
מפרט טכני

גובה התקנה מומלץ מהרצפה

98 מ"מ   Z 1451 מ"מ   Y 1489 מ"מ   X גברים

954 מ"מ   Z 1416 מ"מ   Y 1454 מ"מ   X נשים

745 מ"מ   Z 1207 מ"מ   Y 1245 מ"מ   X  משתמש בכסא גלגלים

617 מ"מ   Z 1079 מ"מ   Y 1117 מ"מ   X ילדים 5-8

717 מ"מ   Z 1179 מ"מ   Y 1217 מ"מ   X ילדים 8-11

794 מ"מ   Z 1256 מ"מ  Y 1294 מ"מ   X ילדים 11-14

מימדי המכשיר

גובה 500 מ”מ רוחב 450 מ”מ עומק 100 מ”מ

גובה התקנה מומלץ מהרצפה

210 מ"מ מעל המכשיר

נקודת כניסה אחורית לכבל מהרצפה

1,293 מ"מ גברים

1,258 מ"מ נשים

1,049 מ"מ משתמש בכסא גלגלים

921 מ"מ 8-5 ילדים

1,021 מ"מ

1,098 מ"מ ילדים 14-11

FLOOR

לוח אחורי הגבהה צדית

ראה טבלה לגובה התקנה מומלץ
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הגבהה קדמית

גובה התקנה מומלץ מהרצפה

 Dyson למידע נוסף צור קשר עם

03-6129401

www.Dyson.co.il



 

למידע נוסף נא ליצור קשר עם דייסון 

03-6129401

www.Dyson.co.il

Dyson לוח אחורי של
כאשר יש רק מחיצת גבס להתקנה, יש חובה להשתמש בלוח אחורי של Dyson. הלוח 
האחורי של Dyson מסייע בהגנת הקיר מפני נזקי מים וניתן להשתמש בו כדי לכסות 
 Dyson Airblade חורים או סימנים שנשארו מהתקנות קודמות - כולל ממייבש הידיים

Dyson 03-6129401 צור קשר עם קו התמיכה של .dB
או בקרו באתר www.dyson.co.il למידע נוסף.

WELL Building Standard TM

 WELL Building של תקן W08 מכוונים לעמידה בתכונת Dyson AirbladeTM מייבשי הידיים
.StandardTM

 Noise Abatement Society. הוא סימן מסחרי רשום של Carbon Trust. Quiet Mark היא סימן מסחרי של CARBON תווית

 International WELL והלוגו הקשור אליו הם סימנים מסחריים שהשימוש בהם באישור ™International WELL Building Institute
Building Institute.™ 1 מסנן HEPA נבדק לתקןIEST-RP-CC001.6 על ידי מעבדת בדיקות עצמאית, בתנאי בדיקה מוגדרים מראש.

חשמל

V 50-60 Hz 130 - 85 :מתח/תדר כניסה

0.5W-צריכת חשמל בהמתנה: פחות מ

)ECO מצב( W 650 / )מצב מקס( W 900 :מפרט המנוע
 מנוע דיגיטלי בראשלס

סוג גוף חימום: אין

מבנה

)304L( חזית: נירוסטה - מוברשת

פלטת הרכבה אחורית: נירוסטה

Anti-tamper 5 mm torx plus :סוג ברגים חיצוניים

IP24 -הגנה מפני חדירת מים ל

מסנן

מסנן HEPA )סיבי זכוכית ושכבת קדם מצמר(

לוכד 99.97% מן החלקיקים 1 כולל בקטריות ווירוסים

הפעלה

הפעלת חיישן 'זמן טיסה' ללא מגע

מדידת זמן ייבוש הידיים: 10 שניות במצב )MAX( / 12 שניות במצב )ECO()מדידות מבוססות 
)NSF P.335 על פרוטוקול

)ECO( במצב )MAX( / 77 dB)A( במצב )dB)A 79 :רמת עוצמת רעש

זמן נעילת ההפעלה: 30 שניות

מהירות אוויר בפתח היציאה: 624 קמ"ש

גובה מקסימאלי מעל פני הים: 3,000 מטר

לוגיסטיקה

משקל נקי: 4.5 ק"ג

משקל אריזה: 7.6 ק"ג

מימדי האריזה:
)גובה( x 129 )רוחב( x 520 )עומק( 616 מ"מ

אחריות סטנדרטית

5 שנים על החלקים )שירות עצמי(


