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TOUCH FREE HYGIENE

SNEL. SCHOON. EENVOUDIG.

miscea LIGHT

Wist u dat 78% van de gebruikers van openbare sanitaire ruimtes de voorkeur heeft om
contactloze dispensers te gebruiken, in plaats
van manueel bedienbare systemen!
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SNEL. SCHOON. EENVOUDIG.
De miscea LIGHT productlijn is een sensor gestuurde kraan met een
geïntegreerd dispensersysteem om, zonder de kraan aan te raken,
vloeistoffen te kunnen uitgeven voor het beste hygiëne resultaat en een
hoog gebruikscomfort. Door het toepassen van duurzame en solide
sensor technologie kan de miscea LIGHT gemakkelijk en snel zeep en
water uitgeven voor het efficiënt schoonmaken van de handen.
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FUNCTIES & TECHNISCHE SPECIFICATIES

PRODUCTINFORMATIE

Veiliger. Schoon. Hygiënischer.
Het slimme 2-in-1 ontwerp elimineert de noodzaak van het
regelmatig reiniging. Er zijn geen aparte dispensers meer
nodig. De van de handen van de gebruiker afdruppende
handhygiëne-producten worden netjes in de gootsteen opgevangen. Hierdoor blijft de werk omgeving hygiënisch, schoon
en netjes.

Intuïtieve User Interface
De miscea LIGHT is geheel contactloos te bedienen. Het
gebruiken van de miscea LIGHT is gemakkelijk door enkel uw
hand langs de sensor van de vloeistof te bewegen, zodat
deze wordt geactiveerd. Het gekleurde LED licht zal aantonen
dat het product is geselecteerd en geactiveerd. Vervolgens
plaatst u uw hand onder de kraan, zodat de miscea LIGHT een
hoeveelheid van de vloeistof kan uitgeven.

Geen aparte dispensers
De miscea LIGHT beschikt over een geïntegreerde zeepdispenser. Vanaf heden zullen dispensers aan de muur tot het
verleden behoren. De miscea LIGHT kan worden uitgevoerd
met een breed spectrum van hygiëne producten, variërend
van hoge viscositeit vloeistoffen, tot gels en crèmes.

Voorkoming van bacteriegroei
Het miscea LIGHT systeem is uitgerust met een reinigingscyclus
ter voorkoming van bacteriegroei. Het systeem kan, na een
lange inactieve periode, automatisch een veiligheidsprotocol
uitvoeren waarbij het water en alle vloeistoffen zullen gaan
doorspoelen.
Op deze manier wordt de groei en verspreiding van
watergerelateerde bacteriën voorkomen, die gewoonlijk
zullen ontstaan wanneer water voor een langere tijd blijft
liggen. Tevens kan de periode wanneer deze cycli in werking
dienen te treden worden aangepast met de universele miscea
afstandsbediening.

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

Standaardinstellingen

Spanning
Voedingsspanning
Operationele waterdruk
Max. watertemperatuur
Behuizing rating van PCB componenten
Gewicht kraan (incl. slangen en kabels)
Standaard model:
Wand model:

12 VDC
100 ~ 240 VAC / 50 ~60 Hz
0,5 - 8 bar
70 oC
IP 55

Reactietijd van de waterstroom/stop
Dosering van zeep1
Dosering van desinfectans2

1,0 kg
1,0 kg

Materiaal & Kleuren

Zeepbox gewicht (excl. navullingen)

0.95 kg
30 - 45 mm

Afmetingen kraangat

1
2

1 sec
1 ml
3 ml

Verkrijgbaar met miscea LIGHT model met geïntegreerde zeepdispenser
Verkrijgbaar met miscea LIGHT model met geïntegreerde desinfectansdispenser
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Niet verkrijgbaar met miscea LIGHT zonder dispenser model.
280,0

*

HOOGSTE KWALITEIT HYGIËNE PRODUCTEN

NAVULLINGEN

Het installeren van miscea systemen is
zeer eenvoudig door het gebruik van
installatiebeugels en standaard dimensies,
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 LIGHT 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

Schulthess Klinik, Orthopädie, Zwitserland

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
Dental Clinic, Nederland
T: +31 (0) 172 76 91 39
F: +31 (0) 172 76 91 38
E: info@miscea.com

www.facebook.com/miscea

Hoffmann La Roche, Zwitserland

All Dent, Nederland

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

Dental Clinic, Duitsland

