
Korte hals

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOORAANZICHT ZIJAANZICHT

Bevestigingspunten 
(4)

Afstand van de 
straalregelaar tot het 
uiteinde van de kraan
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(4)

Watertoevoer

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

Kabelingang 
achterzijde

Minimale vrije ruimte

Z  100 mm vrijhouden vanaf de vloer

Neem voor meer informatie contact op met Dyson.  
0800 0206204 (NL) / 0800 392 08 (BE)
www.dyson.nl / www.dyson.be

Dikte wasbak/werkblad 
Max. 57, Min. 3,5
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(4)

VLOER

Afmetingen kraan

WD04 Hoogte 159 mm  Breedte 303 mm  Diepte 286 mm

Afmetingen motorbehuizing

WD04 Hoogte 266 mm  Breedte 142 mm  Diepte 189 mm
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Lange hals

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOORAANZICHT ZIJAANZICHT

Bevestigingspunten 
(4)

Bevestigingspunten 
(4)

Watertoevoer

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

Minimale vrije ruimte

Z  100 mm vrijhouden vanaf de vloer 

Afmetingen kraan

WD05 Hoogte 309 mm  Breedte 303 mm  Diepte 286 mm

Afmetingen motorbehuizing

WD05 Hoogte 266 mm  Breedte 142 mm  Diepte 189 mm

Afstand van de 
straalregelaar tot het 
uiteinde van de kraan

Kabelingang 
achterzijde

Dikte wasbak/werkblad 
Max. 57, Min. 3,5

Bevestigingspunten 
(4)

Bevestigingspunten 
(4)

VLOER
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Wandmontage

VOORAANZICHT

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ZIJAANZICHT

Bevestigingspunten 
(4) 

Gat met 5 mm 
diameter

Watertoevoer

Kabelingang

Afmetingen kraan

WD06 Lengte 312 mm  Breedte 303 mm 

Afmetingen motorbehuizing

WD06 Hoogte 266 mm  Breedte 142 mm  Diepte 189 mm

Afstand van de 
straalregelaar tot het 
uiteinde van de kraan

VLOER

Minimale vrije ruimte

Aanbevolen installatiehoogte 955 mm vanaf de vloer tot aan middenlijn kraan, 
afhankelijk van hoogte wasbak. Raadpleeg de installatiehandleiding 
voor meer informatie.
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Wandmontage

WD06 Wandmontage
De Dyson Airblade Wash+Dry handdroger is zo ontworpen 
dat de motorunit zich in een holle ruimte achter de ophangwand 
bevindt in een metalen behuizing die wordt meegeleverd bij de 
Dyson Airblade Wash+Dry handdroger (Fig.1). De verticale muurstijlen 
moeten zo zijn geplaatst dat de metalen behuizing ertussen kan worden 
gehangen (fig.2). Een van de horizontale muurstijlen moet dusdanig zijn 
geplaatst dat deze a) het gewicht van de metalen behuizing en de motorunit 
kan dragen en b) in de juiste positie voor de kraanaansluiting zit. 

Voor de volledige instructies raadpleegt u de gedrukte installatiehandleiding 
bij de machine. Deze is ook online beschikbaar op www.dyson.nl/docs

Fig.1

Fig.2

Fig.3. Fig.4

Gipsplaat 
installeren.

Dyson 
Airblade 
Wash+Dry 
handdroger 
installeren.
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Productassortiment

WD04 Korte hals WD05 Lange hals WD06 Wandmontage

Specificaties wasbak
De Dyson Airblade Wash+Dry handdroger is compatibel met de meeste 
soorten wasbakken. Zorg ervoor dat er geen stoppen bij de wasbak zijn 
aangebracht en vermijd ingebouwde stoppen, die bijvoorbeeld kantelen  
of omhoog komen. 
Met een speciaal ontworpen testmethode hebben Dyson ingenieurs 
de gebruikerservaring van een breed scala aan wasbakken onderzocht  
als deze met de Dyson Airblade Wash+Dry handdroger werden gebruikt.  
Zie voor meer gegevens over onze aanbevolen wasbakken de handleiding 
op onze website www.dyson.nl/docs
We raden aan om wasbakken met de volgende geometrische kenmerken 
te vermijden: Platte vlakken rondom het afvoergat. (Theoretisch binnen een 
straal van 60 mm.)  
Hellende overgangen in de voor- en achterwand ten opzichte van de bodem 
van de wasbak (een rechte hoek is optimaal). Raadpleeg de handleiding 
installatievoorbereiding voor meer informatie: www.dyson.nl/docs
Afmetingen wasbak: Alle afmetingen van de wasbak zijn binnenafmetingen 
tenzij anders is aangegeven.
Minimale breedte wasbak: 350 mm, voor tot achter, minimaal: 300 mm  
Minimale diepte wasbak: 100 mm 
Maximale diepte van de wasbak (alleen voor WD05): 200 mm  
(Externe afmetingen van een opbouwwasbak) 
Materialen wasbak: wasbakken met een hoogglansafwerking,  
bijvoorbeeld weerspiegelend chroom, moeten worden vermeden. Porselein  
of geborsteld metaal is ideaal. Wanneer er meerdere kranen naast elkaar zijn 
geīnstalleerd, moeten de middenlijnen minstens 580 mm uit elkaar staan. 

Standaard 5 jaar
Standaard 5 jaar garantie op onderdelen, 5 jaar op arbeid.

Electrische specificaties
Ingangsspanning/frequentie: 200-240 V, 50-60 Hz
Motorspecificaties: 1000 W digitale borstelloze motor 
Gebruikstemperatuur: 0° - 40° C
Verwarmingstype: geen 
Stand-by stroomverbruik: minder dan 0,5 W

Materiaal
Materiaal kraan: roestvrijstaal (geborsteld)
Materiaal weggewerkte motorbehuizing: gegoten ABS (hoofdeenheid)
Schroeftype buitenkant: Torx T15
IP35-classificatie voor bescherming tegen binnendringend water

Filter
HEPA-filter (glasvezel en fleece toplaag)
Vangt 99,95% van alle deeltjes ter grootte van bacteriën op uit de lucht  
in de toiletruimte

Werking
Infraroodactivering zonder aanraken
Droogtijd handen: 14 seconden
Automatische blokkering schakelt in na: 30 seconden
Luchtsnelheid bij openingen: 549 km/u
Maximale hoogte: 2000 meter

Watergebruik
Stroomsnelheid water: 1,9 l/minuut met de standaard straalregelaar. 
4 l/minuut met een straalregelaar met een lage stromingsweerstand  
die bij het product wordt geleverd. 

Regeling watertemperatuur: thermostatische mengkraan wordt aanbevolen 
(niet meegeleverd)
Vereiste waterdruk: 1-8 bar
Uitgerust met automatische onderhoudsdoorspoeling – elke 24 uur 
gedurende 60 seconden na het laatste gebruik. 

Logistiek
Nettogewicht: WD04 4,26 kg; WD05 4,54 kg; WD06 9,51 kg
Gewicht met verpakking: WD04 6,76 kg; WD05 7,38 kg; WD06 13,65 kg
Afmetingen verpakking: WD04 H303 × W284 × D291 mm 
WD05 H434 × W275 × D288 mm; WD06 H610 × W375 × D302 mm
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Neem voor meer informatie contact op met Dyson. 
0800 0206204 (NL) / 0800 392 08 (BE)
www.dyson.nl / www.dyson.be

Online is meer documentatie  
beschikbaar om te downloaden. 
Handleiding installatievoorbereiding.
Installatiehandleiding.
Dyson Airblade Wash+Dry  
handdroger brochure.
Reinigingshandleiding.
CAD-tekeningen.
Installatievideo ś.

Het Carbon-keurmerk is een handelsmerk van de Carbon Trust.
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 gebruiksaanwijzingen.  
In licentie van Dyson. Quiet Mark is een handelsmerk van de Noise Abatement Society.


