ข้ อมูลจ�ำเพาะทางเทคนิค

มุมมองจากด้ านข้ าง

มุมมองจากด้ านหน้ า

297

286

50.8

52.2

ความหนาของอ่ าง/
สูงสุด57น้ อยสุด3.5

สูMax
งสุด 835.5
่ำสุด 631.5
835.5 //ต�Min
631.5

ต�ำแหน่ งของตัวยึด (4)

ต�ำแหน่ งของตัวยึด (4)

266

ต�ำแหน่ งที่น�ำ้ เข้ า

ต�ำแหน่ งสายไฟเข้ าด้ านหลัง
ต�ำแหน่ งของตัวยึด (4)

ต�ำแหน่ งของตัวยึด (4)

142

หน่ วยวัดทัง้ หมดเป็ น มม.
(+/-5 mm)

พืน้
ขนาดของก๊ อก

ระยะเผื่อที่ว่างขัน้ ต�่ำ

AB09 สูง 159 มม. กว้าง 297 มม. หนา 286 มม.

Z เว้ นว่ าง100มม.จากพืน้

ขนาดของตู้เก็บมอเตอร์
AB09 สูง 266 มม. กว้าง 142 มม. หนา 189 มม.

ส�ำหรั บข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่ อDyson
026282200
www.dyson.co.th

ระยะห่ างจากเครื่ องอัดอากาศ
ถึงจุดสิน้ สุดของก๊ อกน�ำ้

ข้ อมูลจ�ำเพาะทางเทคนิค

มุมมองจากด้ านหน้ า

มุมมองจากด้ านข้ าง
286

50.8

52.2

309

297

ความหนาของอ่ าง/
สูงสุด57น้ อยสุด3.5
ต�ำแหน่ งของตัวยึด (4)

ต�ำแหน่ งของตัวยึด (4)

266

ต�ำแหน่ งที่น�ำ้ เข้ า

ต�ำแหน่ งสายไฟเข้ าด้ านหลัง
ต�ำแหน่ งของตัวยึด (4)

ต�ำแหน่ งของตัวยึด (4)

142

หน่ วยวัดทัง้ หมดเป็ น มม.
(+/-5 mm)

พืน้
ขนาดของก๊ อก

ระยะเผื่อที่ว่างขัน้ ต�่ำ

AB10 สูง 309 มม. กว้ าง 297 มม. หนา 286 มม.

Z เว้ นว่ าง100มม.จากพืน้

ขนาดของตู้เก็บมอเตอร์
AB10 สูง 266 มม. กว้ าง 142 มม. หนา 189 มม.

สุด 835.5
Max 835.5 /สูงMin
631.5/ ต�่ำสุด 631.5

ระยะห่ างจากเครื่ องอัดอากาศ
ถึงจุดสิน้ สุดของก๊ อกน�ำ้

ข้ อมูลจ�ำเพาะทางเทคนิค

มุมมองจากด้ านข้ าง

มุมมองจากด้ านหน้ า

ระยะห่ างจากเครื่ องอัดอากาศ
ถึงจุดสิน้ สุดของก๊ อกน�ำ้

ขนาดเส้ นผ่ าศูนย์ กลาง
ของช่ อง5มม.

40

ต�ำแหน่ งที่น�ำ้ เข้ า
60

ต�ำแหน่ งของตัวยึด (4)
771

ต�ำแหน่ งสายไฟเข้ าด้ านข้ าง

พืน้
ขนาดของก๊อก
AB11 ยาว312มม.กว้ าง297มม

ขนาดของตู้เก็บมอเตอร์
AB11 สูง266มม.กว้ าง142มม.หนา189มม

ข้ อมูลจ�ำเพาะทางเทคนิค

การติดตัง้ AB11

เครื่ องเป่ ามือDyson Airblade Tapได้ รับการออกแบบมาเพื่อให้ หน่ วยมอเตอร์ ตดิ ตัง้ อยู่ห
ลังผนังภายในตู้โลหะซึ่งมาพร้ อมกับเครื่ องเป่ ามือDyson Airblade Tap (รู ปที่1)
ผนังแนวตัง้ จะต้ องสร้ างขึน้ เพื่อให้ สามารถติดตัง้ โครงโลหะระหว่ างทัง้ สองแบบ(รู ปที่2)
หนึ่งในผนังแนวนอนต้ องได้ รับการติดตัง้ a)จึงถือน�ำ้ หนักหลักของท่ อโลหะและชุด
อุปกรณ์ และb)เพื่อให้ อยู่ในต�ำแหน่ งที่ถูกต้ องส�ำหรั บก๊ อกน�ำ้ ประปา
ส�ำหรั บค�ำแนะน�ำที่สมบูรณ์ โปรดดูค่ ูมือการติดตัง้ ที่ให้ มาพร้ อมกับเครื่ อง
นอกจากนีย้ ังมีบริการออนไลน์ ท่ ี www.dyson.co.uk/docs

รู ปที่2

รู ปที่1

รู ปที่3

รู ปที่4

ติดตัง้ plasterboard

ติดตัง้ Dyson
Airblade Tap

ข้ อมูลจ�ำเพาะทางเทคนิค

ข้ อมูลด้ านไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ไฟฟ้าขาเข้ า: 200-240โวลต์ 50/60เฮิรตช
ขนิดของมอเตอร์ : ก�ำลังไฟฟ้า1600วัตต์ ท่ 2ี 40โวลต์
ช่ วงอุณหภูมทิ ่ เี หมาะสมในการท�ำงาน: 0°-40° องศาเซลเซียส, 32°– 104° ฟาเรนไฮต์
ชนิดของฮีทเตอร์ : ไม่ มี
อัตราการกินไฟขณะสแตนด์ บาย: น้ อยกว่ า0.5วัตต์
โครงสร้ าง
โครงสร้ างของก๊ อก: สแตนเลสสตีล(ขัดด้ าน)
โครงสร้ างการประกอบมอเตอร์ ด้านใต้ เคาน์ เตอร์ : ABSหล่ อขึน้ รู ป(ส่ วนหลัก)
ชนิดของสกรู ด้านนอก: Torx T15
มาตรฐานการป้องกันน�ำ้ IP35
ไส้ กรอง
ไส้ กรองHEPA (ชัน้ ก่ อนถึงตัวกรองจากใยแก้ วและผ้ าใยสังเคราะห์ )
ดักจับแบคทีเรี ยได้ ถงึ 99.95%
การท�ำงาน
ระบบอินฟราเรดไร้ สัมผัส
การวัดเวลาการเป่ าแห้ ง: 12วินาที
(ค่ าอ้ างอิงจากเกณฑ์ องค์ กรส่ งเสริมอนามัยแห่ งชาติNSF Protocol P.335 )
ช่ วงเวลาที่เครื่ องจะหยุดการท�ำงานชั่วคราว: 30วินาที
ความเร็วลมที่ออกจากช่ อง: 430ไมล์ ต่อชั่วโมง/ 690กม./ชม.
ระดับความสูงมากสุด: 2,000 เมตร / 6,561 ฟิ ต.
การท�ำงานของระบบน�ำ้
อัตราการไหลของน�ำ้ : 1.9ลิตร/นาที ด้ วยเครื่ องอัดอากาศแบบมาตรฐาน
4.0ลิตร/นาที ด้ วยเครื่ องอัดอากาศที่ให้ มาเป็ นอุปกรณ์ เสริมกับผลิตภัณฑ์
การควบคุมอุณหภูมนิ �ำ้ : แนะน�ำเครื่ องผสมน�ำ้ ควบคุมระดับความร้ อน(ไม่ รวมอยู่ในชุด)
ติดตัง้ พร้ อมกับเครื่ องล้ างอัตโนมัต-ิ ทุก24ชั่วโมง60วินาทีหลังจากที่ใช้ ครั ง้ ล่ าสุด
ความดันของน�ำ้ ที่ต้องการ: 1-8บาร์
การขนส่ ง
น�ำ้ หนักสุทธิ: AB09 4.3 กก; AB10 4.6 กก; AB11 9.0 กก
น�ำ้ หนักบรรจุภณ
ั ฑ์ : AB09 5.7 กก; AB10 6.1 กก; AB11 11.4 กก
ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ : AB09 สูง 303 × กว้ าง 284 × หนา 286 มม.
AB10 สูง 276 × กว้ าง 437 × หนา 280 มม.; AB11 สูง 302 × กว้ าง 610 × หนา 375 มม.

ข้ อมูลจ�ำเพาะของอ่ างล้ างมือ
เครื่ องเป่ ามือDyson Airblade Tapใช้ กับอ่ างล้ างมือได้ แทบทุกรู ปแบบ

ต้ องแน่ ใจว่ าไม่ มีปลั๊กอุดรู ระบายน�ำ้ ในอ่ างล้ างมือ หลีกเลี่ยงการแทรกด้ วยปลั๊กฝั ง(เช่ นที่หมุนหรื อยกระดับ)
โดยใช้ วธิ ีการทดสอบที่ได้ รับการออกแบบมาเป็ นพิเศษ,วิศวกรของDysonได้ ประเมินจากประสบการณ์ ผ้ ูใช้ อ่าง
ล้ างมือหลากหลายประเภทเมื่อใช้ กับเครื่ องเป่ ามือDyson Airblade Tap
ส�ำหรั บรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอ่ างล้ างมือที่เราแนะน�ำโปรดดูค่ ูมือได้ ท่ ี www.dyson.co.uk/docs

ขอแนะน�ำให้ หลีกเลี่ยงอ่ างล้ างมือที่มีรูปทรงดังนี:้ มีผิวเรี ยบรอบรู ระบายน�ำ้ (ภายในรั ศมี60มม. )
การลาดเอียงและการเปลี่ยนผนังด้ านหน้ าตรงกับฐานของอ่ างล้ างจาน
ดูคำ� แนะน�ำก่ อนการติดตัง้ ของเราส�ำหรั บรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ www.dyson.co.uk/docs

ขนาดของอ่ างล้ างมือ: ขนาดของอ่ างทัง้ หมดเป็ นขนาดภายใน นอกจากระบุไว้ เป็ นอย่ างอื่น
ความกว้ างของอ่ างล้ างมือขัน้ ต�่ำ: 350มม.ขัน้ ต�่ำของระยะจากด้ านหน้ าไปถึงด้ านหลังอ่ าง: 300มม.
ขัน้ ต�่ำของระยะจากด้ านหน้ าไปถึงด้ านหลังอ่ าง: 100มม.
ความลึกสูงสุดของอ่ างล้ างมือส�ำหรั บAB10เท่ านัน้ : 200มม.
(ขนาดภายนอกของอ่ างแบบวางบนเคาน์ เตอร์ )
วัสดุของอ่ างล้ างมือ: ควรหลีกเลี่ยงอ่ างล้ างมือที่มีผิวมันวาวจนเกินไป เช่ น โครเมียมขัดมัน
กระเบือ้ งหรื อโลหะที่มีผิวด้ านเหมาะที่สุด เมื่อมีก๊อกหลายๆตัวติดตัง้ เรี ยงติดต่ อกัน
ศูนย์ กลางของก๊ อกแต่ ละตัวควรอยู่ห่างกันอย่ างน้ อย580มม.

การรั บประกันมาตรฐาน
อะไหล่ 5ปี ,ค่ าแรง5ปี

กลุ่มผลิตภัณฑ์
AB09 แบบสัน้

AB10 แบบยาว

AB11 แบบยึดก�ำแพง

ดาวน์ โหลดข้ อมูลเพิ่มเติม
คู่มือก่ อนการติดตัง้
คู่มือการติดตัง้
โบรชัวร์ เครื่ องเป่ ามือDyson Airblade Tap
คู่มือการท�ำความสะอาด
รู ปวาดแบบCAD drawing
วีดโี อการติดตัง้

ฉลากคาร์ บอนเป็ นเครื่ องหมายการค้ าของCarbon Trust
โลโก้ NSFเป็ นเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของNSF International
เครื่ องหมายรั บรองของHACCP Internationalในด้ านที่ไม่ ใช่ อาหาร คือเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของHACCP International.
HACCP International ได้ ให้ การรั บรองผลิตภัณฑ์ Dyson โดยอ้ างอิงจากการติดตัง้ และเงื่อนไขการใช้ งานที่แนะน�ำ
ได้ รับอนุญาตจากDyson

ส�ำหรั บข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่ อDyson
026282200
www.dyson.co.th

