
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

AUGSTUMS NO SĀNIEMAUGSTUMS AIZMUGURĒ 

Stiprināšanas skava 
(ieskaitot 2 
stiprinājumus)

  
 

Stiprināšanas 
vietas (4)

 
 

Kabeļa 
ieejas 
punkts

 
 

Alternatīvs 
kabeļa ieejas
punkts

 
 

Visi izmēri norādīti mm (+/- 5 mm)

Ieteicamais uzstādīšanas augstums virs grīdas

Vīriešiem X  1050mm Y  990mm Z  390mm

Sievietēm X  975mm Y  915mm Z  315mm

Bērniem vai personām ar kustību 
traucējumiem X  875mm Y  815mm Z  215mm

Ierīces izmēri

Augstums 661 mm, Platums 303 mm, Dziļums 247 mm

Minimālais attālums

200 mm līdz grīdai; 50 mm attālums abās pusēs un virs ierīces

Kabeļa ieejas vieta no grīdas

Vīriešiem 725mm

Sievietēm 650mm

Bērniem vai personām ar kustību 
traucējumiem 550mm

GRĪDA

Lai gūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar “Dyson”.
+370 5 2058883  
b2b@artedomestica.eu 
www.dyson.lv



Elektriskais pieslēgums
Ieejošais spriegums / frekvence – 200–240 V 50&60 Hz
Nominālā jauda 1600 W
Dzinēja tips – “Dyson” digitālais dzinējs V4 – bezkontakta līdzstrāvas dzinējs
Dzinēja ieslēgšanās biežums – 6 000 reizes sekundē
Dzinēja griešanās ātrums – 90 000 apgr./min
Darba temperatūras diapazons: 0–40 °C
Sildītāja veids – Nav
Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā – mazāk par 0,5 W

Konstrukcija
Korpusa konstrukcija – Polikarbonāta ABS ietvars
Antibakteriālā pārklājuma veids – Satur antibakteriālu piedevu fasetē
un lāpstiņās. Neļauj savairoties baktērijām.

Krāsas pārklājums – pelēks vai balts
Gaismas atstarošanas koeficients – 28,3 (pelēkajam) 77,4 (baltajam)
Galvanizēta tērauda aizmugurējā aizsargplāksne / stiprināšanas skava
Ārējās skrūves tips – viltojumdroša M6 mašīnu skrūve
Aizsardzība pret ūdens iekļūšanu IP35

Filtrs
HEPA filtrs (stiklšķiedras un flīsa priekšslānis)
Baktēriju savākšana par 99,9%

Darbināšana
Bezkontakta aktivizēšana ar infrasarkano starojumu
Rokas nožūst šādā laikā: 10 sekundes.  
(Mērījumi veikti, balstoties uz Valsts Sanitārijas fonda protokolu P.335)
Darbināšanas pārtraukšanās laiks 30 sekundes
Gaisa plūsmas ātrums pie atverēm – 690 km/h (430 mph)
Darba gaisa plūsmas ātrums – līdz 35 l/s

Loģistika
Sērijas numura prefikss: pelēkajam FT4; baltajam FT5
Atsevišķās iekārtas pasūtīšanas kods – 
pelēkajam 300677-01; baltajam 300678-01
Masa neto 8,2 kg
Svars ar iepakojumu – 11 kg
Iepakojuma izmēri: A 735 x P 359 x D 305 mm
Iekārtas svītrkods: pelēkais 5025 1550 1696 1; balts 5025 1550 1695 4

Standarta garantija
5 gadi detaļām, 1 gads darbam

Product range

“Carbon Reduction Label” ir “Carbon Trust” reģistrētā prečzīme. “HACCP International” nepārtikas 
sertifikācijas zīme ir “HACCP International” reģistrētā prečzīme. “HACCP International” ir sertificējis 
“Dyson” produktus, balstoties uz to ieteiktajiem uzstādīšanas un darbināšanas apstākļiem. NSF logotips 
ir “NSF International” reģistrētā prečzīme.

 
 

 

AB14 pelēks Balts

Product range
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