


„ Trvalo to sedem rokov vývoja, ale teraz 
sme dosiahli niečo pomerne revolučné v 
konštrukcii motorov – jeden z najmenších 
plne integrovaných 1600W motorov na svete.

Bol to len začiatok našej najnovšej 
technológie sušenia rúk.“

James Dyson
Vynálezca



Poháňaný najnovším digitálnym 
motorom spoločnosti Dyson



Koncentrovaná technológia 
sušenia rúk Airblade™



Technológia sušenia rúk 
Airblade™ na kohútiku



43 sek 10 sek 10 sek 12 sek

Ostatné sušiče rúk sú príliš pomalé
Testovanie na základe Protokolu NSF 
P335 ukázalo, že väčšina ostatných 
sušičov rúk je omnoho pomalších, 
ako tvrdia ich výrobcovia. Mnoho 
ľudí to pri používaní pomalého 
sušiča rúk vzdá. Ale vlhké dlane 
môžu šíriť až do 1 000 krát viac 
baktérii než suché dlane.

Sušiče rúk Dyson sú najrýchlejšie
Testovanie na základe Protokolu NSF 
P335 dokazuje, že sušiče rúk Dyson 
Airblade™ sú najrýchlejšie. Každú 
sekundu sa fúka cez otvory so šírkou do 
0,8 mm až 30 litrov vzduchu. Výsledok 
– prúdy vzduchu s rýchlosťou 430mph / 
690km/h, ktoré odfúkavajú vodu z rúk, 
a tak ich rýchlo a hygienicky sušia.



Ostatné sušiče rúk sú nehygienické
Nefiltrujú baktérie a vírusy zo 
vzduchu v umyvárni. Nasávajú 
znečistený vzduch, a potom ho 
fúkajú späť na ruky.

Najhygienickejšie sušiče rúk
Sušiče rúk Dyson Airblade™ 
využívajú HEPA filtre. Zachytia 
99,9 % baktérii a vírusov zo vzduchu 
v umyvárni. Takže ruky sa sušia 
pomocou čistejšieho vzduchu, 
a nie znečisteného.

HEPA filter

Znečistený vzduch dnu

Filtrovaný vzduch von

Znečistený vzduch dnu

Nefiltrovaný 
vzduch von



Ostatné sušiče rúk majú 
drahú prevádzku
Papierové uteráky musia byť neustále 
dopĺňané a likvidované. Väčšina 
ostatných sušičov rúk je pomalá, 
takže majú vysokú spotrebu energie.

Nízke prevádzkové náklady
Sušiče rúk Dyson Airblade™ majú až 
o 69 % nižšie prevádzkové náklady 
ako ostatné sušiče rúk a 97 % ako 
papierové uteráky.1

€1,460
za rok

€157
za rok

1  Ohľadom prepočtov navštívte stránku dysonairblade.sk/calcs

€43
za rok

€40
za rok

€48
za rok



1  Na základe výsledkov LCA sušiča Dyson Airblade™ v rámci metódy vyvinutej v spolupráci so spoločnosťou Carbon Trust a porovnateľných výsledkov 
v štúdii: T. Montalbo, J.Gregory a R.Kirchain, Life Cycle Assessment of Hand Drying Systems (Štúdia zadaná spoločnosťou Dyson v roku 2011). 
Údaje použité z environmentálnych štatistík v USA, vrátane zloženia elektrickej siete a recyklovacích návykov.

Veľká záťaž životného prostredia
Sušiče rúk Dyson Airblade™ 
produkujú aspoň o 67% menej CO2 
než niektoré iné sušiče rúk a 62% 
menej než papierové utierky.1

Nízka záťaž životného prostredia
Sušiče Dyson Airblade™ 
zaťažujú životné prostredie 
menej prostredníctvom rôznych 
opatrení zahŕňajúcich emisie 
uhlíka a spotrebu energie.1

15.5g
na vysušenie

17.8g
na vysušenie 5.0g

na vysušenie
5.3g

na vysušenie
5.8g

na vysušenie



Zápchy
Papierové uteráky môžu upchať 
systémy odvodu odpadnej vody.

Preplnené odpadkové koše
Znečistené uteráky môžu skončiť vo 
vyťažených umyvárňach na podlahe.

Prázdne zásobníky
Zásobníky sú často ponechané 
prázdne, takže neumožňujú nijak 
osušiť ruky.

Vysoké prevádzkové náklady
Musia byť neustále dopĺňané 
a likvidované.

Tvorba odpadu
Použité papierové uteráky sa veľmi 
málo recyklujú, takže končia na 
skládkach, alebo sú spaľované.

Tvorba neporiadku
Papierové uteráky sú často 
ponechané len tak. To môže 
vytvoriť negatívny dojem 
z čistoty umyvárne.

Papierové uteráky spôsobujú 
ďalšie problémy



Vyrobené, aby boli najrýchlejšie
Technológia Airblade™ v kombinácii 
s najnovším digitálnym motorom 
od spoločnosti Dyson vytvára prúdy 
vzduchu s vysokou rýchlosťou, ktoré 
odfukujú vodu z oboch strán rúk 
naraz. Je to najrýchlejší spôsob, 
ktorý trvá 10 sekúnd.

Najnovší digitálny motor 
spoločnosti Dyson



Testovanie. Testovanie. Testovanie.
Sušič rúk Dyson Airblade Mk2 bol vyrobený, 
aby vydržal. Jeho výdrž a trvanlivosť voči 
fyzickému a chemickému poškodeniu boli 
opakovane testované. Sušiče rúk Dyson 
Airblade Mk2 boli taktiež vystavené 
prostrediam ako pri reálnej prevádzke, 
aby sa zaistilo, že dokážu odolať tlaku 
intenzívneho používania.

Sušiče rúk Dyson Airblade Mk2 sú 
vhodné vďaka silnej konštrukcii a pevným 
materiálom pre umiestnenia s vysokým 
pohybom ľudí a intenzívnym využitím, 
kde môžu vznikať problémy s vandalizmom.

A pretože využíva na čistenie rúk prúdy 
filtrovaného vzduchu s rýchlosťou 430mph / 
690km/h, neobsahuje žiadny ohrievací prvok, 
ktorý sa môže opotrebovať alebo zlyhať.

Najhygienickejší sušič rúk
Sušič rúk Dyson Airblade Mk2 
vysuší ruky len za 10 sekúnd. 
Je to najrýchlejší sušič rúk. Má 
taktiež bezdotykové ovládanie, 
využíva HEPA filter a má doživotnú 
antimikrobiálnu úpravu, ktorá zahubí 
až 99,9 % povrchových baktérii.

Schválené HACCP na používanie 
v potravinárskom prostredí



Koncentrovaný, nie s kompromismi
Technici spoločnosti Dyson vyvinuli 
jeden z najmenších motorov s 
výkonom 1600 W na svete, čo im 
umožnilo vytvoriť sušič rúk, ktorý 
vyčnieva len 10,2 cm zo steny. Suší 
ruky hygienicky za 10 sekúnd.

Najnovší digitálny 
motor spoločnosti Dyson
Čerpadlo sa točí 90 000 krát za 
minút – čím vytvára dostatočný 
výkon na nasatie až 30 litrov 
vzduchu za sekundu. Keďže má plne 
integrované mechanické, elektrické 
a aerodynamické systémy, je to 
veľmi efektívny a vysoko výkonný 
balíček s priemerom iba 85 mm.



Na stene
Keďže majú rozmerné motory, môžu 
ostatné sušiče rúk zaberať primnoho 
miesta od steny. Môže byť nutné 
zapustiť ich do steny. To môže 
byť nákladné.

Na stene
Sušič rúk Dyson Airblade V má hĺbku 
len 10, 2 centimetra, takže ho môžete 
inštalovať bez zapúšťania a s tým 
spojených nákladov.

Ostatné sušiče, pod ktoré sa vkladajú ruky Sušič rúk Dyson Airblade V



Umývajte a sušte ruky 
priamo v umývadle 
S technológiou Airblade™ v kohútiku 
je možne vysušiť ruky v umývadle 
za 12 sekúnd. Nie je potrebné 
premiestňovať sa do samostatnej 
oblasti na sušenie.

Ako to funguje
Tak voda, ako aj vzduch sa ovládajú 
prostredníctvom snímača, takže 
nie je potrebné otáčať žiadnymi 
kohútikmi, ani stláčať žiadne 
tlačidlá. Inteligentné infračervené 
snímače emitujú svetlo, aby určili 
pozíciu rúk. Počítačové obvody 
koordinujú informácie a spúšťajú 
príslušnú odozvu vody alebo 
vzduchu bez dlhých zdržaní. 
Bol testovaný v 365 000 cykloch 
a je napájaný zo siete, takže mu 
nedôjdu žiadne batérie.



Voda na podlahe
Presun do oddeleného priestoru 
na sušenie rúk s vlhkými rukami 
znamená, že voda často odkvapkáva 
na podlahu. To môže spôsobiť 
problémy v umyvárni.

Voda v umývadle
So sušičom rúk Dyson Airblade Tap 
voda neodkvapkáva na podlahu, 
pretože nemusíte opustiť umývadlo 
s vlhkými rukami.



HEPA filter
HEPA filter zachytí 99, 9 % 
baktérii a vírusov zo vzduchu 
v umyvárni.

Prívod kohútikovej vody
Elektronický vodný ventil 
ovládaný snímačom sa 
otvorí po detekcii ruky. 
To spustí prúd vody.

Motor nainštalovaný na 
pružinách
Motor je nainštalovaný s 
pomocou pružín, aby sa 
znížil hluk a vibrácie.

Jednotka motora s 
jednoduchým servisom
Vytvorená pre rýchle 
odpojenie.

Technológia Airblade™ 
Vzduch s rýchlosťou 430 mph/ 
690 km/h opúšťa laserom vyrezané 
trysky so šírkou len 0,8 mm.

Digitálny motor Dyson
Otáča sa rýchlosťou 90 000 
ot./min., čím vytvára dostatok 
výkonu na vyfúkanie až 30 
litrov vzduchu za sekundu 
cez HEPA filter.

Prevzdušňovač
Rozptyľuje vodu na ruky, aby 
znížil objem použitej vody.

Inteligentné infračervené 
snímače vody a vzduchu
Snímače sa kalibrujú 
automaticky, aby boli vzduch a 
voda aktivované len v prípade, 
že sa pod nimi nachádza ruka.

Vo vnútri sušiča rúk Dyson Airblade Tap

Odnímateľný koncový kryt
Vytvorený pre uľahčenie servisu.

Laserové zváranie
Plne automatizované roboticky presné rezanie 
a zváranie umožňuje v konštrukcii použitie 
vysoko kvalitných rúrok z nerezovej oceli.

Vo vnútri kohútiku



Model AB07 je vyrobený z pevného 
polykarbonátu ABS, na výrobu ktorého je 
potrebné až o 50 % menej uhlíka ako pri 
modeli AB06. Vysuší ruky za 10 sekúnd.

Biela

Model AB06 má hliníkový kryt na 
použitie v priestoroch s vysokým 
dopadom, ako sú letiská a nočné 
kluby. Vysuší ruky za 10 sekúnd.

Poháňaný najnovším digitálnym motorom spoločnosti Dyson

Bezdotykové ovládanie
Infračervené snímače 
ovládajú vzduch.

Antimikrobiálna úprava
Eliminuje až 99, 9 % 
povrchových baktérii.

Pevný a trvanlivý
Robustný dizajn odolný 
voči vandalom.

Najkratší čas sušenia rúk: 
10 sekúnd
Prúdy vzduchu s rýchlosťou 
viac ako 430mph / 690km/h 
odfukujú vodu z prednej a zadnej 
strany dlaní naraz.

Najhygienickejší sušič rúk
Najkratší čas vysušenia rúk. HEPA 
filter odstráni 99, 9 % baktérii 
zo vzduchu, ktorý je použitý na 
vysušenie rúk.

Menšie prevádzkové náklady
Vysuší 18 párov rúk za cenu 
jedného papierového uteráku.1

Schválené NSF 
Žiadne iné sušiče rúk 
nespĺňajú všetky časti 
Protokolu NSF 335.

Schválené HACCP 
Hygienicky bezpečné 
pre použitie v 
potravinárskom a 
nápojovom priemysle.

Malá uhlíková stopa 
Sušiče rúk Dyson Airblade™ 
produkujú aspoň o 67% menej 
CO2 než niektoré iné sušiče rúk a 
62% menej než papierové utierky.2

Strieborná Sivá

1 Ohľadom prepočtov navštívte stránku dysonairblade.sk/calcs
2  Na základe výsledkov LCA sušiča Dyson Airblade™ v rámci metódy vyvinutej v spolupráci so spoločnosťou Carbon Trust a porovnateľných výsledkov 
v štúdii: T. Montalbo, J. Gregory, R. Kirchain, Life Cycle Assessment of Hand Drying Systems (Štúdia zadaná spoločnosťou Dyson v roku 2011). 
Údaje použité z environmentálnych štatistík v USA, vrátane zloženia elektrickej siete a recyklovacích návykov.

1 Ohľadom prepočtov navštívte stránku dysonairblade.sk/calcs
2  Na základe výsledkov LCA sušiča Dyson Airblade™ v rámci metódy vyvinutej v spolupráci so spoločnosťou Carbon Trust a porovnateľných výsledkov 
v štúdii: T. Montalbo, J. Gregory, R. Kirchain, Life Cycle Assessment of Hand Drying Systems (Štúdia zadaná spoločnosťou Dyson v roku 2011). 
Údaje použité z environmentálnych štatistík v USA, vrátane zloženia elektrickej siete a recyklovacích návykov.

Vhodný pre najmenšie umyvárne 
alebo stiesnené priestory. Vysuší 
ruky za 10 sekúnd.

Koncentrovaná technológia sušenia rúk Airblade™

Bezdotykové ovládanie
Kapacitné snímače aktivujú 
prívod vzduchu.

Antimikrobiálna úprava
Eliminuje až 99, 9 % 
povrchových baktérii.

Jednoduchá údržba
Bezpečné odpojenie 
od elektriny.

Rýchle čistenie
Malá povrchová plocha. 
Hladká jednoliata predná 
strana s tryskami vzduchu 
vyrobenými CNC.

Úzky profil
Vyčnieva len 10,2 cm 
zo steny. Nie je potrebné 
žiadne zapúšťanie.

Čas vysušenia 10 sekúnd
Prúdy vzduchu s rýchlosťou 
viac ako 430mph / 690km/h 
odfukujú vodu dlaní ako stierač 
na čelnom skle. 

Najhygienickejší sušič rúk
HEPA filter odstráni 99, 9 % 
baktérii zo vzduchu, ktorý je 
použitý na vysušenie rúk.

Menšie prevádzkové náklady
Vysuší 17 párov rúk za cenu 
jedného papierového uteráku.1

Schválené NSF 
Žiadne iné sušiče rúk 
nespĺňajú všetky časti 
Protokolu NSF 335.

Malá uhlíková stopa 
Sušiče rúk Dyson Airblade™ 
produkujú aspoň o 67% menej 
CO2 než niektoré iné sušiče rúk a 
62% menej než papierové utierky.2 

O 60 % menší
Rovnaký sušiaci výkon ako 
pôvodný sušič rúk Dyson 
Airblade™, ale o 60 % menší.

Vysúša každú ruku 
samostatne
Usporiadanie do V oddeľuje 
ruky, vďaka čomu ich suší 
rýchlo a rovnomerne.

Lakovaný nikel Biela



Umývajte a sušte ruky 
priamo v umývadle
Voda a vzduch z kohútiku.

Čas vysušenia 12 sekúnd
Prúdy vzduchu s rýchlosťou 
viac ako 430mph / 690km/h 
odfukujú vodu dlaní ako stierač 
na čelnom skle.

Najhygienickejší sušič rúk
HEPA filter odstráni 99, 9 % 
baktérii zo vzduchu, ktorý je 
použitý na vysušenie rúk.

Menšie prevádzkové náklady
Vysuší 15 párov rúk za cenu 
jedného papierového uteráku.1

Malá uhlíková stopa 
Sušiče rúk Dyson Airblade™ 
produkujú aspoň o 67% menej 
CO2 než niektoré iné sušiče rúk a 
62% menej než papierové utierky.2 

Žiadna voda na podlahe
Nie je potrebné opúšťať umývadlo 
za účelom vysušenia rúk, takže 
voda neodkvapkáva na podlahu.

Šetrí priestor 
Nie je potrebná žiadna 
samostatná oblasť na sušenie rúk.

Bezdotykové ovládanie
Inteligentné infračervené snímače 
aktivujú prívod vody a vzduchu.

Šetrí vodou
Kontrolovaný prietok vody a 
ovládanie snímačmi šetria vodu. 

Jednoduchá údržba
Rýchle odpojenie krytu motora 
a filtra.

Rýchle čistenie
Hladký zovňajšok z nerezovej 
oceli, strieka vodu priamo do 
umývadla – nie je potrebné čistiť 
žiadne samostatné čističe rúk.

Vhodný pre minimalistické 
umyvárne, nové, alebo 
kompletne rekonštruované. 
Vysuší ruky za 12 sekúnd.

Krátky Dlhý Nástenný

Pre prevzatie výkresov CAD a zobrazenie technických údajov navštívte stránku dysonairblade.sk/tcad

Technológia sušenia rúk Airblade™ na kohútiku

„Ako technici sme museli vidieť za 
limity existujúcej technológie a pýtať 
sa samých seba „existuje nejaký 
lepší spôsob?“ To je práve to, 
čo charakterizuje spoločnosť 
Dyson – nové myslenie na riešenie 
každodenných problémov.“

James Dyson
Vynálezca

1 Ohľadom prepočtov navštívte stránku dysonairblade.sk/calcs
2  Na základe výsledkov LCA sušiča Dyson Airblade™ v rámci metódy vyvinutej v spolupráci so spoločnosťou Carbon Trust a porovnateľných výsledkov 
v štúdii: T. Montalbo, J. Gregory, R. Kirchain, Life Cycle Assessment of Hand Drying Systems (Štúdia zadaná spoločnosťou Dyson v roku 2011). 
Údaje použité z environmentálnych štatistík v USA, vrátane zloženia elektrickej siete a recyklovacích návykov.



Viac informácii alebo 
zistenie, ako zakúpiť:
Navštívte: www.dysonairblade.com

Logo NSF je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti NSF 
International. Medzinárodná nepotravinárska certifikačná značka 
HACCP je registrovanou obchodnou značkou Medzinárodnej 
aliancie HACCP. Licencované spoločnosťou Dyson.JN
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