De snelste om handen hygiënisch
te drogen met HEPA gefilterde lucht.

Dyson Airblade™ handdrogers

De Dyson Airblade Tap handdroger
in de toiletruimtes van een bekend
Formule 1-team.

Waarom nemen we genoegen met
producten die niet goed werken?
In 1907 werden voor het eerst
papieren handdoekjes gebruikt
in toiletruimtes. De elektrische
handdroger maakte zijn entree
in 1948. Toch is er sindsdien
weinig veranderd: beide kunnen
nog steeds duur, onhygiënisch
en milieubelastend zijn.
De ingenieurs van Dyson
vonden dat niet goed genoeg.
Daarom maakten zij in 2006
een einde aan een eeuw
lang ondermaats presterende
handdroogmethodes,
met de uitvinding van
de Airblade™ technologie.
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De problemen met
papieren handdoekjes
Papieren handdoekjes zijn duur,
ze zijn zeer milieubelastend
en ze kunnen leiden tot meer
onderhoud van de toiletruimte,
doordat ze rommel en
verstoppingen veroorzaken.
En omdat dispensers vaak
leeg zijn en je dus je handen
niet kunt afdrogen, kunnen
papieren handdoekjes ook
buiten de toiletruimte zorgen
voor onhygiënische situaties.
Wist u dat...
Droge handen zijn essentieel
voor een goede hygiëne,
omdat vochtige handen tot
1.000 keer meer bacteriën
kunnen verspreiden op de
oppervlakken die ze aanraken.
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De problemen met
andere handdrogers
Warme luchthanddrogers
Warme luchthanddrogers werken
traag. Dit betekent dat ze energie
verslinden, duur zijn in het gebruik
en onhygiënisch zijn.

Hebt u al eens een opvangreservoir
van binnen gezien?
Bij sommige handdrogers komt het afvalwater
terecht in een opvangreservoir. Maar dat
is onhygiënisch: het vormt immers de
perfecte kweekvijver voor bacteriën.

Droogtijden kunnen wel 43 seconden
duren, waardoor veel gebruikers al
stoppen voordat hun handen droog
zijn – waarmee ze grotere kans lopen
op het verspreiden van bacteriën.

Opvangreservoirs moeten regelmatig
worden gereinigd en geleegd – dat kost
extra tijd en moeite bij het schoonhouden
van de toiletruimte en het verhoogt de kans
op morsen bij de afvoer van het water.

Drogers met een hoge luchtsnelheid
Andere drogers met een hoge
luchtsnelheid zien er misschien uit
als een Dyson Airblade™ handdroger,
maar de resultaten zijn niet te
vergelijken. Vanwege hun zwakke
motoren zijn de meeste andere
drogers met een luchtstraal niet
in staat de snelle luchtstroom te
genereren die nodig is om handen
snel te drogen. Of ze zijn niet
krachtig genoeg om de lucht
door een HEPA filter te blazen.
Daarom zijn de meeste andere
drogers met een luchtstraal niet
alleen langzamer dan de Airblade™
technologie, ze zijn ook
minder hygiënisch.

Wist u dat...
Volgens specialisten van
gezondheidszorgorganisatie NSF
moet een handdroger handen in
maximaal 15 seconden drogen
om te worden aangemerkt
als hygiënisch.

Wist u dat...
De microbiologen van Dyson
hebben onlangs tijdens tests
ontdekt dat de hoeveelheid
bacteriën in een opvangreservoir
vele malen groter is dan op het
gemiddelde privétoilet.*

*

Bronnen: Intern onderzoek Dyson, 2015,
Scott et al., 2009; Medrano-Felix et al., 2010.
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Dyson Airblade™ handdrogers
werken anders
De digitale V4-motor
van Dyson

De digitale V4-motor van Dyson
Conventionele motoren kunnen groot, traag
en inefficiënt zijn. Bovendien maken ze
gebruik van koolstofborstels, die na verloop
van tijd slijten. De Dyson digitale motor V4
is anders. De motor is compact en krachtig.
In plaats van ouderwetse koolstofborstels
wordt een digitale pulstechnologie gebruikt,
zodat deze tot driemaal sneller draait dan
een conventionele motor.

+ HEPA filter

HEPA filter
Bacteriën en virussen in toiletruimtes
kunnen verkoudheid, griep, misselijkheid
of diarree veroorzaken. In Dyson Airblade™
handdrogers is standaard een HEPA-filter
geïnstalleerd, dat 99,9% van de deeltjes in
de grootte van bacteriën uit de lucht van
de toiletruimte verwijdert. Handen worden
daardoor gedroogd met schonere lucht,
niet met vuile lucht.

+ Airblade

™

technologie

Airblade™ technologie
Per seconde zuigt de Dyson digitale motor
V4 door een HEPA filter tot 35 liter lucht aan
die vervolgens door openingen van 0,8 mm
breed wordt geblazen. Het resultaat: gefilterde
luchtstromen van 690 km/u die water van
de handen afvegen, waardoor ze snel en
hygiënisch worden gedroogd.

=

De snelste manier
om handen
hygiënisch te
drogen met lucht
die gezuiverd wordt
met een HEPA filter

Geen enkele
andere handdroger
heeft deze
technologie

Dyson Airblade™ handdrogers

De Airblade™ technologie
is steeds verder ontwikkeld
Dyson Airblade™ handdrogers worden
aangedreven door de Dyson digitale V4 -motor.
Onze handdroogtechnologie is mogelijk dankzij
het geringe formaat en het compacte vermogen
van de motor.
Dit betekent dat er nu een stille handdroger
is, een handdroger die in slechts 10 seconden
droogt en zelfs een handdroger die handen
boven de wasbak droogt.

De meest hygiënische
handdroger is nu 35% stiller.1

De snelste, meest
hygiënische handdroger.

Airblade™ handdroogtechnologie
in een kraan.
1

Luidheidreductie vergeleken met de
originele Dyson Airblade V handdroger.
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Alleen Dyson Airblade™
handdrogers bieden
al deze voordelen.
Droogtijd van
10 tot 12 seconden.
Het meest hygiënisch.
Kost minder in gebruik.
Beter voor het milieu.
5 jaar garantie.

€

5
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Andere handdrogers werken te langzaam
Tests op basis van NSF-protocol P335 wijzen uit dat de meeste andere
handdrogers veel langzamer werken dan de fabrikanten beweren.
Zij gaan uit van snelle droogtijden waarbij handen worden gedroogd
zonder HEPA filter. Veel mensen geven het op wanneer ze een
langzame handdroger gebruiken. Maar vochtige handen kunnen
tot 1.000 keer meer bacteriën verspreiden dan droge handen.

Dyson handdrogers zijn snel
Tests op basis van NSF-protocol P335 wijzen uit dat
Dyson Airblade™ handdrogers snel zijn. Iedere seconde
wordt er tot 35 liter lucht geblazen door openingen van
maximaal 0,8 mm breed. Het resultaat: luchtstromen
van 690 km/u die water van de handen afvegen,
waardoor ze snel en hygiënisch worden gedroogd.

43 sec.

10 sec.

Geen standaard HEPA filter

22 sec.

Standaard HEPA filter

NSF-protocol P335
Een gedetailleerder overzicht
van het NSF-protocol P335 is te
vinden in het informatiegedeelte
achteraan in de brochure.

12 sec.
Standaard HEPA filter

12 sec.
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De Airblade™ technologie
is snel en het meest hygiënisch
En wel hierom:
Digitale motor van Dyson V4
HEPA filter
Droogtijd van 10 tot 12 seconden
Geen opvangreservoir
Antibacteriële toevoeging
Geen verwarmingselement
Bediening zonder aanraken

Vochtige handen kunnen tot
1.000 keer meer bacteriën
verspreiden dan droge handen.

Handen hygiënisch drogen is net
zo belangrijk als handen wassen
Bacteriën en virussen die door
handen op oppervlakken
worden achtergelaten kunnen
daar meerdere uren overleven.
Zodra anderen deze besmette
oppervlakken aanraken, kunnen
de bacteriën worden overgedragen.
Vochtige handen kunnen tot 1.000
keer meer bacteriën verspreiden
dan droge handen. Daarom is het
belangrijk dat handen op de juiste
manier worden gedroogd.
De meest hygiënische handdroger
Dyson Airblade™ handdrogers
maken gebruik van HEPA-filters.
99,9% van de deeltjes in de grootte
van bacteriën worden uit de lucht
in de toiletruimte verwijderd.
Zo worden handen in 12 seconden
of minder gedroogd met schonere
lucht, niet met vuile lucht. Zowel de
Dyson Airblade V handdroger als
de Dyson Airblade dB handdroger
is voorzien van een antibacteriële
toevoeging die de groei van
bacteriën helpt tegengaan.
Geen opvangreservoir
Bij het drogen van de handen met
een Dyson Airblade V handdroger
of een Dyson Airblade dB
handdroger drupt overtollig water
op de vloer waar het verdampt,
zodat bacteriën uitdrogen en
doodgaan. Sommige handdrogers
maken voor het opvangen van
overtollig water echter gebruik
van opvangreservoirs: de perfecte
kweekvijver voor bacteriën.
Dat is niet hygiënisch.

Dyson Airblade™ handdrogers
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Aantoonbaar hygiënisch

Bradford University

Campden BRI

University of Florida

Conclusies:
Met de Dyson Airblade™ handdroger
nemen de bacteriën op gewassen
handen met tot wel 40% af.

Conclusies:
Toepassing van een Dyson Airblade™
handdroger is niet van wezenlijke
invloed op de hoeveelheid
bacteriën in de lucht in de
toiletruimte in vergelijking
met papieren handdoekjes.

Conclusies:
Het oppervlak van een Dyson
Airblade™ handdroger bevat
niet meer bacteriën dan
overige veelvuldig aangeraakte
oppervlakken in de toiletruimte.

Achtergrond van het onderzoek:
De resultaten van het onderzoek door
de Bradford University Infection Group
zijn collegiaal getoetst in de academische
gemeenschap en gepubliceerd in
de Journal of Applied Microbiology.
Wat werd onderzocht?
Verwijdering van bacteriën met
de Dyson Airblade™ handdroger.

Achtergrond van het onderzoek:
Het onderzoek werd uitgevoerd door
Campden BRI, een onafhankelijk
onderzoeksinstituut voor de voedingsen drankenindustrie met in zijn
klantenbestand hygiënebewuste
voedingsmultinationals, waaronder
Cadbury, Pepsico, Danone,
Coca-Cola, Heinz en Nestlé.
Wat werd onderzocht?
Bacteriemeting in de lucht in
een toiletruimte na gebruik van
Dyson Airblade™ handdrogers
en papieren handdoekjes.

Achtergrond van het onderzoek:
Het onderzoek werd uitgevoerd door
een epidemioloog van de afdeling
Infectieziekten van het College of
Medicine aan de University of Florida.
Wat werd onderzocht?
Bacteriële verontreiniging door Dyson
Airblade™ handdrogers en andere
handdroogmethodes van veelvuldig
aangeraakte oppervlakken in openbare
toiletruimtes, waaronder dispensers
voor papieren handdoekjes, toiletten,
deurklinken, handgrepen van toilethokjes,
spoelknoppen, wastafels, enz.

De financiering
van aanvullende
onderzoeken wordt
voortgezet.

Dyson Airblade™ handdrogers
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De enige handdrogers die wereldwijd
door zowel NSF als HACCP International
als hygiënisch zijn gecertificeerd.
Gecertificeerd door
HACCP International.
Veilig voor de voedingsindustrie.
De Dyson Airblade dB handdroger
en de Dyson Airblade Tap
handdroger zijn door HACCP
International gecertificeerd voor
toepassing in omgevingen waar
voedsel wordt bereid.

Gecertificeerd door
NSF International.
Dyson heeft de onafhankelijke
specialisten van gezondheidszorgorganisatie NSF gevraagd criteria
op te stellen voor een hygiënische
handdroger. Het resultaat is het
NSF-protocol P335 – en de Dyson
Airblade™ handdrogers zijn de enige
handdrogers die hieraan op alle
onderdelen voldoen.

Dyson Airblade™ handdrogers
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Andere handdroogmethoden
hebben hogere gebruikskosten
Papieren handdoeken moeten voortdurend
worden bijgevuld en worden weggegooid.
De meeste andere handdrogers werken
langzaam en verbruiken daarom veel energie.

€1.460
per jaar

2

Lage gebruikskosten
Dyson Airblade™ handdrogers
kosten tot 80% minder in gebruik
dan andere handdrogers en tot 98%
minder dan papieren handdoeken.2

€157
per jaar

€40

2

per jaar

2

€
2

Zie voor de berekeningen www.dyson.nl/calcs

€31
per jaar

2

€48
per jaar2
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Belastender voor het milieu
Dyson Airblade™ handdrogers
produceren tot 79% minder CO2 dan
sommige andere handdrogers en tot
76% minder dan papieren handdoekjes.3

Weinig belastend voor het milieu
Dyson Airblade™ handdrogers zijn
minder belastend voor het milieu.
Dit blijkt onder meer uit metingen
van CO2-uitstoot en energieverbruik.3

13,9g

15,6g

8,0g

3,3g

2,4g

4,0g

CO2 per droogbeurt3

CO2 per droogbeurt3

CO2 per droogbeurt3

CO2 per droogbeurt3

CO2 per droogbeurt3

CO2 per droogbeurt3

3

Dyson heeft in samenwerking met Carbon Trust een methode ontwikkeld voor het meten van het milieueffect van elektrische
apparaten en papieren handdoekjes. De CO2-uitstoot werd berekend met behulp van de GaBi-software van PE International,
op basis van het gebruik gedurende 5 jaar en met de VS als representatief gebruiksland. De droogtijden voor producten zijn
beoordeeld aan de hand van DTM 769.

Dyson Airblade™ handdrogers
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De enige handdroger die
gecertificeerd is door de Carbon Trust

Het milieueffect van
papieren handdoekjes

Alles wat we maken of gebruiken heeft een
ecologische voetafdruk. Die komt overeen met de
totale hoeveelheid CO2 en andere broeikasgassen
die een apparaat gedurende zijn levensduur uitstoot.

Bomen kappen, chemische
processen, afval: het gebruik
van papieren handdoekjes is
sterk belastend voor het milieu.

In samenwerking met de Carbon Trust heeft
Dyson de ecologische voetafdruk van de serie
Dyson Airblade™ handdrogers gemeten.
Elk afzonderlijk onderdeel
Alle onderdelen in de Dyson Airblade™
handdroger zijn gekeurd. Materiaal en
productie zijn voor 8% verantwoordelijk
voor de totale uitstoot.
Waterwegen vs. snelwegen
Voor het voortdurend bijvullen van papieren
handdoekjes is wegtransport noodzakelijk.
Dyson Airblade™ handdrogers worden vervoerd
met energiezuinige schepen: dit draagt minder
dan 1% bij aan de totale uitstoot.
Minder energie = minder CO2
De Airblade™ technologie kenmerkt zich door
een snelle droogtijd en het ontbreken van
energieverslindende verwarmingselementen.
Deze technologie verbruikt dan ook 80%
minder energie dan warme luchthanddrogers.
Levensduur
De Dyson Airblade™ handdroger heeft 5 jaar
garantie en is zodanig ontworpen dat hij
lang meegaat. Toch kunnen veel onderdelen
worden gerecycled, waardoor ze nauwelijks
milieubelastend zijn.

Bomen kappen
Bomen zijn een belangrijke bron
van pulp voor de productie van
nieuwe papieren handdoekjes.
Transport
Na het kappen moeten de
bomen vanuit het bos naar
de zagerij worden vervoerd.
Mengen met water
Voor de productie van papier
zijn grote hoeveelheden water
en energie nodig.
Verpulpen en bleken
Tijdens het bleekproces worden
ook chemicaliën gebruikt.
Onderhoud
Papieren handdoekjes moeten
voortdurend worden bijgevuld.
Afval
De meeste gebruikte papieren
handdoekjes kunnen niet worden
gerecycled. Zij komen op de
afvalhoop terecht. Gebruikte
papieren handdoekjes,
verpakkingsmateriaal
en afvalzakken komen
terecht op de stortplaats
of in de vuilverbrander.

Dyson Airblade™ handdrogers

5 jaar garantie.
Ongeëvenaarde service.
Testen. Testen. Testen.
Dyson Airblade™ handdrogers zijn zodanig
ontworpen dat ze lang meegaan. Ze zijn
herhaaldelijk getest op duurzaamheid en
bestand tegen vandalisme. De handdroger
is ook blootgesteld aan levensechte
omstandigheden, zodat kan worden
gegarandeerd dat hij bestand is tegen
veelvuldig gebruik.
Garantie
Dankzij dit intensieve testprogramma is op
alle fabrieksonderdelen van Dyson Airblade™
handdrogers een garantietermijn van 5 jaar
van toepassing voor productiefouten,
materiaal en arbeid.
Klantenservice
Mocht er toch iets niet in orde zijn met
uw apparaat, dan bieden wij een reparatieen onderhoudsservice via een Dysonservicemonteur en reserveonderdelen
die u zelf kunt vervangen. Hiermee voorkomt
u dat uw toiletruimte langere tijd buiten
gebruik is.
Dyson Airblade dB handdroger
5 jaar op onderdelen, 1 jaar op arbeid.
Dyson Airblade V handdroger
5 jaar op onderdelen,
eenvoudig zelf te onderhouden.
Dyson Airblade Tap handdroger
5 jaar garantie op onderdelen en arbeid.
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De meest hygiënische
handdroger is nu 35% stiller.

The View from The Shard toeristenattractie, Verenigd Koninkrijk
“De Dyson Airblade V handdrogers hebben een modern, strak
design dat uitstekend past in het interieur van ‘The View from
The Shard’. Van gasten hebben wij begrepen dat zij de kracht
en de snelheid van de apparaten waarderen. We zijn er trots
op dat we een van de eersten zijn met deze handdrogers.”
Sandy Clark
Operations Director.

35% stiller
Uit luidheidstests blijkt dat de nieuwe
Dyson Airblade V handdroger
dankzij de geherprogrammeerde
digitale motortechnologie en
precisieluchtstromen, nu 35%
stiller is dan zijn voorganger.
Meer ruimte. Minder gedoe.
De Dyson Airblade V handdroger
heeft een slank, compact profiel
en steekt slechts 10 cm uit de muur,
waardoor hij minder ruimte in
beslag neemt in de toiletruimte.
De achterplaat is eenvoudig te
bevestigen, zodat u hem moeiteloos
zelf kunt installeren, onderhouden
en vervangen.
De volledige productgegevens
zijn te vinden op www.dyson.nl

Gecertificeerd door Quiet Mark
De Noise Abatement Society heeft het
decibelniveau en de geluidskwalitiet
van de Dyson Airblade V handdroger
getest en goedgekeurd – en bekroond
met het Quiet Mark. Het Quiet Mark
is ontwikkeld naar aanleiding van
volksgezondheidrisico's met betrekking
tot het psycho-fysiologische effect
van overmatig of indringend geluid
geproduceerd door apparaten.

De originele Dyson Airblade V handdroger
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De snelste, meest
hygiënische handdroger.

Onafhankelijk tankstation, Verenigd Koninkrijk
“ We konden kiezen uit een groot aantal handdrogers,
maar onze zustervestiging gebruikt de Dyson Airblade™
handdrogers al ruim vijf jaar en zij zijn er heel erg
positief over.”
Joshua Jackson,
Facilities Manager.

Snel drogen
De originele Dyson Airblade
dB handdroger produceert
luchtstromen met een snelheid
van 690 km/u. Ze blazen
water tegelijk van de vooren achterkant van de handen,
zodat uw handen in slechts
10 seconden droog zijn.
Veilig voor de voedingsbranche
De Dyson Airblade dB
handdroger is door HACCP
International goedgekeurd voor
toepassing in omgevingen waar
voedsel wordt bereid.
De volledige productgegevens
zijn te vinden op www.dyson.nl
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Airblade™ handdroogtechnologie
in een kraan.
Handen wassen en drogen
boven de wasbak.
Geen overtollig water op de vloer
Met de Airblade™ technologie in een kraan
kunnen de handen boven de wasbak worden
gedroogd in slechts 12 seconden. Gebruikers
hoeven niet naar een andere plek te gaan
om hun handen te drogen, waardoor er
geen water op de vloer terecht komt.
Maak uw toiletruimte vrij
Andere handdroogmethodes nemen
kostbare ruimte aan de wand en op de
vloer in beslag. Met de Dyson Airblade
Tap handdroger is er ruimte voor extra
toilethokjes en andere voorzieningen.
De volledige productgegevens
zijn te vinden op www.dyson.nl

Coca-Cola London Eye, Verenigd Koninkrijk
“Als symbool van internationale allure moet de London
Eye voldoen aan hoge kwaliteitsverwachtingen –
en dat geldt ook voor onze toiletruimtes. Door het
gebruik van de Dyson Airblade Tap handdroger
slagen we daarin.”
Davey Barrett,
Show Services Manager.

Dyson Airblade™ handdrogers
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Assortiment

Korte hals

Gespoten nikkel
Grijs

Wit

De snelste, meest
hygiënische handdroger.

De meest hygiënische
handdroger is nu 35% stiller.1

Airblade™ handdroogtechnologie
in een kraan.

Droogtijd van 10 seconden.

Gecertificeerd door Quiet Mark.

Handen wassen en drogen boven de wasbak.

Het HEPA-filter verwijdert 99,9% van
de deeltjes in de grootte van bacteriën.

Het HEPA-filter verwijdert 99,9% van
de deeltjes in de grootte van bacteriën.

Geen waterdruppels op de vloer.

Getest en gecertificeerd door NSF.

Getest en gecertificeerd door NSF.

Gecertificeerd door HACCP International
voor gebruik in omgevingen waar voedsel
wordt bereid.

Droogtijd van 12 seconden.

Het HEPA-filter verwijdert 99,9% van
de deeltjes in de grootte van bacteriën.

Gebruikskosten slechts €31 per jaar.2

Getest en gecertificeerd door NSF.

Kleine ecologische voetafdruk.

Gecertificeerd door HACCP International
voor gebruik in omgevingen waar voedsel
wordt bereid.

Kleine ecologische voetafdruk.
Stevig en duurzaam.
Bediening zonder aanraken.
Bevat antibacteriële toevoeging.

2

Wandmontage

Wit

Gebruikskosten slechts €40 per jaar.2

1

Lange hals

Luidheidreductie vergeleken met de originele Dyson Airblade V handdroger.
For calculations visit dyson.nl/calcs

Compact profiel - slechts 10 centimeter diep.
Hoeft dus niet te worden ingebouwd.
Bediening zonder aanraken.
Bevat antibacteriële toevoeging.

Droogtijd van 12 seconden.

Gebruikskosten slechts €48 per jaar.2
Kleine ecologische voetafdruk.
Ruimtebesparend.

Dyson Airblade™ handdrogers

Een andere benadering
Het begon allemaal met James Dyson
zelf, toen hij zich afvroeg of er in een
stofzuiger nu echt zo’n zak moest.
Later ontdekten ingenieurs van
Dyson dat handdrogers handen
ook zonder warmte konden drogen.
En dat ventilatoren geen bladen nodig
hebben om voor verkoeling te zorgen.
Dyson gaat al meer dan 20 jaar in
tegen de conventies van de traditionele
technologie. Onze ingenieurs
hanteren deze benadering dagelijks –
en zo kunnen we nieuwe apparaten
ontwikkelen die simpelweg beter
werken. En dit is nog maar het begin.
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Referentie
Criteria NSF-protocol P335
Specificaties Dyson Airblade™ handdroger.

Dyson Airblade™ handdrogers
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De enige handdroger die
gegarandeerd hygiënisch is
Gecertificeerd door NSF
Dyson heeft de onafhankelijke specialisten
van gezondheidszorgorganisatie NSF
gevraagd criteria op te stellen voor een
hygiënische handdroger. Het resultaat
is het NSF-protocol P335 – en de
Dyson Airblade™ handdrogers zijn
de enige handdrogers die hieraan
op alle onderdelen voldoen.

Wanneer zijn handen droog?
Zo wordt dat getest.

1

2

3

4

Neem drie mannelijke en drie
vrouwelijke vrijwilligers.

Vouw een papieren handdoekje
eenmaal, leg het op een digitale
weegschaal en noteer het gewicht.

Steek beide handen tot net onder
de pols gedurende vijf seconden
in een bak met water. Wrijf de
handen onder water over elkaar
om luchtbellen te verwijderen.

Haal de handen uit de bak en laat
het water gedurende vijf seconden
van de handen druppelen.

5

6

7

8

Droogtijd
Handen moeten in minder dan 15 seconden
worden gedroogd. De NSF heeft ‘droog’
gedefinieerd als 0,1 g restvocht. Vochtige
handen kunnen tot 1.000 keer meer
bacteriën verspreiden.

Houd de handen onder de
droger op 5 cm van de opening.
Droog de handen volgens de
aanwijzingen van de fabrikant.
Als die ook het over elkaar wrijven
van de handen benoemen,
wrijf ze dan tweemaal per
vijf seconden over elkaar.

Begin met wrijven en drogen
zodra de lucht uit de droger komt.
Start het droogproces door de
handpalmen tweemaal tegen
elkaar te wrijven.

Vervolg het droogproces door de
handen tweemaal om te draaien.

Vervolg het droogproces
door de handen tweemaal
tegen elkaar te houden en
weer uit elkaar te halen.

Bediening zonder aanraken
De handdroger moet aan en uit gaan zonder
dat de gebruiker hem hoeft aan te raken.

9

10

11

12

Luchtfiltering
Lucht waarmee handen worden gedroogd
moet worden gezuiverd met een HEPA filter.
Onverwarmde lucht
Als vochtige bacteriën worden verwarmd
kunnen zij zich sneller vermeerderen.
Bovendien kunnen door verwarmde lucht
heilzame oliën van de huid verdwijnen.

< 0.1g

Verwijder overtollig water van de
handen (tussen vingers en pols)
met een papieren handdoekje
totdat de handen droog
aanvoelen. Maak een prop van
het handdoekje en leg het binnen
5 seconden op de weegschaal.

Weeg het handdoekje opnieuw
en noteer het gewicht.

Herhaal de test bij de overige
vijf vrijwilligers en bereken
de gemiddelde droogtijd
van de zes tests.

>0.1g

Het apparaat wordt pas als
‘hygiënisch’ beschouwd als
het in staat is handen binnen
15 seconden effectief te drogen
met minder dan 0,1 g restvocht.
Blijft er meer dan 0,1 g vocht
over, dan wordt het apparaat
beschouwd als onhygiënisch.

De volledige technische specificaties zijn
te vinden en te downloaden op de website:
www.dyson.nl/docs

De volledige technische specificaties zijn
te vinden en te downloaden op de website:
www.dyson.nl/docs
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Bevestigingspunten (4)

Bevestigingshaak
(inclusief 2
bevestigingen)

Kabelingang
achterzijde

Kabelingang

Kabelingang
zijkant
Kabelingang
zijkant

Alternatieve
kabelingang
achterzijde

Bevestigingspunten (4)

Zie overzicht voor aanbevolen
bevestigingshoogten

Bevestigingspunten (4)

Alle vermelde afmetingen in mm (+/- 5mm)

VLOER

Alle vermelde afmetingen in mm (+/- 5mm)

VLOER

Aanbevolen installatiehoogte vanaf de vloer

Afmetingen apparaat

Aanbevolen installatiehoogte vanaf de vloer

Afmetingen apparaat

Mannen

X 1050 mm Y 990 mm Z 390 mm

Hoogte 661 mm Breedte 303 mm Diepte 247 mm.

Mannen

X 1324 mm Y 1300 mm Z 930 mm

Hoogte 394 mm Breedte 234 mm Diepte 100 mm.

Vrouwen

X 975 mm Y 915 mm Z 315 mm

Vrouwen

X 1289 mm Y 1265 mm Z 895 mm

Kinderen of mindervaliden

X 875 mm Y 815 mm Z 215 mm

Kinderen of mindervaliden

X 1074 mm Y 1050 mm Z 680 mm

Lange hals

Korte hals

Technische specificaties, aanbevelingen voor de wasbak en voorbereidende
handleidingen zijn te vinden en te downloaden op de website.
www.dyson.nl/docs
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286

286

297
309

297

Bevestigingspunten (4)
Bevestigingspunten (4)

Bevestigingspunten (4)
Bevestigingspunten (4)

Watertoevoer

266

266

Watertoevoer

Kabelingang
achterzijde

142

Alle vermelde afmetingen
in mm (+/- 5mm)

VLOER

142

Kabelingang achterzijde

Alle vermelde afmetingen
in mm (+/- 5mm)

VLOER

Afmetingen kraan

Minimale vrije ruimte

Afmetingen kraan

Minimum clearance

AB09 Hoogte 159 mm Breedte 297 mm Diepte 286 mm

Z 100 mm vrijhouden vanaf de vloer.

AB10 Hoogte 309 mm Breedte 297 mm Diepte 286 mm

Z 100 mm vrijhouden vanaf de vloer.

Afmetingen motorbehuizing

Afmetingen motorbehuizing

AB09 Hoogte 266 mm Breedte 142 mm Diepte 189 mm

AB10 Hoogte 266 mm Breedte 142 mm Diepte 189 mm

Wandmontage

Technische specificaties, aanbevelingen voor de wasbak en voorbereidende
handleidingen zijn te vinden en te downloaden op de website.
www.dyson.nl/docs
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Watertoevoer

Kabelingang

VLOER

Afmetingen kraan
AB11 Lengte 312 mm Breedte 297 mm

Afmetingen motorbehuizing
AB11 Hoogte 266 mm Breedte 142 mm Diepte 189 mm

Bevestigingspunten

Wilt u een Dyson Airblade™
handdroger op proef?
Of wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op:
Telefoon: 0800 0206204
E-mail: info@dysonairblade.nl
www.dyson.nl

Het Carbon-keurmerk is een handelsmerk van de Carbon Trust. Het NSF-logo is een geregistreerd handelsmerk van
NSF International. Het HACCP International non-food certification mark is een geregistreerd handelsmerk van HACCP
International. HACCP International heeft Dyson-producten gecertificeerd op basis van de aanbevolen installatie- en
gebruiksbepalingen. Quiet Mark is een geregistreerd handelsmerk van de Noise Abatement Society.
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