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MISCEA – BEGYNDELSEN
miscea blev officielt grundlagt i Augsburg i september 2003. Imidlertid var forskning og udvikling af miscea
allerede begyndt i en lille garage i 1999 af en tysk ingeniør og en hollandsk partner. De havde den idé at skabe
et berøringsfrit armatur, der skulle kunne mere end bare levere vand. Armaturet skulle også kunne levere forskellige typer væsker såsom sæbe, lotion og desinfektion. Det hele skulle foregå uden nogen form for berøring!

2003: alfa-innovations system

2007: 1st Generation - miscea CLASSIC

Det allerførste patent til tilblivelsen af denne idé blev indsendt helt tilbage i 1999, men udviklingen viste sig
at være væsentligt mere kompliceret end først antaget. Hvordan skulle man lave et pålideligt berøringsfrit
brugerdesign? Hvordan skulle ventiler kunne sstyres berøringsfrit? Hvordan kunne det sikres at forskellige typer
væsker kunne pumpes stabilt igennem den forventede levetid af produktet? Efter adskillige års udvikling og
test var det første system klar til at se dagens lys: resultatet blev ”the alfa-inovations system” og miscea satte
det i produktion.

FØRSTE GENERATION MISCEA CLASSIC
Første generation system ”the alfa-inovations system” blev ikke en ubetinget succes. Brugerne elskede
konceptet men det var for kompliceret i brug og var desværre ramt af kvalitetsproblemer. Under en messe
i Amsterdam i 2006 blev idéen til et fuldstændigt nyt design født. Men konceptet og erfaringerne blev ikke
glemt.

2013: 3. Generation - miscea CLASSIC

2013: miscea LIGHT

2013: miscea KITCHEN

Et samarbejde med den prisvindene designer Mathis Heller blev indledt. Han fik idéen til det design vi idag
kender som miscea CLASSIC. Et design der sidenhen har høstet adskillige hædersbeviser; blandt andet IF design
award, Red Dot Design award i kategorien ”best of the best”. miscea CLASSIC´s første prototype blev vist første
gang i 2007 på den store internationale messe ISH i Frankfurt, og produktionen startede op senere samme år.
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DET PROFESSIONELLE VALG TIL HÅNDHYGIEJNE

miscea CLASSIC

”Da vi stod overfor en gennemgribende renovation og udvidelse af klinikken, blev miscea CLASSIC hurtigt et naturligt valg.
Vi har ikke fortrudt investeringen, vi har med miscea CLASSIC undgået at have sæbe og sprit hængende på væggen, da
det nu er gemt i en skuffe. Desuden bruger vi mindre sæbe og sprit end med de tidligere manuelle systemer”
– Joan Kjærbye, Klinikchef, SD Dental Healthcare, København.

DET PROFESSIONELLE VALG TIL HÅNDHYGIEJNE
miscea CLASSIC er verdens første sensorarmatur, der kan
levere vand, såvel som 2 forskellige væsker. Dette system
kræver yderst kompliceret sensorteknologi – Det er et nyt og
unikt system, der kan ændre måden hvorpå professionelle
vasker og afspritter deres hænder!

uhensigtsmæssigt, samler miscea CLASSIC alle nødvendige
funktioner i et armatur og placerer belejligt det hele over
vasken. Ingen sprit, sæbe eller vand på gulve, vægge eller
bordplader. Selv temperaturen kan indstilles uden berøring
af armaturet!

Ved at kombinere funktionerne vand med de 2 væsker, har
miscea CLASSIC gjort nødvendig og ordentlig håndvask,
mere naturlig, hurtigere og ikke mindst lettere at udføre. I
stedet for separate dispensere, der ofte hænger adskilt og

miscea CLASSIC er ikke bare et prisvindende armatur, det
er også et smukt og funktionelt design, til den hygiejne
bevidste og moderne professionelle bruger, der stiller høje
krav i sin hverdag.

OPNÅ DEN OPTIMALE HÅNDHYGIEJNE

SIKKERHED IMOD BAKTERIER

For at opnå optimal håndhygiejne anbefaler WHO, at der
bruges berøringsfrie armaturer såvel som dispensere til
øvrige væsker. Dette anses som den ideelle standard i hygiejnekrævende sektorer

miscea CLASSIC har indbygget antibakterielt skylle system,
der betyder at armaturet automatisk laver en rense proces,
hvor både vand, samt begge væsker leveres uden at
sensorerne aktiveres. Denne funktion kan indstilles med
systemets fjernbetjening (tilkøb) så intervallerne passer
til stedets rytme. Funktionen beskytter brugerne mod de
vandbårne bakterier som opstår i stillestående vand

FLASKER ELLER POSER, VÆG ELLER BORDMONTERET
miscea CLASSIC systemet findes med to udgaver af væskeholdere. Pose systemet er det hurtigste at skifte med
de patenterede koblinger, mens flaskemodellen giver

Modeller med FLASKE system

mulighed for selv at vælge sin leverandør af forbrugsstoffer. Desuden fås armaturet i flere varianter med hensyn til
form & overflade.

Modeller med POSE system

Standard bordmodel

Rustfri stål

CER1S2NC

Standard bordmodel

Rustfri stål

CER1S1NC

Standard bordmodel

Krom

CCR1S2NC

Standard bordmodel

Krom

CCR1S1NC

Væg model

Rustfri stål

CER3S2NC

Væg model

Rustfri stål

CER3S1NC

Lav bordmodel

Rustfri stål

CER2S2NC

Lav bordmodel

Rustfri stål

CER2S1NC
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Hurtig, rengøringsvenlig og simpel.

miscea LIGHT

HURTIG, RENGØRINGSVENLIG OG SIMPEL
miscea LIGHT er en serie af sensoraktiveret vandhaner
der har et integreret væske dispensersystem bygget
direkte i vandhanen for bekvemmelighed og hygiejne.
Ved aktivering af miscea LIGHT´s lynhurtige høj kvalitets
sensorer, får brugeren let og enkelt vand og sæbe (sprit), så
håndvaske oplevelsen bliver renere og mere bekvem end

nogensinde før. miscea LIGHT er ikke bare et prisvindende
armatur, det er også et smukt og funktionelt design, enkelt
og simpelt, til brug i både professionelle såvel som private
sammenhænge.

You are using a miscea LIGHT® touchless hand sanitation system;
the fastest multi fluid dispensing sensor faucet available anywhere in the world today.
For more information, visit www.miscea.com

You are using a miscea LIGHT® touchless hand sanitation system;
the fastest multi fluid dispensing sensor faucet available anywhere in the world today.
For more information, visit www.miscea.com

Let udskiftning af forbrugsstoffer
miscea LIGHT systemet findes kun til poseholderen. Poserne
har den fordel at udskiftningen er enkel; når en pose er
tom, åbnes der i bunden for quick beslaget og posen udskiftes uden problemer. Hurtigt, nemt og hygiejnisk!

SPAR VAND

iNTUITIV BRUGERFLADE
Alt brug af miscea LIGHT foregår udelukkende uden behov
for berøring. Skal der kun bruges vand, føres hænderne ind
under armaturet og vandet løber. Skal der bruges sæbe,
føres en hånd over armaturet, dette aktiverer et grønt og
tydeligt lys, der indikerer at sæbe er valgt. Derefter holdes
hånden under armaturet igen og sæben kommer automatisk i hånden. For at skylle sæben af, så er det igen bare at
føre hænderne under hanen og vandet løber. Så let kan
håndvask klares…. miscea LIGHT!

Med et berøringsfrit armatur fra miscea kan der spares
meget vand i forhold til traditionelle armaturer. Vandet
løber kun, mens der er behov for det, og slår automatisk
fra, når behovet ikke er der mere. Desuden bruger Miscea
moderne perlatorer (filtre), der tilfører vandet luftbobler så
strålen føles behagelig og har mindre tendens til at sprøjte.

Modeller med POSE system
Light bordmodel

Kun vand

Krom

LCR1S0NC

Light bordmodel

Vand / Sæbe

Krom

LCR1S1-1NC

Vægmodel

Kun vand

Krom

LCR3S0NC

Vægmodel

Vand / Sæbe

Krom

LCR3S1-1NC
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Højkvalitets hygiejne produkter.

FORBRUGSSTOFFER

miscea systemet introducerer et unikt og
patenteret genfyldningssytem. – Det er et
hygiejnisk og effektivt system, der er nemt
at skifte, når systemet behøver nye forbrugsstoffer. Der kan vælges mellem pose- eller
flaskeløsning til miscea systemet.

Håndsæbe

Håndsprit

Opvaskemiddel

HØJKVALITETS FORBRUGSSTOFFER
miscea´s hensigt er altid at tilbyde højt specificerede forbrugsstoffer til systemet. Se www.neerskov.dk for udvalg
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MISCEA SOAPBOX TIL POSESYSTEM
Soapbox er beregnet til de systemer, hvor poseløsningen er en
valgmulighed. Poserne er nemme at skifte og udnytter effektivt
indholdet, da de tappes i bunden med den patenterede kobling.
Soapbox, kan indeholde 2 x 1 liter poser, med hver sin type indhold;
(eksempelvis 1 liter håndsæbe og 1 liter håndsprit).
Soapbox kan leveres i: miscea CLASSIC, miscea KITCHEN, og miscea
LIGHT.

MISCEA SOAPBOX TIL FLASKESYSTEM
soapbox er beregnet til de systemer, hvor flaskeløsningen er en
valgmulighed. Flaskerne giver brugerne mulighed, for enten at genfylde
eller udskifte til nye flasker efter behag. Soapbox, kan indeholde 2 x 1
liter flasker, med hver sin type indhold. (eksempelvis 1 liter håndsæbe
og 1 liter håndsprit).
Soapbox kan leveres i: miscea CLASSIC og miscea KITCHEN.
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SYSTEM SPECIFIKATIONER: CLASSIC

SYSTEM SPECIFIKATIONER: LIGHT

Spænding
Indgangs spænding
Vandtryk min/maks.
Max vand temperatur
Armaturets vægt
Bordmodel:
Vægmodel:
Waterbox vægt
Soapbox vægt

Spænding
Indgangs spænding
Vandtryk min/maks.
Max vand temperatur
Armaturets vægt
Bordmodel:
Vægmodel:
Soapbox vægt

24 VDC
100 ~ 240 VAC / 50 ~60 Hz
0,5 - 8 bar
70 oC
1,0 kg
0,9 kg
1,75 kg
0,95 kg

Standard fabriksindstillinger
Efterløbstid på vand
Mængde sæbe
Mængde sprit

1,0 kg
1,0 kg
0,95 kg

Standard fabriksindstillinger

1 sec
1 ml
3 ml

1 sec
1 ml
3 ml

Efterløbstid på vand
Mængde Sæbe*
Mængde Sprit*

Light leveres kun med 1 type forbrugsstof. pr. hane.

Indstillinger kan ændres med systemets fjernbetjening. Se under tilbehør.

*

Overflade

Overflade

Rustfri stål

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

Krom

Krom*

*Ikke tilgængelig i vægmodel

132

160

160

LIGHT Bordmodel

8
202
238

LIGHT Vægmodel

25

72,4

56

56

25

35

°
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202
238

229

35

229

CLASSIC Vægmodel

66

72,4

CLASSIC Bordmodel

132

181

35
181

35

119

Dimensioner

119

Dimensioner

66

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

166 mm
166 mm

1,5 kg
1,5 kg
1,75 kg
0,95 kg

1 ml
3 ml

Mængde forbrugsstof 1
Mængde forbrugsstof 2

76,876,8
mmmm

155155
mmmm

Standard fabriksindstillinger
C

C

M

M

Y

Y

CM

CM

miscea Waterbox
soapboxes specs.pdf 1 20-Nov-13 8:54:18 AM

modellen har kun plads til 2 ikke definerede forbrugsstoffer, leveres som
standard med sulfo og sprit.
Indstillinger kan ændres med systemets fjernbetjening. Se under tilbehør.
MY

MY

CY

CY

CMY

CMY

K

K

Soapbox dimensioner

soapboxes specs.pdf 1 20-Nov-13 8:54:18 AM

280,0 mm280,0 mm

Overflade

Krom

Dimensioner

220,0 mm

82,4 mm

C

mm

M

miscea Soapbox
220,0poser
mm

82,4 mm

ø68

Y
C

267 mm

CM
M
MY
Y
CY
CM

188 mm

CMY
MY

35,2 mm

K
CY

K

197 mm
235 mm

KITCHEN Bordmodel

ø62 mm

ø46 mm

280,0 mm280,0 mm

CMY

90,0 mm

90,0 mm

220,0 mm

91,6 mm

220,0 mm

91,6 mm

TEKNISK SPECIFIKATIONER

Spænding
Indgangs spænding
Vandtryk min/maks.
Max vand temperatur
Armaturets vægt
Bordmodel:
Vandmængde regulatoren
Waterbox vægt
Soapbox vægt

Waterbox dimensioner

PRODUKT INFORMATION

waterbox
waterbox
specs.pdf
specs.pdf
1 20-Nov-13
1 20-Nov-13
11:36:43
11:36:43
AM AM

SYSTEM SPECIFIKATIONER: KITCHEN

miscea Soapbox flasker
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