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PRZECHODZI NAJŚMIELSZE OCZEKIWANIA

miscea KITCHEN

Nowa linia systemów uruchamianych przy
użyciu czujnika miscea KITCHEN to całkowicie
nowe doświadczenie związane z wodą.
Posiadając mnóstwo nowych funkcji, zalet
i udogodnień, miscea KITCHEN przechodzi
najśmielsze oczekiwania.

System miscea KITCHEN to pierwsza na świecie całkowicie
bezdotykowa wielofunkcyjna bateria kuchenna. Połączenie dwóch
dozowników i baterii w jeden unikalny i łatwy w użytkowaniu system
eliminuje bałagan i nieporządek.
W baterii zastosowana została najszybsza i najbardziej niezawodna
dostępna na rynku technologia czujnikowa, pozwalająca szybko i
precyzyjnie reagować na ruchy rąk. Ilość wody jest kontrolowana za
pomocą gładkiej okrągłej rączki, przy czym w systemie można stosować
szereg wysokiej jakości mydeł, balsamów i środków dezynfekujących.
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CHARAKTERYSTYKA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INFORMACJE O PRODUKCIE
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Elegancka konstrukcja
Czyste i kształtne linie podkreślają elegancką konstrukcję
systemu miscea KITCHEN. Jest to doskonały przykład
harmonijnego połączenia wyszukanej technologii i elegancji.

Oszczędność miejsca
Z systemem miscea KITCHEN zintegrowane zostały
bezpośrednio dwa dozowniki, eliminując konieczność umieszczania oddzielnych dozowników w domu i oszczędzając
w ten sposób miejsce. System umożliwia dozowanie
całego szeregu produktów higieny, takich jak mydła, środki
dezynfekujące i balsamy.

Łatwa obsługa
Przejrzysty wyświetlacz składający się z pięciu różnych
segmentów operacyjnych oraz zastosowanie jasnokolorowych diod sprawia, że użytkowanie systemu miscea KITCHEN
jest proste.

Higieniczna aktywacja czujnika
Kiedy zabrudzą się ręce, można puścić wodę i pobrać
detergent w sposób całkowicie bezdotykowy, ograniczając
problem zanieczyszczenia krzyżowego.
Całkowicie bezdotykowy interfejs użytkownika z zastosowaniem inteligentnej technologii czujników podczerwieni
gwarantuje czystość użytkowania za każdym razem. Funkcje
bezdotykowe obejmują segment włączania/wyłączania
wody, sterowania temperaturą wody oraz aktywacji dwóch
różnych wybranych płynów.

Oszczędność wody
Systemy baterii czujnikowych miscea pozwalają obniżyć
zużycie wody aż o 60%*. Dzieje się tak, ponieważ woda
płynie tylko wtedy, gdy jest naprawdę potrzebna, po czym
następuje jej automatyczne wyłączenie. W ograniczeniu
zużycia wody pomocne są również specjalne napowietrzacze
zintegrowane z bateriami miscea, które wzbogacają ją w
powietrze, powodując uzyskanie przyjemnego strumienia
pieniącej się wody, miękkiej w dotyku i nierozpryskującej się,
nawet w przypadku mniejszego strumienia.

*W porównaniu z bateriami obsługiwanymi manualnie bez napowietrzacza
zapewniającego oszczędność wody: 13,2 l/min

Parametry eksploatacyjne
Napięcie
Napięcie wejściowe
Ciśnienie robocze wody
Maks. temperatura wody
Stopień ochrony obudowy płytki PCB
Waga baterii (z wężami i przewodami)
Model Standard:
Waga Regulator przepływu wody
Waga skrzynki wodnej (z wężami)
Waga pojemnika na mydło (bez
saszetek)

Ustawienia domyślne
24 VDC
100 ~ 240 VAC / 50 ~60 Hz
0,8 - 10 bar
75 oC
IP 55
1,5 kg
1,0 kg
1,75 kg
0,95 kg

Ilość dozowanego płynu 1
Ilość dozowanego płynu 2

1 ml
3 ml

Opcje wykończenia

Polerowany chrom

35,2 mm

188 mm

267 mm

ø68

mm

Wymiary baterii

197 mm
235 mm

ø62 mm

ø46 mm

KITCHEN Standard
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Wymiary skrzynki wodnej i pojemnika na mydło
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Skrzynka wodna miscea
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WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTY HIGIENY

WKŁADY ZAPASOWE

Systemy miscea są wyposażone w nasz
unikalny i opatentowany moduł na
wkłady uzupełniające. Jest to higieniczny
i wydajny system służący do wymiany
ciekłych produktów po ich wyczerpaniu.

Pojemnik na wymienne saszetki z
mydłem miscea S1
Pojemnik na mydło S1 przeznaczony do użytkowania z
wkładami saszetkowymi posiada elegancką i nowoczesną
konstrukcję. Pojemnik został zaprojektowany pod kątem
stosowania próżniowo zamkniętych saszetek o pojemności
1l, wypełnionych wysokiej jakości płynnymi produktami ﬁrmy
miscea.
Takie próżniowe zamknięcie pozwala zachować wysoką i
stałą jakość zawartości saszetki, zapewniając stałe dozowanie
płynnych produktów do higieny rąk pompowanych za
pośrednictwem systemu miscea.
Pojemnik na mydło S1, który mieści łącznie 2l produktów w
płynie, powoduje, że miękkie saszetki po zamocowaniu w
gotowym do użycia systemie miscea są zabezpieczone w
pozycji pionowej.
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Łatwa instalacja
Po opróżnieniu saszetki z produktem należy po prostu zwolnić uchwyty
zaczepów w celu wyjęcia pustej saszetki, umieścić nową saszetkę nad
przyłączem, a następnie zablokować zaczepy. Szybko, czysto i prosto!
Środek dezynfekujący

Mydło do rąk

Detergent

Wysokiej jakości produkty w płynie
W systemach miscea stosowane są wysokiej jakości skuteczne produkty
do pielęgnacji skóry. Użytkownicy mogą wybierać spośród szerokiego
asortymentu mydeł, środków dezynfekujących i balsamów.
Pełny wykaz dostępnych produktów do pielęgnacji skóry znajduje się
na naszej stronie internetowej. www.miscea.com
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miscea GmbH
Hauptstraße 2
14979 Großbeeren
Germany
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
The Netherlands
T: +31 (0) 172 76 91 39
F: +31 (0) 172 76 91 38
E: info@miscea.com

Generalvertretung Polen
Przedstawiciel generalny Polska
AKIMED
ul.Wielicka 16
44-103 Gliwice
T: +48 (0) 73 0 007 160
F: +48 (0) 32 3 054 400
E: akimed@onet.pl

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

