
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Minimālais attālums

Z  100 mm attālums no grīdas

Izlietnes izmēri

WD04 augstums 159 mm, platums 303 mm, dziļums 286 mm

Dzinēja apvalka izmēri

WD04 augstums 266 mm, platums 142 mm, dziļums 189 mm

AUGSTUMS NO SĀNIEMAUGSTUMS NO PRIEKŠAS

Stiprinājumu 
vietas (4)

Attālums no aeratora 
līdz krāna galam
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Visi izmēri norādīti 
mm (+/- 5 mm)

Aizmugurējā kabeļa 
ieejas vieta

Izlietnes / darba virsmas 
biezums maks. 57, min. 3,5
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Lai gūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar “Dyson”.
+370 5 2058883 
info@artedomestica.eu
www.dyson.lv



TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Minimālais attālums

Z 100 mm attālums no grīdas

Krāna izmēri

WD05 augstums 309 mm, platums 303 mm, dziļums 286 mm

Dzinēja apvalka izmēri

WD05 augstums 266 mm, platums 142 mm, dziļums 189 mm

AUGSTUMS NO PRIEKŠAS AUGSTUMS NO SĀNIEM

Stiprinājumu 
vietas (4)

Stiprinājumu vietas (4)

Ūdens ieejas vieta

Visi izmēri norādīti 
mm (+/- 5 mm)

Attālums no aeratora 
līdz krāna galam

Aizmugurējā kabeļa 
ieejas vieta

Attālums no aeratora līdz 
krāna galam, izlietnes / 
darba virsmas biezums 
maks. 57, min. 3,5

Stiprinājumu 
vietas (4)

Stiprinājumu 
vietas (4)
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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Krāna izmēri

WD06 garums 312 mm, platums 303 mm

Dzinēja apvalka izmēri

WD06 augstums 266 mm, platums 142 mm, dziļums 189 mm 

Minimālais attālums

Ieteiktais uzstādīšanas augstums 955 no pabeigtas grīdas līdz izlietnes centram, 
atkarībā no izlietnes augstuma. Plašāku informāciju skatiet uzstādīšanas 
rokasgrāmatā.

AUGSTUMS NO PRIEKŠASAUGSTUMS NO SĀNIEM

Stiprinājumu 
vietas (4)

Caurums 
5 mm diametrā

Ūdens ieejas vieta

Kabeļa ieejas vieta 

Attālums no aeratora 
līdz krāna galam
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WD06 Uzstādīšana pie sienas
“Dyson Airblade Wash+Dry” roku žāvētājs ir veidots tā, 
lai dzinēja iekārta atrastos aiz statņa sienas metāla apvalkā, 
kas ir “Dyson Airblade Wash+Dry” roku žāvētāja komplektā 
(1. att.). Vertikālie sienas statņi ir jābūvē tā, lai starp tiem 
varētu iestiprināt metāla apvalku (2. att.). Vienam no 
horizontālajiem statņiem jābūt piestiprinātam tā, lai a) tas 
noturētu metāla kanāla un iekārtas svaru un b) atrastos 
pareizā pozīcijā pret krāna cilindru. 
Pilnu instrukciju lūdzam skatīt ierīces komplektā pievienotajā 
drukātajā uzstādīšanas rokasgrāmatā. Tā ir pieejama arī 
tiešsaistē www.dyson.co.uk/docs

1. att.

2. att.

3. att. 4. att.

Uzstādiet 
ģipškartonu.

Uzstādiet 
“Dyson Airblade 
Wash+Dry” 
roku žāvētāju.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS



Produktu klāsts

WD04 īss WD05 garš WD06 pie sienas

Izlietnes specifikācijas
Roku žāvētājs “Dyson Airblade Wash+Dry”var lietot ar lielāko daļu
izlietņu veidu. Raugieties, lai izlietnēs nav ierīkoti aizbāžņi, un neizmantojiet 
ieliktņus, kuriem ir iedziļināti aizbāžņi (piem., tādi, kuri aizvāžas vai paceļas).

Izmantojot speciāli izstrādātu testēšanas paņēmienu, “Dyson” inženieri novērtēja
lietotāju pieredzi ar plašu izlietņu veidu klāstu, tos lietojot kopā ar
roku žāvētāju “Dyson Airblade Wash+Dry”. Plašāku informāciju par mūsu
ieteiktajām izlietnēm lūdzam skatīt mūsu tīmekļa vietnē dyson.lv/docs

Iesakām neizmantot izlietnes, kurām ir šādi ģeometriskie parametri:
plakana pamatne tieši ap notekas caurumu
(nomināli līdz 60 mm rādiusā);
slīpa priekšējās un aizmugurējās sienas pāreja uz izlietnes pamatni;
Plašāku informāciju skatiet rokasgrāmatā pirms uzstādīšanas dyson.lv/docs

Izlietnes izmēri:
visi izlietnes izmēri ir iekšējie, ja vien nav norādīts citādi.
Minimālais izlietnes platums: 350 mm, no priekšas līdz aizmugurei: vismaz 300 mm
Minimālais izlietnes dziļums: 100 mm
Maksimālais izlietnes dziļums (tikai WD05): 200 mm
(ārējie izlietnes tilpnes izmēri)

 

Izlietnes materiāls: Neiesakām izmantot izlietnes ar stipri pulētām virsmām, 
piem., no atstarojoša hroma. Ideāli piemērots ir porcelāns un satinēts metāls. 
Ja līdzās uzstāda vairākus krānus, krānu centriem vajadzētu atrasties vismaz 
580 mm attālumā.

Standarta garantija
5 gadi detaļām, 5 gadi darbam.

Elektriskais pieslēgums
Ieejošais spriegums / frekvence – 200–240 V 50–60 Hz
Dzinēja specifikācijas – 1000 W digitāls bezkontakta dzinējs
Darba temperatūras diapazons: 0–40 °C, 32–104 °F
Sildītāja veids – Nav
Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā – mazāk par 0,5 W

Konstrukcija
Krāna konstrukcija Nerūsējošais tērauds (satinēts)
Dzinēja iekārtas konstrukcija zem darba virsmas: Liets ABS (galvenā iekārta)
Ārējās skrūves tips – Torx T15
Aizsardzība pret ūdens iekļūšanu IP35

Filtrs
HEPA filtrs (stiklšķiedras un flīsa priekšslānis)
Aiztur 99,95 % daļiņu mazgāšanās telpas gaisā, kas ir baktēriju izmērā.

Darbināšana
Bezkontakta aktivizēšana ar infrasarkano starojumu
Rokas nožūst šādā laikā: 14 sekundes
Darbināšanas pārtraukšanās laiks 30 sekundes
Gaisa plūsmas ātrums pie atverēm – 341 mph / 549 km/h
Maksimālais augstums v.j.l. 2 000 metri / 6 562 pēdas.

Ūdens plūsma
Ūdens plūsmas ātrums – 1,9 l/min ar normālu piestiprinātu aeratoru. 
4 l/min ar vājas plūsmas aeratoru, kurš pievienots produkta komplektā.
Ūdens temperatūras regulēšana – ieteicams izmantot termostatisko sajaucēju 
(nav komplektā)

Nepieciešamais ūdens spiediens – 1–8 bar
Ierīkota automātiskā skalošana –
ik pēc 24 stundām 60 sekundes pēc pēdējās lietošanas.

Loģistika
Masa neto WD04 4,26 kg; WD05 4,54 kg; WD06 9,51 kg
Svars ar iepakojumu – WD04 6,76 kg; WD05 7,38 kg; WD06 13,65 kg

Iepakojuma izmēri: WD04 A 303 × P 284 × D 291 mm
WD05 A 434 ×  P 275 × D 288 mm; 
WD06 A 610 × P 375 × D 302 mm
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Lejupielādei tiešsaistē 
ir pieejami šādi dokumenti:
rokasgrāmata pirms uzstādīšanas; 
uzstādīšanas rokasgrāmata;
roku žāvētāja “Dyson Airblade Wash+Dry” 
brošūra;
rokasgrāmata tīrīšanai; 
CAD skices; 
uzstādīšanas videoieraksti.

 

 

“Carbon label” ir “Carbon Trust” prečzīme.
“HACCP International” nepārtikas sertifikācijas zīme ir “HACCP International” reģistrētā prečzīme.
“HACCP International” ir sertificējis “Dyson” produktus, balstoties uz to ieteiktajiem uzstādīšanas un darba apstākļiem. 
“Dyson” licence. “Quiet Mark” ir Trokšņa samazināšanas biedrības (Noise Abatement Society) prečzīme.

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


