă: 1-8 bari
Pentru servisare e necesar un robinet izolat de 1 ½” BSP
Altitudinea maximă: 2300 de metri.

Curățarea alimentării cu apă și creșterile biologice
Încălzitor

În unele țări există reguli și indicații care cer ca sistemele de furnizare a apei cu
temperatură controlată (ca cea furnizată pentru uscătorul de mâini Dyson
Airblade Wash+Dry) să fie curățate periodic pentru a minimiza orice creștere
biologică.
Ca să puteți respecta aceste reguli, uscătorul de mâini Dyson Airblade
Wash+Dry a fost proiectat și testat pentru a rezista la curățiri interne cu apă
fierbinte de până la 95 de grade Celsius și hipoclorit de sodiu la o concentrație
de 0,45%.
Vă rugăm verificați regulile specifice și recomandările pentru sisteme de
alimentare cu apă în ce privește informații despre regimul curățirii alimentării și
creșterile biologice din țara dvs.

Intrare apă rece

Ieșire apă la temperatura dorită

Pentru mai jmulte informații contactați reprezentantul Dyson.
031 432 6141
www.dyson.com.ro

Când efectuați o curățare internă a unui uscător de mâini Dyson Airblade
Wash+Dry, vă rugăm să fiți atent la normele de siguranță când utilizați apă
fierbinte sau substanțe chimice. Dyson nu este responsabil pentru rănile rezultate
în urma acestui proces.

