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POKYNY PŘED INSTALACÍ

Instalace kohoutku

Tělo kohoutku (měřeno od vnějšího poloměru) by mělo být 
instalováno 15–40 mm od vnějšího okraje umyvadla. 

Mezi středem kohoutku a boční stěnou musí být minimálně 
290 mm. Pokud je vedle sebe instalováno více kohoutků, měl 
by být rozestup mezi jejich středy minimálně 580 mm. Zajistíte 
tak dostatek místa nejen pro montáž motorového bloku, ale také 
dostatek místa pro uživatele stojící vedle sebe.

Doporučené specifikace umyvadel

Pomocí speciálně navržené testovací metody konstruktéři 
společnosti Dyson vyhodnotili zkušenosti zákazníků s celou řadou 
umyvadel používaných v kombinaci s osoušečem rukou Dyson 
Airblade Wash+Dry. Seznam doporučených umyvadel najdete 
v naší příručce na https://www.dyson.cz/osousece-rukou.aspx

Nejvhodnější jsou umyvadla z porcelánu nebo kartáčovaného kovu.

Nedoporučujeme vysoce lesklé povrchy, např. reflexní chrom.

Obr. 1 Obr. 2

Obr. 3
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minimálně 385 mm

Rozměry umyvadla (pokud není uvedeno jinak, všechny rozměry jsou vnitřní)

Obr. 1 Šířka umyvadla minimálně: 350 mm, zepředu dozadu – minimálně: 300 mm

Obr. 2 Maximální hloubka dřezu pro dlouhý kohoutek (WD05) pouze: 200 mm 
(vnější rozměry umyvadla na desku/s podstavcem.)

Obr.3 Minimální vzdálenost od středu kohoutku k horní hraně umyvadla (pouze 
WD06) 100 mm. Přední okraj umyvadla (všechny typy – s podstavcem, na desku, 
zapuštěné) ke stěně minimálně 385 mm.

Vnitřní hloubka umyvadla minimálně (pro všechny kohoutky): 100 mm
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Mýdlo a umístění dávkovače mýdla

Jako nejvhodnější doporučuje společnost Dyson uživatelům 
gelová mýdla.

Zóna infračerveného snímání pro aktivaci vzduchu vede podél obou 
ramen kohoutku. Aby nedocházelo k nechtěné aktivaci, je důležité 
počítat s pohybem rukou uživatele směrem k dávkovači mýdla.

Dávkovač se musí nacházet alespoň 60 mm mimo šířku kohoutku, 
aby uživatel vztahoval ruku kolem ramene.

Musí být také alespoň 60 mm nad rameny, aby nedocházelo 
k aktivaci senzorů.

Nezapomeňte, že uživatel může vztahovat ruku k mýdlu po 
úhlopříčce, takže tento pohyb nesmí vést zónou snímání.

Pohled zepředu zobrazující 
volnou zónu dávkovače 
mýdla

Pohled shora zobrazující 
volnou zónu dávkovače 
mýdla
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Instalace kohoutku

Neumisťujte vodní senzor kohoutku směřující dolů nad povrch, 
který odráží světlo, jako je například vypouštěcí otvor (Obr. 4).

Úplné pokyny k instalaci naleznete v tištěné instalační příručce 
dodávané s přístrojem. Příručka je dostupná také online 
na webové stránce www.dyson.cz

Obr. 4

WD04, WD05 240 mm

WD06 300 mm
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Obr. 5

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 6

Přechod ode dna k zadní a přední stěně

Je nutné počítat také s přechodem ode dna k zadní a přední stěně. 
Zadní stěna musí být v úhlu co nejbližším 90° a poloměr přechodu 
mezi ní a dnem musí být co nejmenší (obr. 7). Zakřivená geometrie 
může způsobovat větší rozstřik, přičemž je nutné vyhnout se šikmým 
přechodům zadní a přední stěny (obr. 8 a 9). 

Odtok vody

V důsledku vysoké rychlosti proudění vzduchu a přítomnosti vody 
v těsné blízkosti je možné, že se určité množství vody a mýdla 
rozstříkne mimo prostor umyvadla. Za účelem zmírnění tohoto 
nežádoucího efektu vám doporučujeme, abyste se řídili níže 
uvedenými pokyny.

Profil dna

Plochý profil dna špatně odvádí vodu, což má za následek značné 
rozstřikování.

Aby byl odtok dostatečný, nepoužívejte umyvadla s plochým 
profilem dna. To se týká především plochy bezprostředně 
obklopující odtokový otvor, tedy plochy o poloměru minimálně  
60 mm (obr. 5).

Vertikální a ostrý přechod 

Vertikální a hladký přechod

Svažitý přechod, především u čtvercových nebo obdélníkových 
umyvadel

Minimální úhel 6° od okraje odtokového otvoru zajistí dobrý 
odtok a omezí rozstřikování vody (poloměr minimálně 60 mm).

60 mm60 mm

60 mm60 mm
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Pokyny pro přístup k umyvadlu

Aby byl zajištěn dostačující přístup pod umyvadlo pro potřeby 
instalace a údržby, doporučujeme dodržovat následující  
pokyny (obr. 10).

Výpustný otvor

Doporučujeme výpustné otvory s co nejotevřenějším ústím. 
Otvory s mřížkou nebo perforací jsou nevhodné, protože omezují 
odtok mýdlové vody (pěny). U výpustných otvorů v umyvadlech 
nepoužívejte zátky.

Obr. 10 Obr. 11

Montáž motorového bloku (WD04/WD05)

Zajistěte, aby vzdálenost spodní části motorového bloku od 
podlahy/stěny byla minimálně 100 mm.

Motorový blok nesmí být instalován dnem vzhůru nebo nad 
umyvadlem.

Doporučujeme pouze následující způsob (obr. 11).
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Sestavení kovového krytu WD06

Obr. 13

Obr. 14 Obr. 15

Připevněte 
sádrokartonovou 
desku.

Nainstalujte 
osoušeč rukou 
Dyson Airblade 
Wash+Dry.

Obr. 12

Instalace WD06

Nástěnný osoušeč rukou Dyson Airblade Wash+Dry WD06 
je navržen tak, aby bylo možné umístit jeho motor do kovového 
pouzdra nástěnné konzole, která je dodávána spolu s osoušečem 
rukou Airblade Wash+Dry společnosti Dyson (obr. 12). Vertikální 
nástěnné konzole musí být sestaveny tak, aby bylo možné mezi 
ně umístit kovové pouzdro (obr. 13). Jedna z horizontálních 
nástěnných konzol musí být usazena tak, a) aby podpírala 
hlavní váhu kovového vedení a jednotky, a b) aby byla ve 
správné poloze k tělu vodovodního kohoutku. 

Úplné pokyny k instalaci naleznete v tištěné instalační příručce 
dodávané s přístrojem. Příručka je dostupná také online 
na webové stránce www.dyson.cz/docs 



S žádostmi o další informace se obracejte na společnost Dyson. 
00800 777 55 777 
www.dyson.cz

Potřebné nástroje
K instalaci této jednotky budete potřebovat (4) šrouby a odpovídající podložky 
a matky
Šroubovák Torx T15 s dlouhou rukojetí
Elektrická vrtačka s 35 mm bit-vrtákem
4 hmoždinky (vhodné pro daný typ zdi)
Plochý šroubovák 7 mm
Plochý izolovaný šroubovák
Nástrčkový klíč 37 mm
Ostrý nůž

Šrouby se zaoblenou hlavou o průměru 5 mm 
Elektroinstalační rozvody v souladu s místními předpisy

Elektroinstalace
Vstupní napětí/frekvence: 200-240 V 50 a 60 Hz
Odpojení podle potřeby vypínací pojistkou nebo proudovým chráničem
Proud 6,6 A
Specifikace kabelů: třížilový PVC 1,5 mm v průřezu
Při instalaci nebo opravách výrobku je nutné dodržovat místní předpisy pro 
elektroinstalace
Jmenovitý příkon: 1000 W
Rozsah provozních teplot: 0 – 40 °C
Spotřeba energie v pohotovostním režimu: méně než 0,5 W

Voda
Průtočné množství vody: 1,9 l/min s perlátorem s nízkým průtokem dodaným 
spolu s výrobkem 4 l/min s použitím běžného perlátoru
Regulace teploty vody: Přístroj nemá zabudovanou funkci na změnu teploty vody. 
Doporučujeme použití termostatického směšovače (není součástí výrobku).
Požadovaný tlak vody: 1–8 barů
Pro účely servisu je zapotřebí uzavírací ventil 1 ½” BSP
Maximální nadmořská výška: 2 300 metrů

Čistota vody a výskyt mikroorganismů 
V některých zemích platí předpisy nebo pokyny, které vyžadují pravidelné 
čištění systémů dodávky vody s regulovanou teplotou (jako je voda přiváděná 
do osoušeče rukou Airblade Wash+Dry společnosti Dyson), aby se 
minimalizoval výskyt mikroorganismů.

V zájmu dodržování těchto předpisů se osoušeč rukou Airblade Wash+Dry 
společnosti Dyson konstruuje a testuje tak, aby snesl čištění vnitřní části horkou 
vodou do 95 °C a chlornanem sodným v koncentraci 0,45 %.

Informace o režimech čištění, čistotě dodávané vody a výskytu mikroorganismů 
naleznete v konkrétních předpisech pro daný trh a doporučeních pro vodovodní 
sítě ve vaší zemi.

Při vnitřním čištění osoušeče rukou Airblade Wash+Dry společnosti Dyson 
dodržujte bezpečnostní zásady pro použití horké vody a chemikálií. Společnost 
Dyson nenese žádnou zodpovědnost za případné úrazy způsobené tímto 
postupem.

Testování odolnosti vůči hrubému zacházení

Kohoutek byl podroben přísným testům odolnosti vůči hrubému 
zacházení. Zajišťujeme tak jeho odolnost vůči působení značné 
síly a nárazům obvyklým v prostředí komerčních a veřejných 
sociálních zařízení.

Pokud připojujete přístroj k přívodu teplé a studené vody, 
musíte nainstalovat směšovací ventil.

Regulace teploty vody

Pokud připojujete přístroj pouze 
k přívodu studené vody, bude nutné 
nainstalovat ohřívač.

Přívod 
studené 
vody

Ohřívač

Výstup s požadovanou teplotou 

Přívod teplé 
a studené vody

Směšovací 
ventil

Výstup s požadovanou teplotou 


