
HEPA filtreden geçen hava ile elleri hijyenik 
bir biçimde kurutmanın en hızlı yolu. 

Dyson teknolojisinin işletmeniz için 
neler yapabileceğini görün. 
www.dyson.com.tr

Kişisel bakımİklimlendirmeEl kurutma 
makineleri
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Düzgün çalışmayan ürünlere 
katlanmak zorunda mıyız?
1907'de lavabolarda kağıt havlular 
kullanılmaya başlandı. Elektrikli el 
kurutma makinesi ise ilk kez 1948'de 
ortaya çıktı. Ancak her ikisi de o 
zamandan bu yana çok az değişti. 
Hala pahalılar, hijyen konusunda 
önemli soru işaretleri taşıyorlar
ve çevreye zararlı olabiliyorlar.
Dyson mühendisleri, bu gelişmelerin
yeterince iyi çözümler olmadığını
düşündüler. 2006 yılında 
mühendislerimiz, Airblade™
teknolojisini icat ederek, yüzyıllık
düşük performanslı el kurutma
yöntemlerini rafa kaldırdılar.
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Kağıt havlular pahalıdır ve çevreye
olumsuz etkileri fazladır. Dağınıklık
ve tıkanıklık yaratarak tuvaletlerdeki
temizlik, bakım - onarım ihtiyacının
artmasına neden olurlar.
Kağıt havlu dispanserleri boş
kaldığında ellerinizi kurutamazsınız,
bu nedenle kağıt havlular, hijyen
sorunlarına ek olarak başka
problemlere de yol açabilir.

Kağıt havlu ile ilgili sorunlar

Biliyor muydunuz? 
Ellerinizin kuru kalması hijyen 
seviyenizi korumanız için 
önemlidir, çünkü ıslak
ellerle temas edilen
yüzeylerde 1.000 kat
daha fazla bakteri
oluşabilmektedir.

1 D. R. PATRICK, G. FINDON ve T. E. MILLER: 
Kalıntı nem, el yıkandıktan sonra temasla 
oluşan bakteriyel bulaşma seviyesini belirler, 
Epidemiol. Infect. (1997): 119, 319-325.
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Diğer el kurutma makineleri 
ile ilgili sorunlar

Bir atık su toplama haznesinin içine hiç baktınız mı?
Bazı el kurutma makinelerinde, atık su toplama 
haznesi kullanılır. Ancak bu hazneler hijyenik 
değildir ve bakterilerin çoğalması için mükemmel 
bir ortam oluşturur.

Atık su toplama haznelerinin düzenli olarak 
boşaltılması ve temizlenmesi gerektiğinden, 
lavabo bakım sürecine daha fazla zaman ve çaba 
harcanmakta ve boşaltma sırasında atık suyun 
dökülme riski bulunmaktadır.

Sıcak hava üfleyen el kurutma 
makineleri 
Sıcak hava üfleyen el kurutma
makineleri yavaştır. Dolayısıyla
çok fazla enerji harcarlar, çalıştırma
maliyeti yüksektir ve hijyenik 
değildir.

Kurutma süreleri 30 saniyeye
kadar sürmekte ve bu yüzden
birçok insan elleri tam kurumadan
tuvaletten çıkmaktadır. Bu durum
ise bakterilerin hızlı yayılma riskini
artırmaktadır.

Jet el kurutma makineleri
Diğer jet el kurutma makineleri, 
görünüş olarak Dyson Airblade™ el 
kurutma makinesine benzeyebilir. 
Ancak patentli Airblade™ teknolojisi 
ve standart HEPA filtresi olmadan, 
performansları aynı olmaz. Zayıf 
motorları sebebiyle, diğer pek çok 
jet el kurutma makinesi elleri çabuk 
kurutmak için gereken hızlı hava 
akışını oluşturamaz. Ayrıca bir HEPA 
filtreden hava çekmek için gerekli 
olan gücü de üretemeyebilir.

Bu yüzden diğer jet el kurutma 
makinelerinin pek çoğu, Airblade™  
teknolojisine göre hem daha yavaş 
hem de daha az hijyeniktir.

Biliyor muydunuz? 
En son testlerde, Dyson 
mikrobiyologları, atık su haznesinde 
genel kullanım tuvaletlerinde 
bulunan ortalama bakteri 
seviyesinden daha fazla oranda 
bakteri oluşumu saptadılar.*

*  Kaynaklar: Dyson ev içi testi, 2015; Scott ve ark., 2009; 
Medrano-Felix ve ark., 2010.
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Dyson Airblade™ el kurutma 
makineleri farklı şekilde çalışır
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Airblade™ teknolojisi HEPA filtreden 
geçirilmiş, hijyenik 
hava ile elleri 
kurutmanın en 
hızlı yolu.

Bu teknoloji başka 
hiçbir el kurutma 
makinesinde 
yoktur

Dyson dijital motor V4 HEPA filtre+ + =

Dyson dijital motor V4
Geleneksel el kurutma makinelerinin motorları 
hantal, yavaş ve verimsiz olabilmektedir. 
Üstelik zamanla aşınan karbon fırçaları temel 
alırlar. Dyson dijital motor V4 farklıdır. Hem 
kompakt hem de güçlü olmasının yanı sıra, 
eski tip karbon fırçaların yerine geleneksel 
motorlara göre üç kata kadar daha hızlı 
dönebilen dijital atım teknolojisini kullanır.

HEPA filtre 
Lavabolardaki bakteriler ve virüsler soğuk 
algınlığına, gribe, ishale, hatta daha da 
kötüsüne neden olabilir. Dyson Airblade™ 
el kurutma makinelerinde standart olarak 
monte edilen HEPA filtreler bulunmaktadır 
ve bu filtreler tuvaletteki havada bulunan 
0,3 mikron boyutundaki partiküllerin 
%99.95’unu yakalayıp hapseder. Böylelikle 
eller kirli havayla değil, daha temiz bir 
havayla kurutulur.

Airblade™ teknolojisi 
Dyson dijital motoru V4, bir HEPA filtresinden 
saniye başına 30 litreye kadar havayı çekerek, 
en fazla 0,8 mm'lik hava kanallarından geçirir. 
Sonuç olarak; filtrelenmiş hava 690 km/s hızla 
ellerdeki suyu sıyırarak, ellerin hızlı ve hijyenik 
bir şekilde kurumasını sağlar.



09 10

30 sn2

30 saniyeye kadar

10-12 sn2 12 sn2 14 sn2

Bazı el kurutma makineleri yavaştır
NSF Protokolü P335, kimi geleneksel el kurutma 
teknolojilerinin yavaş olabildiğini göstermiştir. Çoğu 
insan, yavaş bir el kurutma makinesiyle karşılaştığında 
ellerini kurutmaktan vazgeçer. Fakat nemli eller kuru 
ellere göre 1000 kat daha fazla bakteri yaymaktadır.1

Standart olarak HEPA
filtreye sahiptir

Standart olarak HEPA
filtreye sahiptir

Standart olarak HEPA
filtreye sahiptir

Standart olarak HEPA
filtreye sahip değildir.

Dyson el kurutma makineleri hızlıdır 
NSF Protokolü P335'e uygun olarak yapılan testler, 
Dyson Airblade™ el kurutma makinelerinin hızlı olduğunu 
göstermiştir. Saniyede 30 litreye varan hava, 0,8 mm'lik 
hava kanallarından geçer. Sonuç olarak; filtrelenmiş hava 
690 km/s hızla ellerdeki suyu sıyırarak, ellerin hızlı ve 
hijyenik bir şekilde kurumasını sağlar.

Dyson Airblade™ el kurutma makineleri

1 D. R. PATRICK, G. FINDON ve T. E. MILLER: Kalıntı nem, el yıkandıktan sonra temasla oluşan bakteriyel 
bulaşma seviyesini belirler, Epidemiol. Infect. (1997): 119, 319-325.

2 Kurutma süresi, NSF P335'e göre 0,1g kalıntı nem ölçümüyle Dyson test yöntemi 769 kullanılarak 
belirlendi. 
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Airblade™ hızlı ve hijyeniktir 

Hijyenik açıdan, ellerin kurutulması da 
yıkanması kadar önemlidir.
Ellerin yüzeylere bıraktığı bakteriler 
ve virüsler birkaç saat boyunca 
hayatta kalabilir. Diğer kişiler 
kirlenmiş yüzeylere dokunduklarında, 
bu bakteriler ve virüsler onlara 
da bulaşabilir. Nemli eller kuru 
ellere göre 1000 kata kadar daha 
fazla bakteri yayabilir.1 Bu yüzden, 
ellerin doğru bir şekilde kurutulması 
önemlidir.

Hijyenik el kurutma makineleri
Dyson Airblade™ el kurutma 
makinelerinde HEPA filtreler 
kullanılmaktadır. Tuvaletteki havada 
bulunan 0,3 mikron boyutundaki 
partiküllerin %99.95'u yakalanıp 
hapsedilir. Böylece eller kirli hava 
değil, temiz hava kullanılarak 14 
saniye ya da daha kısa sürede 
kurutulur. Hem Dyson Airblade V 
hem de Dyson Airblade dB el kurutma 
makineleri, bakterilerin çoğalmasını 
önlemeye yardımcı olan antibakteriyel 
bir katkı maddesi içerir.

Dyson el kurutma makinelerinin 
hijyenikliği, HACCP International 
tarafından global çapta onaylıdır.
HACCP International onaylı. Dyson 
Airblade dB ve Dyson Airblade 
Wash+Dry el kurutma makinesinin 
gıda hazırlanan ortamlarda kullanımı 
onaylanmıştır. 
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Dyson dijital motor V4

HEPA filtre

10-14 saniye kurutma süresi

Atık su haznesi yok

Antibakteriyel katkı maddesi

Isıtma unsuru yok

Dokunmadan çalıştırılır

İşte nedenleri:

Nemli eller kuru ellere göre 
1000 kata kadar daha fazla 

bakteri yayabilir.1

1 D. R. PATRICK, G. FINDON ve T. E. MILLER: Kalıntı nem, el 
yıkandıktan sonra temasla oluşan bakteriyel bulaşma seviyesini 
belirler; Epidemiol. Infect. (1997): 119, 319-325.
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$
3  Nisan 2017 itibarıyla elektrik fiyatları.  

Hesaplamalar için bkz. www.dyson.com.tr/calcs.

Diğer geleneksel el kurutma yöntemlerini 
kullanmak daha pahalı olabilir
Kağıt havluluklarının sürekli yeniden doldurulması 
ve boşaltılması gerekir. Diğer el kurutma 
makinelerinin çoğu yavaştır. Çok fazla enerji de 
harcayabilirler.

1.460$ 

yıllık3

157$ 

yıllık3

Düşük işletme maliyetleri
Dyson Airblade™ el kurutma makinelerinin 
çalıştırma maliyeti, diğer el kurutma makinelerine 
göre %80 kağıt havluya göre ise %98 daha 
düşüktür.

31$
yıllık3

40$
yıllık3

34$
yıllık3
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17,1g 
 Kurutma başına CO24

16,8g 
 Kurutma başına CO24

3,7g 
Kurutma başına CO24

3,3g 
Kurutma başına CO24

3,6 g 
Kurutma başına CO24

Dyson Airblade™ el kurutma makineleri

Çevreye daha fazla etki
Dyson Airblade™ el kurutma makineleri, bazı 
diğer geleneksel el kurutma makinelerine göre 
%80, kağıt havlulara göreyse %81'e kadar daha 
az CO2  üretir.4

Çevreye düşük etki
Dyson Airblade™ el kurutma makineleri, karbon 
emisyonları ve enerji tüketimi dahil birçok 
göstergede daha düşük bir çevresel etkiye sahiptir. 
4 Carbon Trust tarafından onaylı tek el kurutma 
makinesidir.

4 Elektrikli cihazların ve kağıt havluların çevreye olan etkisi Carbon Trust tarafından ölçüldü.
Hesaplamalar Footprint Expert Pro yazılımı ile, 5 yıllık ürün kullanımına dayanılarak
ve her bir ülkenin ağırlıklı ortalamaları kullanılarak yapıldı. Ürünler için kurutma süreleri, DTM 769 kullanılarak 
değerlendirilmiştir.



KULLANILMIŞ KAĞIT HAVLULARIN 

BÜYÜK BÖLÜMÜ GERI 

DÖNÜŞTÜRÜLEMEMEKTEDIR

HAVLULUKLARIN%30'UNUNBOŞ OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR
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KAĞIT HAVLULARIN ÇEVREYE 
OLAN OLUMSUZ ETKİSİ 
BÜYÜKTÜR

ORMANLARIN YOK OLMASI 
Ağaçlar, işlenmemiş kağıt havlu üretimi için 
gereken hamurun başlıca kaynağıdır. Ağaçların 
kesilmesi doğal ortamların yok olmasıyla 
sonuçlanabilmektedir.

KERESTELERİN NAKLİYESİ 
Kerestelerin ormanlardan kağıt 
fabrikalarına nakledilmesi gerekir.

YOĞUN SU KULLANIMI GEREKTİREN BİR SÜREÇ
Kağıt havlu üretiminde çok yüksek hacimlerde su 
kullanılır.

KİMYASAL SÜREÇLER
Kağıt havluların üretiminde, klor ve sülfür 
dioksit gibi kimyasallar kullanılır.

KULLANIMDAN SONRA ATILMASI
Toplanan atıklar imha edilmek üzere 
toplanıp götürülür.

1

5

2

6

3 4

7

AĞAÇ KESİMİ, KİMYASAL SÜREÇLER VE 
İMHA İŞLEMİNE KADAR KAĞIT HAVLU 
KULLANIMININ ÇEVRE ÜZERİNDE ÖNEMLİ BİR 
ETKİSİ VARDIR.

ATIK
Kullanılmış kağıt havluların büyük 
bölümü geri dönüştürülememektedir. 
Depolanması gereken plastik çöp 
torbalarına konulurlar. 

TESLİMAT VE STOKLAMA 
Kağıt havluların fabrikadan 
dağıtıcılara, dağıtıcılardan tesis 
yöneticilerine teslim edilmesi gerekir. 
Bu, karbon emisyonlarıyla sonuçlanan 
devamlı bir süreçtir.

Ka ̆ gıt havlular genellikle 
atık toplama sahasında 
veya çöp fırınında imha 
edilmektedir.



5

Dyson Airblade™ el kurutma 
makineleri tüm bu avantajlara 
sahiptir.
10-14 saniye kurutma süresi.
Hijyenik.
Standart olarak bulunan 
HEPA filtre.
Daha düşük işletme maliyeti.
Çevre için daha iyi. 
5 yıl garanti.

Dyson Airblade™ el kurutma makineleri 19 20

$
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5 yıl garanti.
Rakipsiz servis.

Test. Test. Test.
Dyson Airblade ™ el kurutma 
makineleri, uzun süre dayanacak 
şekilde tasarlanmıştır. Fiziksel 
suistimale dayanıklılık ve direnç 
bakımından birçok kez testten 
geçmişlerdir. Üstelik, yoğun kullanım 
şartlarına dayanabildiklerinden emin 
olmak için gerçek hayat koşullarına 
maruz bırakılmışlardır.

Garanti
Bu sıkı test uygulaması sayesinde, 
Dyson Airblade™ el kurutma 
makinelerindeki tüm fabrika parçaları 
malzeme ve işçilikteki orijinal kusurlara 
karşı 5 yıl garantilidir.

Satış sonrası destek
Makinenizde herhangi bir arıza olursa 
Dyson teknik servis elemanlarımızla 
bakım- onarım hizmeti ve self-servis 
yedek parça desteği sağlamaktayız.

Dyson Airblade dB el kurutma makinesi
5 yıllık parça, 1 yıllık işçilik garantisi.

Dyson Airblade V el kurutma makinesi
5 yıllık parça garantisi, kolay kendi 
kendine bakım.

Dyson Airblade Wash+Dry el kurutma 
makinesi
5 yıl parça ve işçilik garantisi.

5



En hijyenik el kurutma makinesi şimdi 
%35 daha sessiz.5
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%35 daha sessiz
Gürültü testleri, yeniden 
programlanan dijital motor teknolojisi 
ve hassas hava kanalları sayesinde 
yeni Dyson Airblade V el kurutma 
makinesinin bir önceki modele göre 
%35 daha sessiz olduğunu gösteriyor.

Daha fazla alan. Daha az sıkıntı.
Duvardan sadece 10 cm çıkıntı 
yapan ince, kompakt profiliyle Dyson 
Airblade V el kurutma makinesi 
tuvalette daha az yer kaplar. Kolayca 
monte edilebilen arka plaka ise 
ürünü kendi kendinize kolayca 
monte etmenize, bakım işlemlerini 
yapmanıza ve gerektiğinde parçaları 
değiştirmenize imkan verir.

Tam ürün ayrıntıları için www.dyson.
com.tr sitesini ziyaret ediniz

 The View from The Shard
“ Dyson Airblade V el kurutma makinelerinin ‘The View from The 
Shard’ seyir platformunun genel tasarımına çok iyi uyan, modern 
ve şık bir tasarımı var. Konuklarımız, makinelerin gücünü ve 
hızını çok beğendiklerini söylediler. Bu el kurutma makinelerine 
sahip olan ilk kişilerden olduğumuz için çok gururluyuz.”

Sandy Clark,
Operasyon Direktörü.

Quiet Mark onaylı
Noise Abatement Society (Gürültü 
Azaltma Derneği), Dyson Airblade V el 
kurutma makinesinin desibel seviyelerini 
ve ses kalitesini test ederek onaylamış, 
ürün Quiet Mark ile ödüllendirilmiştir. 
Quiet Mark, cihazların ürettiği aşırı veya 
rahatsız edici seslerin psikofizyolojik 
etkilerine dair sağlık kaygılarına yanıt 
olarak geliştirilmiştir.

5 Orijinal  
Dyson Airblade V el kurutma makinesine göre gürültü azaltımı. 

Orijinal Dyson Airblade V el kurutma makinesi.



En hızlı, en hijyenik el 
kurutma makineleri.
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Hızlı kurutma
Orijinal Dyson Airblade dB el 
kurutma makinesi, 690 km/saat 
hıza ulaşan hava katmanları üretir. 
Bu katmanlar, ellerin üstündeki ve 
altındaki suyu eşzamanlı olarak 
gidererek elleri yalnızca 10-12 
saniye içerisinde kurutur.

Gıda sektörü için güvenlidir
Dyson Airblade dB el kurutma 
makinesi, HACCP International 
tarafından gıda hazırlama 
ortamlarında kullanım için 
onaylanmıştır.

Tam ürün ayrıntıları için www.dyson.
com.tr sitesini ziyaret ediniz

 Gloucester Services
“ Aralarından seçim yapabileceğimiz birçok el 
kurutma makinesi markası olmasına rağmen, kardeş 
istasyonumuz 5 yıldan uzun bir süredir Dyson Airblade™ 
el kurutma makinelerini kullanıyor ve halen, bu 
makineler hakkında sadece olumlu şeyler duyuyoruz".

Joshua Jackson, Tesis Müdürü.



Airblade™ el kurutma teknolojisi, şimdi 
bataryada.

26 27

Ellerinizi lavabodan ayrılmadan 
yıkayın ve kurutun. Zemindeki atık 
suyu azaltır
Bataryaya entegre Airblade™ 
teknolojisiyle, eller lavabodan 
ayrılmadan sadece 14 saniyede 
kurutulabilmektedir. Kullanıcıların 
ayrı bir kurutma alanına geçmeleri 
gerekmediği için, zeminde daha az 
atık su olur.

Lavabonuz ferahlasın.
Diğer el kurutma yöntemleri, 
işletmeler için çok değerli olan duvar 
ve zemin alanlarını işgal eder. Dyson 
Airblade Wash+Dry el kurutma 
makinesi sayesinde, fazladan tuvalet 
kabini ve diğer olanaklar için yer 
kazanırsınız.

Tam ürün ayrıntıları için www.dyson.
com.tr sitesini ziyaret ediniz

 Coca-Cola London Eye
“ Tüm dünyada tanınan ikonik bir kent simgesi 
olan The London Eye'ın üstün kalite beklentilerini 
karşılaması gerekiyor ve bu lavabolarımız için 
de geçerli. Dyson Airblade Tap el kurutma 
makinelerini kullanarak bu hedefimize ulaştık.”

Davey Barrett, Gösteri Hizmetleri Müdürü. 

Quiet Mark onaylı
Noise Abatement Society (Gürültü Azaltma 
Derneği), Dyson Airblade Wash+Dry el 
kurutma makinesinin desibel seviyelerini 
ve ses kalitesini onaylamış, ürün Quiet 
Mark ile ödüllendirilmiştir. Quiet Mark, 
cihazların ürettiği aşırı veya rahatsız edici 
seslerin psikofizyolojik etkilerine dair sağlık 
kaygılarına yanıt olarak geliştirilmiştir.
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Ürün çeşitleri

BeyazGri

Spreylenmiş nikel Beyaz

Carbon etiketi, Carbon Trust'ın ticari markasıdır.  
HACCP International gıda dışı sertifikasyon işareti, HACCP International'ın tescilli ticari markasıdır.
HAACP International, Dyson ürünlerine önerilen montaj ve çalıştırma koşullarına göre onay vermiştir. Quiet Mark, Noise Abatement 
Society'nin tescilli ticari markasıdır. 

En hijyenik el kurutma makinesi şimdi 
%35 daha sessiz.5

Quiet Mark tarafından onaylanmıştır.

HEPA filtre 0,3 mikron boyutundaki 
partiküllerin %99,95'ini yakalar.

NSF International tarafından test edilmiş ve 
onaylanmıştır.

12 saniyelik kurutma süresi.2

Yıllık sadece 31$ işletme maliyeti.3

Küçük karbon ayak izi.

İnce profil – duvarda girintiye gerek 
bırakmayan sadece 10 santimetre derinlik.

Dokunmadan çalıştırılır.

Kolay servis. Güvenli elektrik bağlantısı 
kesme.

Antibakteriyel katkı maddesi içerir. 

En hızlı, en hijyenik el kurutma 
makineleri.

10-12 saniye süren kurutma.2

HEPA filtre 0,3 mikron boyutundaki 
partiküllerin %99,95'ini yakalar. 

NSF International tarafından test edilip 
onaylanmıştır.

Gıda ortamlarında kullanım için HACCP 
International tarafından onaylanmıştır. 

Yıllık sadece 40$ işletme maliyeti.3

Küçük karbon ayak izi.

Sert ve dayanıklı.

Dokunmadan çalıştırılır.

Antibakteriyel katkı maddesi içerir. 
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2 Kurutma süresi, NSF P335'e göre 0,1g kalıntı nem ölçümüyle Dyson test yöntemi 769 
kullanılarak belirlendi. Sonuçlar, gerçek yaşam ortamına göre farlılık gösterebilir.

3Nisan 2017 itibarıyla elektrik fiyatları. Hesaplamalar için bkz. www.dyson.com.tr/calcs 
4 Elektrikli cihazların ve kağıt havluların çevreye olan etkisi Carbon Trust tarafından ölçüldü. 
Hesaplamalar Footprint Expert Pro yazılımı ile, 5 yıllık ürün kullanımı bazında ve her bir 
ülkenin ağırlıklı ortalamaları kullanılarak yapıldı. Ürünler için kurutma süreleri, DTM 769 
kullanılarak değerlendirilmiştir.

5Orijinal Dyson Airblade V el kurutma makinesine göre gürültü azaltımı.

Kısa Duvar

Uzun

Airblade™ el kurutma teknolojisi, şimdi 
bataryada.

Ellerinizi lavabodan ayrılmadan yıkayın ve 
kurutun. 

Zeminde atık su bırakmaz.

Quiet Mark tarafından onaylanmıştır. 

Alandan tasarruf sağlar.

Yıllık maliyeti 34$'dır.3

HEPA filtre 0,3 mikron boyutundaki 
partiküllerin %99,95'ini yakalar.

Gıda ortamlarında kullanım için HACCP 
International tarafından onaylanmıştır.

Otomatik yıkama.

Küçük karbon ayak izi.4

+ 14 saniyelik kurutma süresi2


