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SCHOONHEID EN FUNCTIONALITEIT

TOUCH FREE HYGIENE
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SCHOONHEID EN FUNCTIONALITEIT

miscea KITCHEN

Het nieuwe miscea KITCHEN assortiment van
sensor gestuurde systemen geeft een geheel
nieuwe betekenis aan het gebruiken van een
keukenkraan! Uitgerust met een aantal nieuwe
eigenschappen, overstijgt de miscea KITCHEN
al uw verwachtingen.

Het miscea KITCHEN systeem is ‘s-werelds eerste echt volledige
multifunctionele touch-free keukenmengkraan. Het combineren van
twee dispensers en een kraan in een uniek en eenvoudig te bedienen
systeem; hygiënisch en opgeruimd.
De miscea KITCHEN beschikt over de snelste en meest betrouwbare
sensortechnologie op de markt om snel en accuraat te reageren
op handbewegingen. De hoeveelheid water kan worden geregeld
door de apart ingebouwde regelknop. Er is een verscheidenheid van
kwaliteits zeep, lotions en desinfectant welke kunnen worden gebruikt
met de miscea KITCHEN.
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FUNCTIES & TECHNISCHE SPECIFICATIES

PRODUCTINFORMATIE

Elegant ontwerp
Ronde en strakke lijnen accentueren het elegante ontwerp
van de miscea KITCHEN. Het is het perfecte voorbeeld van
een harmonieuze mix van geavanceerde technologie met
een elegant productontwerp.

Ruimte besparend
De miscea KITCHEN productlijn is een sensor gestuurde kraan
met twee geïntegreerde dispensers om, zonder de kraan aan
te raken, vloeistoffen te kunnen uitgeven. Op deze manier
bespaart u het gebruik van losse dispensers en ruimte rondom
uw keuken. De miscea KITCHEN kan worden uitgevoerd met
een breed spectrum aan hygiëne producten.

Comfortabel in gebruik
Op het display zijn de sectoren van zeep, desinfectans en
water helder weergegeven, zodat het bedienen van de
miscea KITCHEN zeer eenvoudig wordt. Het display geeft,
door middel van gekleurde LED lichten, terugkoppeling aan
de gebruiker welke functionaliteit is geselecteerd.

Hygiënische sensor activering
Wanneer uw handen vies zijn geworden, kunt u water en
reinigingsmiddel geheel contactloos uit de miscea KITCHEN
verkrijgen, waardoor de kans op kruisbesmetting aanzienlijk
wordt gereduceerd.
Geheel contactloze ‘user interface’ met intelligente infrarood
sensor technologie voor het meest hygiënisch resultaat: elke
dag weer! Contactloze functionaliteiten bestaan uit: water
aan/uit segment, water temperatuurregeling, het activeren
en daarna dispensen van 2 verschillende soorten vloeistoffen.

Eenvoudig water besparen met miscea
miscea sensor kraan systemen kunnen het waterverbruik tot
60%* verlagen. Het water stroomt alleen als het nodig is en
wordt na gebruik automatisch uitgeschakeld.
De speciaal geïntegreerde beluchters in de miscea kranen
helpen ook om het waterverbruik te verminderen door het
water te verrijken met lucht, wat resulteert in een luxe stroom
van bruisend water dat zacht aanvoelt, niet spat en u dus
tevens water bespaart.
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*In vergelijking met handbediende kranen zonder waterbesparende perlator: 3,5 gpm

Technische Specificaties
Spanning
Voedingsspanning
Operationele waterdruk
Max. watertemperatuur
Behuizing rating van PCB componenten
Gewicht kraan (incl. slangen en kabels)
Standaard model:
Waterstroomregelaar
Waterbox gewicht (incl. slangen)
Zeepbox gewicht (excl. navullingen)

Standaardinstellingen
24 VDC
100 ~ 240 VAC / 50 ~60 Hz
0,5 - 8 bar
70 oC
IP 55
1,5 kg
1,0 kg
1,75 kg
0,95 kg

Standaard dosering vloeistof 1
Standaard dosering vloeistof 2

1 ml
3 ml

Materiaal & Kleuren

Chroom

Kraan Afmetingen

267

Kraangat voor kraan:
Kraangat voor regelaar:

35 mm
35 mm

35

187

46

33,50

34

68

63

197

32
62

KITCHEN Standard
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Zeepbox Afmetingen

166 mm
166 mm

280,0 mm

Waterbox Afmetingen

155155
mmmm

76,876,8
mmmm

220,0 mm

82,4 mm

C

M

miscea Zeepbox voor vacuümzak

Y
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280,0 mm

miscea Waterbox
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HOOGSTE KWALITEIT HYGIËNE PRODUCTEN

NAVULLINGEN

Het installeren van miscea systemen
is zeer eenvoudig door het gebruik
van installatiebeugels en standaard
afmetingen, waardoor het praktisch in
elke omgeving geïnstalleerd kan worden.

miscea Zeepbox voor vacuümzak
De Zeepbox voor vacuüm zakken, is strak en modern
vormgegeven en is ontworpen voor gebruik van 1 liter vacuüm
zakken gevuld met miscea vloeibare producten van hoge
kwaliteit.
Deze vacuüm afdichtingsmethode zorgt voor een hoge
en stabiele kwaliteit van de inhoud en verzekert u van een
consistente afgifte van vloeibare handhygiëne producten via
uw miscea systeem.
Te voorzien van maximaal 2 liter vloeibare handhygiëne
producten, zorgt de Zeepbox ervoor dat de zakken met
handhygiëne producten veilig en rechtop worden bewaard,
terwijl deze klaar voor gebruik zijn aangesloten op uw miscea
systeem.
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Moeiteloos te installeren

Handdesinfectant

Wanneer de productverpakkingen leeg zijn, dient de gebruiker
simpelweg de ‘quick release handles’ te ontgrendelen en de lege
verpakking te verwijderen, vervolgens de nieuwe productverpakking
over de connector te plaatsen en tot slot de ‘quick release handles’ te
vergrendelen. Snel, schoon en eenvoudig!

Oppervlakte ontsmettingsmiddel

Handzeep

Hoogste kwaliteit hygiëne producten
De miscea KITCHEN gebruikt uitsluitend effectieve (hand) hygiëneproducten van hoogwaardige kwaliteit. De gebruiker heeft de keuze
uit diverse soorten zeep, desinfectans en lotions.

Afwasmiddel

Bezoek onze website voor de volledige lijst van navullingen.
www.miscea.com
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TOUCH FREE HYGIENE

miscea GmbH
Hauptstraße 2
14979 Großbeeren
Duitsland
T: +49 (0) 33701 3553 - 0
F: +49 (0) 33701 3553 - 19
E: berlin@miscea.com

miscea Benelux B.V.
Transportweg 9F
2421 LT NIEUWKOOP
Nederland
T: +31 (0) 172 76 91 39
E: info@miscea.com

www.facebook.com/miscea
@misceabv
www.youtube.com/themiscea
www.miscea.com

