
הדרך המהירה ביותר לייבוש היגייני של 
 .HEPA הידיים עם אוויר שסונן במסנן
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 למה להתפשר על מוצרים 
שאינם עובדים כראוי

מגבות הנייר לידיים הופיעו לראשונה 
 בחדרי שירותים בשנת 1907. 

מייבש הידיים החשמלי הופיע לראשונה 
ב-1948. מאז ועד היום, שניהם השתנו 

 אך הם עדיין יכולים להיות יקרים, 
לא היגייניים ומזיקים לסביבה.

המהנדסים של Dyson חשבו אחרת! 
לכן, בשנת 2006, הם פיתחו את 

 טכנולוגיית  ™Airblade, שהשאירה 
את שיטות ייבוש הידיים הישנות והלא 

יעילות הרחק מאחור.
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חלק ממגבות הנייר מזיקות מאוד 
לסביבה וגורמות ללכלוך ולסתימות 

אשר מעלים את היקף עבודות התחזוקה 
בחדרי השירותים. כל זה הופך אותן 

ליקרות מאוד.

ומאחר ולעיתים קרובות מתקני הנייר 
ריקים מנייר, ולמבקרים אין דרך לייבש 
את ידיהם, מגבות הנייר עשויות לגרום 

גם לבעיות היגיינה שחורגות מתחומי 
חדר השירותים. 

 אז מה הבעייה 
עם מגבות הנייר?

הידעתם?
ייבוש הידיים חיוני לשמירה על 

היגיינה, מאחר שידיים רטובות יכולות 
להפיץ עד פי 1,000 יותר בקטריות 

במשטחים שבהם הן נוגעות.1

 1D. R.  PATRICK, G.  FINDON and T. E.  MILLER:  
 המונח “לחות שיורית” קובע את רמת העברת 

 החיידקים האפידמית המועברת לסביבה לאחר 
שטיפת הידיים וייבושן.319-325 ,119 :(1997)
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מה הבעיה עם מייבשי 
ידיים אחרים?

האם הצצתם פעם לתוך מכל ניקוז?

יש מייבשי ידיים שמנקזים את הפסולת והמים 
באמצעות מכלי ניקוז. המכלים הללו אינם היגייניים 

כלל מפני שהם יוצרים את מצע הגידול המושלם 
לבקטריות.

את מכלי הניקוז יש לרוקן, לנקות ולחטא באופן 
סדיר - פעולה שמאריכה ומסרבלת את תהליך 

תחזוקת חדר השירותים ומהווה סיכון 
בגלישת המים העודפים בעת סילוקם.

מייבשים בעלי גוף חימום

מייבשים בעלי גוף חימום הם איטיים. 
המשמעות היא שהם צורכים כמויות רבות 

של חשמל, יקרים לתפעול ולא היגייניים.

זמני הייבוש יכולים להימשך עד 30 שניות, 
רבים מהמשתמשים מתייאשים עוד לפני 

שידיהם התייבשו ומסתכנים בהפצה 
מוגברת של בקטריות.

מייבשים סילוניים

מייבשים סילוניים אחרים עשויים להיראות 
 .Dyson Airblade™  כמו מייבש ידיים

אולם ללא הטכנולוגיה המוגנת בפטנט 
 HEPA ומסנני Dyson Airblade™  של

כסטנדרט, הביצועים שלהם לא דומים כלל. 
למרבית המייבשים הסילוניים האחרים יש 

מנועים חלשים, שאינם מסוגלים להפיק את 
זרם האוויר המהיר של Dyson שמאפשר 
לייבש את הידיים במהירות. בנוסף, חסר 
להם כוח היניקה הנדרש להעברת האוויר 

.HEPA דרך מסנן

כך שרוב המייבשים הסילוניים לא רק 
איטיים יותר מאשר מייבשי הידיים בעלי 

Dyson Airblade™ טכנולוגיית
הם גם פחות היגיינים.

הידעתם?
בבדיקה שנערכה לאחרונה, 

מיקרוביולוגים של Dyson זיהו 
במכל הניקוז רמות גבוהות יותר 

של בקטריות מאלו שנמצאות 
באסלה ביתית ממוצעת.*

;2015  ,Dyson-מקורות: בדיקה שנערכה ב*

Scott et al., 2009;  Medrano-Felix et al., 2010. 

Dyson Airblade™  מייבשי ידיים



  Dyson Airblade™  מייבשי הידיים
פועלים אחרת
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הדרך המהירה 
ביותר לייבוש היגייני 
של הידיים עם אוויר 
HEPA שסונן במסנן

שום מייבש ידיים 
אחר אינו כולל את 

הטכנולוגיה הזו

Dyson של V4 מנוע דיגיטלי=

Dyson של V4 מנוע דיגיטלי

לעתים קרובות המנועים של מייבשי ידיים הם 
מגושמים, איטיים, ולרוב גם לא יעילים. הם אף 

עשויים להיות מבוססים על מברשות פחם, אשר 
 Dyson של V4 נשחקות עם הזמן. המנוע הדיגיטלי
שונה מהם. הוא קומפקטי אך רב-עוצמה, ומשתמש 
בטכנולוגיית פעימות דיגיטליות במקום במברשות 

הפחם המיושנות כדי להסתובב במהירות גבוהה עד 
פי שלושה מהמנועים הרגילים של מייבשי ידיים.

HEPA מסנן

 וירוסים ובקטריות בחדרי שירותים עלולים 
לגרום להתקררות, לשפעת, לבחילות, לשלשולים, 

 HEPA ואפילו למצבים קשים יותר. מסנני
 Dyson Airblade™  מותקנים במייבשי הידיים

כסטנדרט, ולוכדים 99.95% מהחלקיקים בגודל 
 של בקטריות )0.3 מיקרון( שנמצאים באוויר 

 חדר השירותים. כך הידיים מתייבשות באוויר 
נקי ולא באוויר מלוכלך.

Airblade™  טכנולוגיית

בכל שנייה, המנוע הדיגיטלי V4 של Dyson שואב 
כ-30 ליטרים של אוויר דרך מסנן HEPA, ופולט אותו 
דרך פתחים שרוחבם עד 0.8 מ“מ. התוצאה - משבי 
אוויר במהירות של 690 קמ”ש מרחיקים את המים 

מהידיים ומייבשים אותן במהירות ובאופן היגייני.

Airblade™ טכנולוגיית + HEPAמסנן +

Dyson Airblade™  מייבשי ידיים
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30 שניות2
עד 30 שנ'

12-10 שניות2 12 שניות2 14 שניות2

חלק ממייבשי הידיים עשויים להיות איטיים

בדיקה שמבוססת על פרוטוקול P335 של NSF מדגימה שחלק 
מהטכנולוגיות הרגילות לייבוש ידיים עשויות להיות איטיות. 
עם מייבש ידיים איטי, מרבית האנשים מתייאשים. אך ידיים 

רטובות עלולות להפיץ עד פי 1,000 יותר בקטריות בהשוואה 
לידיים יבשות.1

מסנן HEPA כסטנדרט מסנן HEPA כסטנדרט מסנן HEPA כסטנדרט ללא מסנן HEPA כסטנדרט

מייבשי הידיים של Dyson פועלים במהירות

בדיקה המבוססת על פרוטוקול P335 של NSF  מוכיחה כי מייבשי 
הידיים   ™Dyson Airblade הם המהירים ביותר. בכל שנייה נשאבים 

עד 30 ליטרים של אוויר דרך פתחים שרוחבם עד 0.8 מ“מ. 
התוצאה -משבי אוויר במהירות של 690 קמ”ש מרחיקים את המים 

מהידיים ומייבשים אותן במהירות ובאופן היגייני.

 1D. R.  PATRICK, G.  FINDON and T. E.  MILLER: 
המונח “לחות שיורית” קובע את רמת העברת החיידקים האפידמית המועברת לסביבה לאחר שטיפת הידיים וייבושן. (1997): .319-325 ,119 

2 זמן הייבוש נקבע באמצעות שיטת הבדיקה של Dyson 769 בהתאם לתקן NSF P335 למדידת לחות שיורית של 0.1 גר'.

Dyson Airblade™  מייבשי ידיים



 טכנולוגיית  ™Airblade היא 
זריזה וההיגיינית ביותר

 ייבוש היגייני ומלא של הידיים 
חשוב ממש כמו שטיפתן

הבקטריות והווירוסים שמועברים מהידיים 
למשטחים מסוגלים לשרוד מספר שעות. 

כשאנשים אחרים נוגעים במשטחים 
הנגועים, הבקטריות והווירוסים עלולים 

לעבור אליהם. ידיים רטובות יכולות להפיץ 
עד פי 1,000 בקטריות יותר מאשר ידיים 

יבשות.1 לכן חשוב שהידיים ייובשו כהלכה.

מייבשי הידיים ההיגייניים ביותר

 Dyson Airblade™  מייבשי הידיים
 99.95% HEPA משתמשים במסנני

 מהחלקיקים בגודל של בקטריות 
)0.3 מיקרון( שנמצאים באוויר חדר 

השירותים נלכדים. כך הידיים מתייבשות 
ב-14 שניות או פחות, באמצעות אוויר 

נקי ומטוהר יותר ולא באוויר מזוהם. 
 Dyson Airblade V מייבשי הידיים

ו-Dyson Airblade dB כוללים תוסף 
אנטי-בקטריאלי, שמסוגל לסייע במניעת 

התפתחות של בקטריות.

 מייבשי הידיים של Dyson קיבלו 
 HACCP-אישור היגיינה גלובלי מארגון

International
 .HACCP International אושר מטעם ארגון
מייבש הידיים Dyson Airblade dB ומייבש 

 Dyson Airblade Wash+Dry הידיים
אושרו לשימוש בסביבות לייצור מזון.

11 12

Dyson של V4 מנוע דיגיטלי

HEPA מסנן

זמן ייבוש של 10-14 שניות

ללא מכל ניקוז

תוסף אנטי-בקטריאלי

ללא גוף חימום

הפעלה ללא מגע

אלו הסיבות לכך:

ידיים רטובות יכולות להפיץ עד 
פי 1,000 יותר בקטריות מאשר 

מידיים יבשות.1

  :1D. R.  PATRICK, G.  FINDON and T. E.  MILLER המונח 
 “לחות שיורית” קובע את רמת העברת החיידקים האפידמית המועברת 

לסביבה לאחר שטיפת הידיים וייבושן. (1997): .319-325 ,119 

Dyson Airblade™  מייבשי ידיים
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3מחירי החשמל, נכון לאפריל 2017.

www.dyson.co.il לקבלת החישובים, בקרו בכתובת

שיטות רגילות אחרות לייבוש ידיים עשויות 
להיות יקרות יותר לשימוש

מגבות נייר מצריכות חידוש מלאי ותחזוקה 
באופן קבוע. רוב מייבשי הידיים האחרים איטיים. 

הם גם עשויים לצרוך יותר חשמל.

עלויות תפעול נמוכות

 Dyson Airblade™   עלויות התפעול של מייבשי הידיים
נמוכות בשיעור של עד 80% בהשוואה למייבשי 

ידיים אחרים, ועד 98% בהשוואה לשימוש במגבות נייר.3

 34$
לשנה3

 31$
לשנה3

 40$
לשנה3

157$
לשנה3

1,460$
לשנה3

$

Dyson Airblade™  מייבשי ידיים
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17.1 ג'
פחמן דו-חמצני לייבוש4

16.8 ג'
פחמן דו-חמצני לייבוש4

3.7 ג' 
פחמן דו-חמצני לייבוש4

3.3 ג' 
פחמן דו-חמצני לייבוש4

3.6 ג' 
פחמן דו-חמצני לייבוש4

השפעה גבוהה יותר על הסביבה

מייבשי הידיים  ™Dyson Airblade מפיקים עד 
80% פחות פחמן דו-חמצני מחלק ממייבשי הידיים 

הרגילים האחרים ועד 81% פחות ממגבות נייר.4

שמירה על סביבה ירוקה

מייבשי הידיים  ™Dyson Airblade פוגעים פחות 
בסביבה מבחינת פליטת פחמן וצריכת חשמל.4 

.Carbon Trust מייבש הידיים היחיד שאושר על-ידי

.Carbon Trust 4הפגיעה של מכשירי חשמל ומגבות נייר בסביבה נמדדה על ידי

,Footprint Expert Pro החישובים הופקו באמצעות התוכנה
לפי שימוש של יותר מ-5 שנים במוצר ובאמצעות הממוצעים המשוקללים 

.DTM 769 של המדינות שבהם נעשה השימוש. זמני הייבוש של המוצרים הוערכו באמצעות

Dyson Airblade™  מייבשי ידיים
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מגבות נייר פוגעות 
יותר בסביבה

כריתת יערות גשם
עצים הם מקור מרכזי לחומרי העיסה 
שממנה מייצרים מגבות נייר. כריתת 

עצים מביאה לאבדן של בתי גידול.

שינוע עצים
יש לשנע את העצים מהיער למפעלי הנייר.

תהליך שצורך מים רבים
בתהליך הייצור של מגבות הנייר 

נצרכת כמות רבה של מים.

תהליך כימי
בתהליך הייצור של מגבות הנייר נעשה שימוש 

בכימיקלים, כגון כלור ותחמוצת גופרית.

השלכה בסוף חיי המוצר
פסולת נאספת ומובלת להשלכה.

1

5

2

6

34

7

כריתת עצים, תהליכים כימיים, 
סילוק פסולת... לשימוש במגבות נייר 

השפעה רבה ומזיקה על הסביבה.

פסולת
את רוב מגבות הנייר המשומשות 

לא ניתן למחזר. הן מושלכות לשקיות 
אשפה שיש לאחסן.

משלוח ואיסוף 
יש להעביר מגבות נייר מהמפעל למפיצים 
ומהמפיצים למנהלי המתקנים. זהו תהליך 

מתמשך שיוצר פליטות פחמן.

לעתים קרובות, 
לעתים קרובות, 
לעתים קרובות, 
לעתים קרובות, 

מגבות נייר 
מגבות נייר 
מגבות נייר 
מגבות נייר 
מגבות נייר 

מגיעות למזבלות 
מגיעות למזבלות 
מגיעות למזבלות 
מגיעות למזבלות 
מגיעות למזבלות 
מגיעות למזבלות 

או נשרפות.או נשרפות.

Dyson Airblade™  מייבשי ידיים
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 רק מייבשי הידיים
   ™Dyson Airblade מעניקים את כל 

היתרונות הללו.

זמן ייבוש של 10-14 שניות.
היגייני.

מסנן HEPA כסטנדרט.
זול יותר לתפעול.

ידידותי יותר לסביבה.
אחריות לחמש שנים.

Dyson Airblade™  20 19מייבשי ידיים

$
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אחריות לחמש שנים.
שירות ללא תחרות.

בדיקות עמידות

מייבשי הידיים   ™Dyson Airblade מיועדים 
לשימוש ממושך. חוזקם ועמידותם בשימוש 

אגרסיבי נבדקו שוב ושוב. הם אף נחשפו 
לסביבות שימוש אמיתיות, כדי להבטיח 

שיוכלו לעמוד בעומסי שימוש גבוהים.

אחריות

הודות למשטר בדיקה מחמיר זה, כל חלקי 
מייבשי הידיים  ™Dyson Airblade שמיוצרים 

במפעל מכוסים באחריות על פגמים 
בחומרים ובעבודה למשך 5 שנים.

שירות לקוחות

 עם זאת, אם דבר-מה משתבש במכשיר, 
אנו מציעים שירות תיקון ותחזוקה באמצעות 

מהנדסי השירות של Dyson וחלקי חילוף 
הניתנים להחלפה עצמאית. קיצור זמני 
חוסר-פעילות והפרעה למתקנים שלכם.

Dyson Airblade dB מייבש ידיים

 אחריות של 5 שנים על החלקים, 
שנה אחת על העבודה.

Dyson Airblade V מייבש ידיים

חמש שנות אחריות, שירות עצמי קל.

Dyson Airblade Wash+Dry מייבש ידיים

5 שנות אחריות על החלקים והעבודה.

5

Dyson Airblade™  מייבשי ידיים



מייבש הידיים ההיגייני ביותר 
שקט כעת ב-35% יותר.5

23 24

35% שקט יותר
הודות לטכנולוגיית מנוע דיגיטלי שתוכנתה 

מחדש ופתחי אוויר מדויקים, בדיקת רעש 
 Dyson הראתה שכעת מייבש הידיים

Airblade V שקט יותר ב-35% מקודמו.

יותר מקום. פחות טרחה.

הודות לפרופיל דק וקומפקטי, הבולט 
10 ס“מ בלבד מהקיר, מייבש הידיים 

Dyson Airblade V תופס פחות מקום 
בחדר השירותים. הלוחית האחורית שלו 

מאפשרת התקנה, תחזוקה והחלפה באופן 
עצמאי ובקלות.

לקבלת פרטי המוצר המלאים בקרו 
www.dyson.co.il בכתובת

המראה ממגדל השארד
“למייבשי הידיים Dyson Airblade V עיצוב 

מודרני ומסוגנן, אשר משתלב היטב באופי אתר התצפית של 
מגדל ה-Shard. אורחים אמרו לנו שהם אהבו את עוצמתם ומהירותם של המכשירים. 

אנו גאים מאוד להימנות על הראשונים שברשותם מייבשי הידיים הללו.”

סנדי קלארק,
מנהלת תפעול.

Quiet Mark אישור
 Noise Abatement Society

)האגודה להפחתת הרעש( בדקה את רמות 
הדציבלים ואת איכות הצליל של מייבש הידיים 

Dyson Airblade V ואישרה אותן – והעניקה 
לו את Quiet Mark )סימן שקט(. 

סימון Quiet Mark פותח מתוך דאגה לבריאות 
הציבור בכל הקשור להשפעה הפסיכו-פיזיולוגית 

של רעשים חריגים או פולשניים שמופקים 
ממכשירי חשמל.

5עוצמת רעש מופחתת בהשוואה למקור

.Dyson Airblade V מייבש ידיים
מייבש ידיים Dyson Airblade V המקורי.



 מייבש הידיים המהיר 
וההיגייני ביותר.
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ייבוש מהיר

 Dyson Airblade dB מייבש הידיים
 המקורי מפיק משבי אוויר במהירות 

של 690 קמ“ש. הם מרחיקים את המים 
מכפות הידיים ומגב כפות הידיים בו-
זמנית, כך שהידיים מתייבשות בתוך 

10-12 שניות בלבד.

בטוח לשימוש בענף המזון

 Dyson Airblade dB מייבש הידיים
 HACCP International אושר על-ידי

לשימוש בסביבות הכנת מזון.

לקבלת פרטי המוצר המלאים בקרו 
www.dyson.co.il בכתובת

Gloucester Services
 “אף על פי שיכולנו לבחור מתוך מגוון רחב 

 של מייבשי ידיים, בתחנת-האחות שלנו משתמשים 
 במייבשי הידיים  ™Dyson Airblade כבר יותר מחמש שנים, 

והביקורות עליהם עדיין חיוביות.”

 ג'ושוע ג'קסון,
מנהל מתקנים.



טכנולוגיית  ™Airblade לייבוש ידיים בברז.
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 לשטוף ולייבש את הידיים בכיור. 
הפחתת טיפטוף מים על הרצפה.

 עם טכנולוגיית  ™Airblade בברז, 
 ניתן לייבש את הידיים בכיור בתוך 

 פחות מ-14 שניות. המשתמשים 
 אינם צריכים לעבור לאזור ייבוש נפרד, 

כך שאין טפטוף מים על הרצפה.

מפנה מקום בחדר השירותים.

שיטות אחרות לייבוש ידיים צורכות שטח 
יקר בחלל חדר השירותים עם מייבש ידיים 

Dyson Airblade Wash+Dry, יש מקום 
לתאי שירותים נוספים ולמתקנים אחרים.

לקבלת פרטי המוצר המלאים בקרו 
www.dyson.co.il בכתובת

Coca-Cola London Eye
 “כאתר שהפך לאייקון עולמי, “לונדון איי” 

 נדרש לעמוד בציפיות גבוהות של איכות - שמגיעות 
 עד לחדרי השירותים שלנו. התקנת מייבשי הידיים 

Dyson Airblade Tap אפשרה לנו להשיג מטרה זו.”

 דייבי בארט, 
מנהל שירותי תצוגה.

Quiet Mark אישור
Noise Abatement Society )האגודה להפחתת 

הרעש( בדקה את רמות הדציבלים ואת איכות 
 Dyson Airblade הצליל של מייבש הידיים

Wash+Dry ואישרה אותן – והעניקה לו את סימן 
Quiet Mark. סימן Quiet Mark פותח מתוך 

דאגה לבריאות הציבור בכל הקשור להשפעה 
הפסיכו-פיזיולוגית של רעשים חריגים או 

פולשניים שמופקים ממכשירי חשמל.
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2  זמן הייבוש נקבע באמצעות שיטת הבדיקה של Dyson 769 בהתאם לתקן NSF P335 למדידת לחות 

שיורית של 0.1 גר‘ התוצאות בפועל עשויות להשתנות בסביבה מציאותית.
www.dyson.co.il 3  מחירי החשמל, נכון לאפריל 2017. להצגת החישובים, בקרו בכתובת

4  ההשפעה של מכשירי חשמל ומגבות נייר על הסביבה נמדדה על ידי Carbon Trust. החישובים הופקו 

באמצעות התוכנה Footprint Expert Pro, לפי שימוש של יותר מ-5 שנים במוצר ובאמצעות הממוצעים 
.DTM 769 המשוקללים של המדינות שבהם נעשה השימוש. זמני הייבוש של המוצרים הוערכו באמצעות

5  הפחתת הרעש הושוותה למייבש הידיים Dyson Airblade V המקורי.

ברז קירברז קצר

ברז גבוה

 Airblade™ טכנולוגיית
לייבוש ידיים בברז.

לשטוף ולייבש את הידיים בכיור. 

ללא טפטוף מים על הרצפה.

 .Quiet Mark אישור

חוסך מקום. 
עלויות שימוש של $34 לשנה בלבד.3

מסנן HEPA,מסנן 99.95% מהחלקיקים 
בגודל של בקטריות (0.3 מיקרון).

מאושר לשימוש בסביבת מזון 
.HACCP International על ידי

שטיפה אוטומטית של מים.
פליטה נמוכה של פחמן דו-חמצני.4

משך ייבוש של 14 שניות.2

המגוון

לבן אפור

לבןניקל בציפוי התזה

.Carbon Trust היא סימן רשום של Carbon label
.HACCP International סימן הסמכה בינלאומי שאינו מזון הוא הסימן המסחרי הרשום של ,HACCP
האישור של HAACP International למוצרי Dyson מתבסס על תנאי ההתקנה וההפעלה המומלצים. 

.Noise Abatement Society הוא סימן מסחרי רשום של Quiet Mark

מייבש הידיים ההיגייני ביותר 
שקט כעת ב-35% יותר.5

.Quiet Mark אישור

מסנני HEPA לוכדים 99.95% מהחלקיקים בגודל 
של בקטריות )0.3 מיקרון(.

.NSF International נבדק ואושר על ידי

משך ייבוש של 12 שניות.2

עלות שימוש של $31 לשנה.3

פליטה נמוכה של פחמן דו-חמצני.

פרופיל דק - עומק של 10 ס“מ בלבד, 
ללא צורך ליצור שקע בקיר.

הפעלה ללא מגע יד.

קל לטיפול. ניתוק בטוח של החשמל.

מכיל תוסף אנטי-בקטריאלי.

מייבש הידיים המהיר 
וההיגייני ביותר.

משך ייבוש 10-12 שניות.2

מסנן HEPA לוכד 99.95% מהחלקיקים בגודל 
של בקטריות )0.3 מיקרון(.

.NSF International נבדק ואושר על ידי

מאושר לשימוש בסביבת מזון על ידי 
.HACCP International

עלות שימוש של $40 לשנה.3

פליטה נמוכה של פחמן דו-חמצני.

חזק ועמיד.

הפעלה ללא מגע יד.

מכיל תוסף אנטי-בקטריאלי.

Dyson Airblade™  מייבשי ידיים



ראו כיצד הטכנולוגיה של Dyson יכולה 
לסייע לעסק שלכם. 
www.dyson.co.il

טיפוח אישי איכות אוויר מייבשי ידיים תאורה


