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-neutrale domicil, også et Balslev projekt

Nye hospitaler med et lavt energiforbrug til ”processer” og 
med et bygningsrelateret energiforbrug et pænt stykke under 
krav til lavenergibyggeri klasse 2015. Rentabel energioptime-
ring, der reducerer energiforbruget på eksisterende hospitaler 
med 15-20%.
Lyder det som ønsketænkning? Næh, det er en virkelighed vi 
kan opnå i fællesskab, når du vælger Balslev som rådgiver.

Clorius Controls A/S garanterer 
hospitaler unik energioptimering

Der er kun fordele ved at vælge  
et gummigulv

Energiscreening bedre end  
energimærkning

Care-Call styrker service-
organisationen på Sjælland

http://www.hospitaldrift.dk
http://www.balslev.dk
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DER ER KUN foRdElE  VED
AT VæLGE ET gUMMigUlv
Gummigulve er ideelle til hospitalsmiljøer, men deres gode egenskaber er ofte oversete.  

af JoURNalist iB ERik ChRistENsEN

pRodUktiNfoRMatioN

Slidstærke gummigulve fra nora sikrer 
det bedste indemiljø på et hospital, spa-
rer en masse bøvl med vedligeholdelse, 
og er billigst i det lange løb. 

Et gummigulv giver et renere inde-
miljø med færre bakterier, en større 
resistens overfor desinfiktionsmidler, 
blod, urin, jod m.m. og er behagelig at 
opholde sig på i hele gulvets levetid .  

Med den tætte, meget smudsaf-
visende og slidstærke overflade kan 
gulvene gøres rene helt uden rengø-
ringsmidler. Takket være et nyt koncept 
(twister) kan hospitalerne fremover 
holde en høj gulvhygiejne, udelukkende 
ved kun at bruge vand, der er tappet 
direkte fra hanen.

Et gummigulv dæmper trinstøjen med 
fra 6 til 20 db, og er overraskende beha-
geligt at gå og stå på, selv om gulvet kun 
er få millimeter tykt. 

Økonomisk er gummigulvet fuldt ud 
konkurrencedygtig.

– Vore gulve behøver ikke være 
dyrere. Gummigulvet ECO koster det 
samme som andre vaskbare gulve af høj 
kvalitet, men har bedre egenskaber på 
stort set alle områder. Det er en gulvbe-
lægning, der kan opfylde hospitalernes 
strengeste krav.

Det fastslår konsulent Palle Sunddal, 
nora systems, der opfordrer hospita-
lerne til i langt højere grad også at se 
på driftudgiften og ikke kun fokusere 
på indkøbsprisen. For efter kun 2-4 år 
begynder hospitalerne at spare rigtig 
mange penge og slipper for at skulle 
coate og reparere svejsninger der går 
op. 

VæSENTliGT FærrE 
bAkTEriEr

Multiresistente bakterier på hospi-
talsafsnit og plejehjem er et stigende 
problem, der stiller store krav til en høj 
hygiejne standard. Efterhånden som 
kravene skærpes, bliver fordelene ved 
gummigulve mere indlysende, siger 
Palle Sunddal:

– Til rengøring og vask af vore gulve, 
har vi i to år testet et system på hospi-
taler i USA, med ”twister” pads, som 
meget effektivt vasker og rengører gul-
vene med rent vand og som passer i alle 
eksisterende vaskemaskiner.

Gummigulve har ingen coating, og 
– der skal med deres tætte overflade 
aldrig coates med PUr, polish, voks el-
ler lignende, så besværet med at tømme 
operationsstuer og sengeafsnit ved coa-
ting er man ude over. 

rengørings systemet med ”twister” 
pads, giver et 20 pct. renere gulv med 
80 pct. færre bakterier, viser dokumen-
terede forsøg, foretaget af Swedish 
Environmental research institute på 
Danderyd Hospital. 

Vi anbefaler en micro duo tech 
moppe fra Vileda, sammen med twister 
systemet. Moppen passer perfekt til ste-
der, hvor vaskemaskinen ikke kan køre 
eller hvis der skal foretages en lokal vask 
efter et uheld.

Det er også den tætte overflade der 
gør gummigulve særdeles velegnede, 
når der spildes f.eks. blod, jod, urin, 
desinfektionsmidler eller tilsvarende 
stoffer på gulvet. De uønskede stoffer 
trænger ikke ned, men lægger sig på 
overfladen, og kan let fjernes effektivt.
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rENT UPrOblEMATiSk 
MATEriAlE

nora systems er de eneste, der ikke 
coater deres gulve. Det skyldes, at gul-
vene vulkaniseres med 1200 tons tryk 
pr. kvadratmeter ved 170-180 grader. 
Processen giver ekstremt tætte, slid-
stærke og vedligeholdsfrie overflader.

– Vi er meget optaget af miljøpåvirk-
ninger, produkterne er miljø-certifice-
rede med blue Angel (0 emissionskrav) 
og står i EMAS registret. Vi stiller gerne 
op i alle test, da vores gulve ikke inde-
holder farlige stoffer som PVC, phtala-
ter, aldehyder, halogener og tungmetal-
ler, siger Palle Sunddal.

Han finder det paradoksalt, at gummi 
skal konkurrere mod gulve med disse 

belastende stoffer, i et miljøbevidst land 
som Danmark, mens lande som Tysk-
land og Frankrig, ser med større alvor på 
bivirkninger og miljøpåvirkninger.

STØjDæMPENDE OG 
ErGONOMiSkE

Støjforurening er et problem der er en 
øget fokus på og akustisk dæmper noras 
gummigulve da også med flere db end 
andre vaskbare gulve.

– i forbindelse med br10 er kravene 
skærpet til akustik. Vore gulve giver 
ikke så meget støj fra sig når man går på 
dem, så gummigulve dæmper rumklan-
gen bedre end andre vaskbare gulve. 

Mens andre gulvmaterialer tørrer ind 
og bliver hårdere, aftager dæmpnings-

effekten ikke i et gummigulv. Effekten vil 
vare i hele gulvets levetid, som typisk er 
op til 40 år.

Ergonomi bør også være et væsentligt 
parameter i overvejelserne, når der skal 
vælges gulv. Her vil gummigulve ople-
ves som behagelige at stå og gå på.

Til hospitaler har nora et bredt udvalg 
af gulve med forskellige egenskaber, 
så kravene til trinstøjsdæmpning, 
skridsikkerhed og afledning af statisk 
elektricitet, kan opfyldes. Med hele 48 
farver kan signa serien med tilhørende 
afslutningspaneler og lister let tilpasses 
moderne hospitalsmiljøer.



Helle Gaub, Head of Department,  
Hospitals & Healthcare, COWI

konsekvenserne ved indretningen af de 
nye hospitaler er store og både patienter 
og ansatte skal leve med beslutningerne 
i de næste mange år. Derfor er det en 
god idé for hospitalernes ledelse og 
ansatte at tænke kreativt i god tid inden 
rådgiverne kommer på banen.

Sådan råder afdelingschef Helle 
Gaub fra COWis afdeling for hospita-
ler & sundhed. Et sygehusbyggeri er 
en krævende forandringsproces for 
alle involverede. Det er hårdt både for 
medarbejderne, ledelsen og rådgiverne, 
fastslår hun. 
-De fleste har i baghovedet, at hospitalet 
får lov at stå i hundrede år. Tænker man 
ikke nyt, kommer det til at minde om 
det, de har i forvejen. Der er mange, 
der gerne vil nytænke, men der er 
også tilbageholdenhed – for hvad er 
konsekvensen, hvis beslutningerne er 
forkerte?

ledelserne skal gøre sig klart, hvilket 
omfang brugerinvolveringen skal have. 
Hvem skal bestemme hvad? Og de må 
tage ansvar for beslutningerne, hvis bru-
gerne ikke involveres, finde deres egen 
vej og ledelsesstil ud fra holdningen i 
regionen. 

For ledelserne gælder det ved bru-
gerinvolvering om at få brugerne en-
gageret innovativt i planlægningen på 
et tidligt tidspunkt. Det er en kæmpe 
udfordring både for rådgiverne og for 
sygehuspersonalet selv, advarer Helle 
Gaub. 

byggeprocessen skrider oftere hur-
tigere frem i byggeprojekter med en 
beskeden brugerinvolvering, men så 
tager det til gengæld typisk længere tid 
i sidste ende, når det nye sygehus står 
færdigt og skal tages i brug.

Det er svært at forlange, at sygehus-
folk skal tænke nyt og kreativt både 
klinisk og teknisk langt ud i fremtiden. 
Mange ubekendte faktorer gør det 
svært. Et eksempel er, at mange tekni-
ske chefer gerne vil udforske mulighe-
der i at forsyne og køre nødberedskab 
på nye måder, men har svært ved at 
gennemskue, om dette er foreneligt 
med den 100% sikre forsyning, som, kli-
nikerne ønsker.

DiAlOGEN STArTEr i 
TOPlEDElSEN

COWi starter projekterne ved at klar-
lægge regionens og sygehusledelsens 
visioner, uddyber Helle Gaub: 

– Det er vigtigt at starte dialogen op-
pefra for få planlagt processen på den 
bedste måde og aftalt brugerinvolvering 
ud fra de ressourcer, der er til rådighed, 
så vi ikke samler en masse brugere på 
en for løs dagsorden.

Det er vigtigt at få afstemt forvent-
ningerne fra starten, så man kan lægge 
et budget for medarbejdernes time-
forbrug. Nogle ledelser ønsker mange 
inddraget i mange fora, mens andre sy-
nes, det er for stor en belastning for de 
ansatte, når de samtidig skal passe det 
daglige arbejde. 

Derefter lægger vi en plan for i 
hvilken rækkefølge beslutninger skal 
træffes. En slags beslutningstræ, som 
beskriver hvordan beslutningerne på-
virker hinanden. Vi starter typisk med 
de overordnede principper f.eks. for 
tekniske føringsveje. Det er en fordel 
at tænke drift og funktion. Teknikkerne 
skal kunne reparere og servicere anlæg-
gene uden at forstyrre den kliniske drift.

oRiENtER iNg

sygEhUsByggERi
EN STOR, KRæVENDE PROCES FOR OS ALLE
Mange hospitalsansatte overraskes over, hvor store mentale og psykologiske krav de stilles overfor og bør 
derfor forberede sig, når de skal involveres i udformningen af de nye sygehuse

af JoURNalist, iB ERik ChRistENsEN
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DEr SkAl VærE TryGGE 
rAMMEr

COWi skaber først en ramme, så de 
ansatte føler, det er trygt at være inno-
vative og ved, at de ikke behøver frygte 
hverken at blive kuppet eller holdt 
udenfor. Med en ramme ved de, hvor-
når bordet fanger.

Helle Gaub råder sygehusene til ikke 
at tænke i lokaler før langt henne i for-
løbet. De skal starte med at finde ud af, 
hvad de gerne vil og beskrive kravene, 
som deres ønsker til funktioner stiller. 
Først senere skal ønskerne udmøntes i 
fysiske rammer.

Det har hidtil været begrænset, hvor 
meget nytænkning de mindre om- og til-
bygninger på danske sygehuse har givet 
mulighed for, men når man skal bygge 
nyt forfra, giver det enestående mulig-
heder for tænke i anderledes og bedre 
løsninger, fastslår Helle Gaub. 

-Fleksibilitet koster penge, det er dyrt, 
fordi det er den højeste fællesnævner. 
På mange områder vil man komme til at 
betale dyrt for en fleksibilitet, især hvis 
man ikke har brug for den. 

– Man er nødt til at vælge områder 

ud, hvor man tør være innovativ, mens 
man på andre gør som man plejer, så 
man ikke satser alt på at kunne gøre 
hvad som helst til hver en tid. Det er 
sundere at se kritisk på behovene og så 
finde den billigst mulige fleksibilitet på 
de vigtigste områder.

Det kan man overveje tidligt. Det er 
ufarligt at tænke spændende ideer ind 
på et tidspunkt, hvor rådgivere ikke slår 
streger på papiret. Det vil medarbej-
derne og ledelsen få stor glæde af. 

DEN kOMPliCErEDE 
byGGEPrOCES

Det er også vigtigt at ledelsen forbere-
der organisationen på hele byggepro-
cessen og selv har en realistisk forstå-
else af, hvor lang tid det tager at bygge 
et hospital, og på hvilket tidspunkt man 
skal gøre sin indflydelse gældende.

byggeprocessens tidsforløb kom-
mer bag på de fleste selv om mange har 
været med i mindre om- og tilbygninger. 
Den er svært at gennemskue og bliver 
ekstra kompliceret af at foregå i et poli-
tisk miljø med lange godkendelsespro-
cedurer. 

Mange brugere har svært ved at se, 
hvornår det er tid til diskussion og hvor-
når, den er afsluttet. Det er fremmed 
for dem i forhold til deres sædvanlige 
beslutningsprocesser omkring patient-
behandling.

COWi står godt rustet efter at have 
deltaget i næsten alle de store, norske 
sygehusbyggerier. Vi kan fortælle, 
hvilke konsekvenser man binder sig til 
eksempelvis med forskellige systemer 
til distribution af varer og fortælle om 
vores erfaringer. 

Firmaet har også deltaget i planlæg-
ningen af Nyt hospital i Gødstrup og 
haft dialogen med brugerne om deres 
forventninger til det fremtidige sygehus. 

-Men beslutningerne ligger suverænt 
hos hospitalet. Det er her, man skal 
afgøre, hvordan man skal arbejde sam-
men og passe patienterne også om 10-
20 år. Det skal være så dybt forankret, at 
det fungerer, når hospitalet tages i brug, 
siger Helle Gaub. Udfordringen for os er 
at geare dem til det. 

 Patenteret rotorvarmeveksler 
         til Hospitalssektoren

* Læs mere på clco.dk

SEMCO rotorvarmeveksler monteres i Fläkt-
Woods EU ventilationsaggregater designet til 
Hospitalsmiljøer og kan leveres med HEPA-filter.  

SEMCO rotor har 
25% større friareal 
end traditionel type

Traditionel coated 
rotor oplagrer 

forurening

 Patenteret løsning med 3 ångstrøm coating af rotor-

overflade forhindrer* overførsel af forurenede stoffer 

fra udsugning til indblæsning - her i blandt lugtpartikler, 

bakterier, vira, gasser m.fl.

 Coated overflade sikrer høj latent kapacitet og effektiv 

genvinding. Giver en unik korrosionsbeskyttelse.

 Coatning af rotoren sker før rotorhjulet formes, hvilket 

bevirker at alle overflader behandles.

 Uafhængig forskning og laboratorietest samt fælles 

ph.d.-arbejde med det norske Institute of Technology - 

har ført til ASHRAE godkendelse.

 Mange referencer med mere end 20 års drift.



STORT SPAREPOTENTIALE
I NyE, BEdRE lyskildER
Der kommer hele tiden nye, forbedrede lyskilder, der både kan spare strøm og penge, så en løbende 
opdatering er nødvendig. Det er stort set umuligt for det enkelte hospital selv at overskue teknologien og 
markedet

af JoURNalist, iB ERik ChRistENsEN

oRiENtER iNg

Udskift de gamle lyskilder til nye, højef-
fektive og sæt bevægelsescensorer op, 
så lyset automatisk slukkes når rum-
mene er blevet forladt. Det er sagt før, 
men det er stadig lige aktuelt at minde 
om. Mange hospitalsafdelinger kan 
fortsat hente store besparelser på belys-
ningen. 

Udviklingen løber så stærkt og der 
kommer så mange nye, forbedrede 
lyskilder og systemer på markedet, at 
det er umuligt for sygehusenes tekni-
ske afdelinger selv at være opdaterede 
med fremskridtene. Derfor opstår der 
løbende nye sparepotentialer.

En af de mest enkle måder at spare på 
er at ringe til Højager belysning A/S, der 
er specialiseret i at optimere lyskilder og 
elinstallationer, fastslår dir. Carsten P. V. 

larsen. Virksomheden sætter løbende 
fokus på sparepotentialet i hospitals-
sektoren. 

– Det er nemt at få os ud og stadig-
væk masser af steder, hvor der ikke er 
skiftet lyskilder. Mange hospitaler sluk-
ker ”brande”, når der opstår problemer, 
mens de kan hente meget store bespa-
relser på deres driftsbudgetter, hvis de 
tager imod rådgivning fra os.

Selv om der er kommet større fokus 
lyset, bliver det ofte glemt, når der opti-
meres. Er der lys nok på afdelingen, er 
der ingen som klager over det. Ofte kan 
vi opnå besparelser på 15-20 pct. og 60-
80 pct. hvis man vælger nye armaturer 
med zoneopdelt styring af lyset og be-
vægelsessensorer.

Alle nye projekter er i dag udstyret 

med daglysstyringer, der automatik 
regulerer lyset efter behov. Hele som-
merhalvåret kører en sådan installation 
med et nedsat strømforbrug. bevægel-
sessensorer sikrer effektivt, at lyset kun 
er tændt, når der er nogen i lokalerne, 
siger han.

VækST i Ny PrOjEkTAFDEliNG

Stadigt flere danske hospitaler trækker 
dog på ekspertisen i Højager belys-
nings nye projektafdeling, der startede 
i august og nu beskæftiger to fuldtids-
ansatte. Virksomheden har haft et godt 
salg af armaturer til energispareprojekter 
og mærket krisen meget lidt. 

– Ved at tage imod rådgivning og lade 
os hjælpe dem med at vælge de rigtige 
typer lyskilder til de rigtige steder, kan 
de virkelig spare penge. En halogen-
lampe på 50 watt kan typisk erstattes af 
en 10 watt lED lyskilde. Man skal blot 
skifte lyskilden, det er såre simpelt, siger 
Carsten P. V. larsen.

Problemet er, at mange ikke er klare 
over besparelsen og regner på det. 
De fleste har en fornemmelse, men de 
mange nye produkter på markedet gør 
det umuligt for dem at følge med. Vi må 
som professionelle selv bruge megen tid 
på at være opdaterede. 

Nye lyskilder er typisk tjent ind på 
mindre end et par år og giver en ren 
nettogevinst de sidste 8 år af levetiden 
på typisk 10 år. For at anskueliggøre 
det, har vi Højager en kalkulator på sin 
hjemmeside og mange bliver dybt over-
raskede, når kalkulatoren stiller regne-
stykket op.

i de fleste nye lyskilder kan lyset 
dæmpes og de har en levetid på 25-
50.000 timer, mens en almindelig glø-



hospital drift & teknologi 6   9 

delampe holder 1000 timer. Det giver 
meget mindre udskiftning, vedligehol-
delse og sparede lønkroner, hvis man får 
skruet det rigtigt sammen.

Samtidig med at hospitalerne skåner 
miljøet, får de etableret en ny, moderne 
og effektiv belysning, der passer per-
fekt til de enkelte afdelinger. rigtig 
belysning giver høj komfort og har stor 
betydning for velværet, trivselen og ef-
fektiviteten.

lED Er POPUlærT

Antallet af lED lyskilder er vokset fra et 
meget begrænset udvalg for få år siden 
til et stort sortiment fra alle kvalitetsud-
byderne. De store, gamle lyskildefabri-
kanter er for alvor kommet på markedet 
med lyskilder der kan erstatte halogen- 
og glødelampebelysning.

lED er et ideelt punktlys, men har 
fortsat problemer med at hamle op med 
lysstofrørene til mere diffus belysning. 
lED er oplagt til at erstatte halogenlam-
per. En 10 watt lED lyskilde kan erstatte 
en 50 watt halogenpære uden at der 
skal ændres på noget. 

Tænder og slukker man lyset meget, 
er lED et oplagt valg, da lED lyser med 
fuld styrke i samme øjeblik som der tæn-
des for kontakten. lED punktbelysning 
har været en kæmpe besparelse for 
kunderne, men det kræver rådgivning 
hver gang. 

– Det er dér, hvor vi skilles os ud. 
Problemet er, at mange nye forhandlere 
har solgt lED lysrør i stedet for gamle 
konventionelle lysstofrør. Det har givet 
mange dårlige sager omkring lED, men 
det er ikke lyskildernes skyld, siger Car-
sten P. V. larsen.

– Der er meget stor interesse for 
lED belysning, som jeg tror, bliver den 
altdominerende lyskilde fremover men 
går nok nogle år før teknologien er fær-
digudviklet og lyskilderne sat op rundt 

omkring. lavenergipærer giver stadig 
mest lys i forhold til energiforbruget og 
prisen.

EN kVAliTETSUDbyDEr

Det borger for kvaliteten, at Højager 
belysning A/S har været på markedet 
i 30 år og solgt belysning til alle typer 
virksomheder i den private og offentlige 
sektor, mener dir. Carsten P. V. larsen. 
Virksomheden fejrede dette med en ju-
bilæumsreception 1. april for venner og 
forretningsforbindelser. 

Ejerkredsen består af Stig bay jørgen-
sen, lars Sparre, Carsten P.V. larsen og 
klaus kirkø som er stifter og grundlæg-
ger af virksomheden er i dag bestyrel-
sesformand. 

Højager belysning leverer via egne 
agenturer som radium, Aura, Nava, 
lyskilder og Derungs og Waldmann ar-
maturer. Fra den schweizisk producent 
Derungs leveres dynamisk lys, der er 
ved at vinde indpas i sundhedssektoren 

Virksomheden har 14 mand til at yde 
de daglige services ude hos kunderne. 
Det er gratis at modtage rådgivning om 
energibesparelser af salgskonsulenterne 
og flere og flere benytter muligheden 
for at blive opdateret som kunde.

Energibesparende lys er en stor for-
retning for Højager belysning, og da be-
hovet vokser støt, projekterne er store 
og konsulenterne i forvejen beskæftiger 
sig med området, var en specialafdeling 
en ideel løsning, som kunderne har ta-
get godt imod.

Mange nye, spændende og energi-
besparende lyskilder og systemer er 
kommet på markedet og Højager belys-
ning gør alt hvad virksomheden kan for 
at dække behovet for information om 
fordelene ved at få opdateret lyssyste-
merne, fastslår Carsten P. V. larsen: 

– Generelt tegner fremtiden lys for 
os, der er kæmpestor interesse, når vi 
fortæller dem om de mange nye mulig-
heder. 



AT spaRE vaNd og El ER 
BLEVET EN folkEspoRt 

pRodUktiNfoRMatioN

Stadigt stigende vand- og energipriser 
kombineret med øget miljøbevidsthed 
får private forbrugere, virksomheder så-
vel som det offentlige til at efterspørge 
sanitetsarmaturer, hvor der spares på 
vand og energi uden at gå på kompro-
mis med brugskomforten.

ifølge Dansk Fjernvarme er naturgas-
sen siden årsskiftet steget med eks-
plosive 30 procent og fjernvarmen 15 
procent. Samtidig er vandpriserne i de 
seneste 10 år steget med 44 procent, og 
priserne for afledning af spildevand med 
hele 78 procent, hvilket næsten er 4 
gange så meget som forbrugerpriserne 
steg generelt, der kun er steget 19 pro-
cent i samme periode. 

Ostnor Danmark A/S er dattersel-
skab til Ostnor Ab i Mora, Sverige, og 
sælger varemærkerne FM Mattsson 
og Mora Armatur. Firmaets historie går 
helt tilbage til 1876, hvor virksomheden 
producerede deres første vandhane, og 
er i dag en af Nordens absolut førende 
armaturproducenter.

Virksomheden har i alle år prioriteret 
miljøet højt, og i dag produceres sani-
tetsarmaturerne under virksomhedens 
eget miljøprogram, EcoSafe.

konceptet EcoSafe bygger på miljø-
bevidsthed i alle led, fra nedsat miljø-
belastning på fabrikken og i materiale-
valget til energismarte funktioner, der 
giver et miljøvenligt slutprodukt, der kan 
genvindes.

FM Mattsson er i dag især kendt for 
sine vand- og energibesparende egen-
skaber og med en god brugskomfort, og 
blandt de foretrukne mærker indenfor 
bl.a. pleje- og omsorgssektoren, hvor 
både økonomi, holdbarhed og komfort 
vægtes højt. Og hvor produkterne lø-
bende kan tilpasses brugerens eventu-
elle behov eller handicap.

FMM 9000E SEriEN – UDViklET 
Til DEN MiljØbEViDSTE 
FOrbrUGEr
Den seneste 9000E serie er ingen und-
tagelse med produktegenskaber i sær-
klasse, og som løbende bliver opdateret 
med nye vand- og energibesparende 
funktioner.

Senest er koldstart blevet standard på 
alle 1-grebs armaturer. koldstart skal ta-
ges bogstaveligt, idet der ved åbning af 
vandet med grebet i midterposition kun 
kommer koldt vand, hvor der på et tradi-
tionelt armatur kommer lige dele varmt 
og koldt vand. resultatet er til at mærke 
med en energibesparelse på op til hele 
30 procent. Og samtidig er det godt for 
miljøet og ikke mindst helbredet da det 
frarådes at drikke lunkent vand grundet 
muligheden for bakteriedannelser.

ET-GrEbSArMATUrET MED 
PATENTErET kArTUSCHE

På den patenterede kartusche kan man 
regulere vandmængden i 4 trin samt 
sænke den maksimale varmtvandstem-
peratur for herved at spare yderligere 
vand og energi – en stor fordel i bl.a. 
det offentlige rum og institutioner.

Et-grebs armaturerne i 9000E serien 
har fortsat det meget populære Soft 
Closing System, som sikrer mod ska-
delige tryk og trykstød i rørene. Et lille 
stempel sikrer en lille forsinkelse så ikke 
de velkendte ”klonk” i rørene opstår. 
Faktisk er serien en af markedets eneste 
armaturserier som til fulde opfylder 
bygningsreglementets (br10 stk 9) 
bestemmelse om, at vandinstallationer 
skal udformes, så der ikke opstår risiko 
for sprængninger samt skadelige tryk og 
trykstød, hvilket i værste fald kan forår-

9000E serien fra svenske FM Matts
son kan forsynes med handicapvenlige 
greb.

- specialister i affugtning

Verdens førende leverandør
af sorptionsaffugtning

Munters A/S
Ryttermarken 4 · 3520 Farum

Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk

E-mail: info@munters.dk

● Sikrer optimale og kontrol-
lerede fugtforhold i labora-
torier, renrum, køle- og
fryserum

● Beskytter elektronik og
udstyr mod fugt

http://www.munters.dk
mailto:info@munters.dk
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sage ledningsbrud samt medføre skade 
på omgivelserne. 

Også kravet i Dansk Standard DS 
439:2009 om, at vandinstallationer skal 
udføres, så de ikke giver anledning til 
generende støj bliver herved opfyldt 
ligesom systemet endelig øger levetiden 
for både armatur og rørinstallation.

SikkErHEDSArMATUr MED 
TEMPErATUrGArANTi

Termostatarmaturet tilbyder også helt 
unikke egenskaber, hvor især den nye 
eco-plus vandsparefunktion er med 
til at reducere vandforbruget. Et spær 
stopper for vandflowet ved 9 ltr/min, 
og ønsker man mere vand må brugeren 
aktivere en lille knap for at få maksimalt 
vandflow.

Det trykbalancerede termostatarma-
tur går også under navnet sikkerheds-
armatur, idet der ydes en temperatur-
garanti på +/- 1 grad, uanset trykket i 
rørene. En stor fordel ved især plejesek-
toren og brandsårsafdelinger, hvor tem-
peraturudsving kan medføre store gener 
for brugerne. Skulle vandtilførslen helt 
ophøre på enten varmt eller koldt vand, 
slukker armaturet ligesom det maksimalt 
kan give 52 grader varmt vand.

Systemet er desuden velegnet ved 
større etagebyggerier, hvor mange bru-
gere til stadighed tapper vand, idet der 
også her kun opnås temperaturudsving 
på +/- 1 grad. 

EN FOrDEl FOr båDE brUGEr 
OG MiljØET

Hvad betyder så alle de vand- og energi-
besparende fordele så i praksis? bruges 
virksomhedens energikalkulator, som 
findes på www.moraarmatur.dk, kan 

man online beregne den samlede øko-
nomiske fordel ved at skifte sine nuvæ-
rende armaturer til FM Mattsson.

F.eks. kan en husstand på 4 personer 
spare gennemsnitligt 30 % på vand- og 
energiforbruget, svarende til ca. kr. 
3.200,- pr. år. Og skiftes fra to-grebs-
armaturer er besparelsen helt oppe på 
40%, svarende til en besparelse på ca. 
5.200,- pr. år.

Den samlede besparelse på f.eks. et 
hospital eller i ældreplejen er derfor stor 
og med til at finansiere investeringen i 
nye sanitetsarmaturer. Og samtidig styr-
ker det institutionens grønne profil.

Hele serien er naturligvis VA-god-
kendt, omfattet af markedets bedste 
garantier ligesom alle materialer er 
levnedsmiddelgodkendte. læs mere 
om FMM 9000E serien på www.fm-
mattsson.dk eller kontakt virksomheden 
direkte på telefon 43 43 13 43.

Koldstart sikrer, at der først 
iblandes varmt vand når 
grebet drejes til venstre for 
midterpositionen. Resul
tatet er op til 30% energi
besparelse.

kilDEr:

Dansk Fjernvarme: 
http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/Nyheder/Pressemeddelelser/ 
NaturgasprisensHimmelflugtbetyderHøjereFjernvarmeregninger.aspx

Forsyningssekretariatet samt
http://www.kfst.dk/fileadmin/webmasterfiles/publikationer/konkur-
rence/2010/Prisudviklingen_for_vand_og_spildevand.pdf

Gardner Denver Denmark A/S · Tlf.: 59444050
Info.dk@gardnerdenver.com · www.gardnerdenver.dk

Alt i Vakuum 
anlæg til 
medicinal 
industrien.

Salg og service  
i hele Danmark 

mailto:Info.dk@gardnerdenver.com
http://www.gardnerdenver.dk
http://www.moraarmatur.dk
http://www.fm-mattsson.dk
http://www.fm-mattsson.dk
http://www.fm-mattsson.dk
http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/Nyheder/Pressemeddelelser/
http://www.kfst.dk/fileadmin/webmasterfiles/publikationer/konkur-rence/2010/Prisudviklingen_for_vand_og_spildevand.pdf
http://www.kfst.dk/fileadmin/webmasterfiles/publikationer/konkur-rence/2010/Prisudviklingen_for_vand_og_spildevand.pdf
http://www.kfst.dk/fileadmin/webmasterfiles/publikationer/konkur-rence/2010/Prisudviklingen_for_vand_og_spildevand.pdf


silENtia  SKæRMSySTEM
Optimal hygiejne med patient afskærmning, der er nem at rengøre

pRodUktiNfoRMatioN

FOrbEDrET HyGiEjNE

På mange områder indenfor sundheds-
sektoren er der problemer med smitte 
mellem patienter, via personale og via 
inventar og udstyr. For at reducere dette 
arbejdes der med at forbedre persona-

lets håndhygiejne, og med at forbedre 
renholdelse af overflader og genstande 
som patienter og personale har berøring 
med. En vigtig del af dette er at vælge 
indretning og patientnære emner, som 
er lette at rengøre og desinficere. 

Silentia foldeskærme for optimal hygi
ejne og fleksibel funktion.

HyGiEjNE MED SilENTiA 
FOlDESkærME

Gennem de sidste 20 år har virksom-
heden Silentia produceret og udviklet 
hospital skærme i Sverige. Målet har 
altid været at skærmene skal være enkle 
at bruge, lette at rengøre og æstetisk til-
talende for både patienter og personale. 
Skærmene har glatte overflader, og det 
er let at komme til, når de skal rengøres. 
Foldeskærmene kan uden problemer 
rengøres med   de sædvanlige rengø-
ringsmidler eller desinfektionsmidler, 
der anvendes i sundhedssektoren. Selv 
tilbehør såsom montagebeslag, klem-
mer til at montere skærmen på kulisse-
skinner, gulvstolper og skærmvogne kan 
rengøres på samme måde. Foldeskær-
mens hjul kan nemt trækkes ud af skær-
men og få en tur i opvaskemaskinen, 
hvis der er behov for det. 

Silentia foldeskærme kan nemt rengøres 
med de sædvanlige rengøringsmidler.

Hjulene på en Silentia foldeskærm kan 
også klare en tur i opvaskemaskinen.

SilENTiA SkærMSySTEM

Silentia skærmsystem, fleksibelt med 
mange forskellige muligheder.  
Se www.silentia.dk eller ring på telefon 
39 90 85 85.

http://www.silentia.dk


The art of handling air

TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633
Telefax 4914 6677

Stejlepladsvej 15 e-mail trox@trox.dk
2990 Nivå www.trox.dk

Åbyhøj Telefon 8625 1911

Montere – tænde – færdig!
Aldrig før har laboratorieventilation
været så let.

� Stinkskabe

� Rumbalance

� Rumtryksregulering

� Overvågningskoncepter

Premiere i Danmark: 

TROX EASYLAB
Laboratorieventilation
med ægte plug & play
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FÅ AFLøB FOR DEN 
godE hygiEJNE

pRodUktiNfoRMatioN

brandsikkerhed, vægt, udvalget af 
afløb, rør og fittings samt modstands-
dygtigheden over for de kemikalier, der 
anvendes i det daglige arbejde, er afgø-
rende faktorer i valget af afløbssystem til 
et hospital, både ved nybyggeri og ved 
renoveringsarbejde. 

Det vigtigste er dog at sikre den gode 
hygiejne i afløbssystemet, så risikoen for 
spredning af smitte blandt patienter og 
personale minimeres. Gulve og andre 
flader skal være tilgængelige og lette at 
gøre rene, og affald og spildevand skal 
håndteres på sikker vis.

Derfor har mange af landets hospi-
taler, bl.a. århus Universitetshospital 
Skejby, Odense Universitetshospital, 
Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og 
Glostrup Hospital, valgt afløbssystemer 
fra blÜCHEr i syrefast rustfrit stål, som 
er modstandsdygtigt over for kemikalier 
og derfor egner sig til krævende miljøer.

rustfrit stål har en hel glat overflade, 
som sikrer maksimalt flow og forhindrer 
bakterievækst. Det tåler høje tempera-
turer, er ikke brændbart, og det er til-
med et korrosionsbestandigt og rengø-
ringsvenligt materiale med en levetid på 
op til 50 år. rustfrit stål er desuden 100% 
genanvendeligt. Derfor er rustfrit stål 
et oplagt valg til afløbssystemet, såvel 
miljømæssigt som økonomisk i forhold 
til byggeriets samlede levetid. 

STØbTE riSTE SikrEr DEN 
GODE HyGiEjNE

blÜCHEr har udviklet en serie af støbte 
riste kaldet HygienicPro, der er specielt 
velegnede til områder, hvor der stilles 
høje krav til hygiejnen. Den patenterede 
HygienicPro rist, der hverken samler 
snavs eller rester, har i tests bevist, at 
den sikrer en højere hygiejnestandard 
end lignende riste på markedet. 

Afløb, afløbsrender og rør fra 
blÜCHEr er desuden konstrueret uden 
hulrum, der ville kunne samle snavs, og 

med glatte afrundede overflader, som er 
nemme at rengøre, og hvorfra snavs og 
vand let løber af. i kraft af sine hygiejni-
ske egenskaber med glatte overflader, 
som forhindrer bakterievækst og tilstop-
ninger, er afløbsrender og køkkenbrø-
nde fra blÜCHEr det foretrukne valg til 
projekter verden over.

TOTAllØSNiNG FrA kælDEr 
Til TAG 

blÜCHEr har i år præsenteret et nyt 
tagafvandingssystem, som er mere 
modstandsdygtigt over for tempera-
tursvingninger end lignende systemer 
og kan håndtere store mængder vand. 
De sidste par års hårde vintre og med-
følgende utætte afløb på de danske tage 
har skabt øget fokus på netop dette 
område.

Tagafvandingssystemet fra  blÜCHEr 
kan anvendes til alle typer flade tage 
med tagpap eller tagfolie. Udformnin-
gen af tagafløb og rør i rustfrit stål sikrer, 
at systemet har samme lave vægt som 
plastic og samme styrke som støbejern. 
Den lave vægt gør det let og hurtigt at 
installere, og rørene i rustfrit stål giver 
flere muligheder i planlægningen med 
systemet, da de optager mindre plads 
end eksempelvis plastik- og støbejerns-
rør.

blÜCHEr har desuden tilføjet rør-
dimensionen Ø40 med en udvendig 
diameter på 40 mm og indvendig dia-
meter på 38 mm til sit omfattende pro-
duktprogram af rør i rustfrit stål. De nye 
Ø40-rør kan eksempelvis anvendes un-
der håndvasken, hvor den modstands-
dygtighed, som rustfrit stål har over for 
meget varmt vand og visse kemikalier, 
vil være en fordel i forhold til eksempel-
vis plastik.

Disse to produktnyheder betyder, at 
blÜCHEr kan levere en totalløsning, 
der sikrer den gode hygiejne fra kælder 
til tag. 

BLÜCHER® Channel er hygiejniske 
afløbsrender til alle gulvtyper
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oM BlÜChER

BLÜCHER har hovedsæde i Vildbjerg 
ved Herning, hvor produktudvikling, 
produktion, lager og salg er samlet. 
Virksomheden har udviklet sig fra en 
lokal vvs-forretning til at være en del 
af den verdensomspændende kon-
cern Watts Water Technologies og er 
i dag en af Europas førende produ-
center og specialister i afløbssystemer 
i rustfrit stål.

BLÜCHERs produktprogram omfat-
ter mere end 2.500 produkter, som 
er udviklede i et modulopbygget 
system, hvor delkomponenter kan 
kombineres til hele produkter. Det 
giver mulighed for at sammensætte 
produkter, der er tilpasset den enkelte 
kundes behov. 

BLÜCHER har over 45 års erfaring i 
udvikling og produktion af afløbssy-
stemer i rustfrit stål til en lang række 
anvendelsesområder, hvor hygiejne og 
rengøringsvenlighed er i fokus.

BLÜCHER WaterLine Copenhagen 
Vinyl er en elegant og praktisk løsning 
til baderum med vinylgulv

BLÜCHER® EuroPipe afløbsrørsystem 
helt i rustfrit stål

Rengøringsvenlige køkkenbrønde 
fra BLÜCHER



stoR syNERgi  I  AT FÅ 
HOSPITALETS ANLæG TIL AT 
”SNAKKE” SAMMEN
Hospitalerne kan både spare og optimere med ny, enkel webbaseret integrationsplatform, der fremskaffer 
mange nye data og kan samkøre installationerne  

af: JoURNalist, iB ERik ChRistENsEN

oRiENtER iNg

Systemhuset dominus kan nu tilbyde 
hospitalerne en både let og prisbillig løs-
ning, der kan få varme, ventilation, køl, 
belysning, nødstrøm, adgangskontrol 
og andre installationer til at kommuni-
kere intelligent og effektivt indbyrdes.

Ved at samkøre dem kan hospitalerne 
opnå en væsentlig bedre energiudnyt-
telse og optimering af de enkelte anlæg, 
få en mere problemfri drift med færre 
konflikter, driftsforstyrrelser, undgå dob-
belte komponenter og kabelføringer 
etc.. 

Med den nye controller får teknisk 
afdeling flere og mere detaljerede 
driftsdata til rådighed om de enkelte 
installationers tilstand, som kan bruges 

til en mere effektiv energioptimering, et 
bedre forebyggende vedligehold og en 
mere stabil drift.

integreres de enkelte installationer 
med hospitalets CTS via den nye con-
troller, der indskydes som et mellemled, 
sikres hospitalets tekniske afdeling 
eksempelvis data om kørsel, energifor-
brug, funktionalitet etc., der hidtil har 
været utilgængelige for dem.

Systemet der er tale om er dominus 
webbaserede integrationscontroller fra 
”Centraline by Honeywell”. Det er en 
lille boks der problemfrit kan linke vidt 
forskellige systemer sammen via ind-
byggede drivere og gateways selv om 
systemerne taler hvert deres ”sprog”. 

Controlleren indskydes mellem ho-
spitalets CTS og den enkelte installation, 
hvor den oversætter enhedens sprog, 
så der kan ske en videre kommunikation 
og dataoverførsel.

Når adgangskontrollen eksempelvis 
registrerer, at personalet er på vej ind i 
et rum, kan den give besked via control-
leren til CTS om at skrue op for lys, ven-
tilation og varme. Den teknologiske ud-
vikling gør det muligt at sammenkoble 
systemerne let og langt billigere end før. 

Hos dominus er salgschef Michael 
købgaard overbevist om, at systemet 
har en stor fremtid foran sig. Den nye 
integrationscontroller kan dominus in-
stallere for priser, der starter nede ved 
kun 10.000-15.000 kr. 

Slår brO OVEr OPDElTE 
SySTEMEr

Hospitalerne har mange, men opdelte 
systemer. Et nødstrømsanlæg har sin 
egen unikke automatik indbygget fra 
leverandøren og køl, ventilationen, 
varmen og alle andre installationer taler 
også hver især deres eget sprog.

Når installationerne på danske syge-
huse kører så uafhængigt af hinanden, 
giver det en dårligere og dyrere drift 
med energispild og overflødige instal-
lationer ligesom teknisk afdeling skal 
bruge ekstra tid og kræfter på at holde 
systemerne kørende.  

boksen fra dominus med den web-
baserede controller har indbyggede 
drivere som lON, M-bus, MODbus, 
bACnet, obiX, OPC, kNX/Eib og andre 
proprietære protokoller. Har hospitalet 
således ikke bAC net, kan platformen 
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alligevel oversætte dataene og få de ek-
sisterende systemer til at tale sammen.

Tidssvarende bMS fabrikanter – CTS, 
AbA, ADk, lysstyringer etc. tilbyder 
næsten alle den åbne protokol bACnet, 
hvilket også er med til at integrere sy-
stemerne som eksempelvis CTS med 
ADk, men også integration mellem flere 
fabrikater CTS i et system med fælles 
betjeningsplatform.

Hospitalet kan opsætte en række sce-
narier der efterfølgende kan program-
meres ind i bygningens styringssystem, 
når der i bestemte situationer er behov 
for at regulere lys, varme, ventilation alt 
efter, hvem der befinder sig i bygningen 
og aktiviteten på stedet.

Fri Til AT VælGE SySTEM OG 
lEVErANDØr

Sygehusene har længe været interes-
serede i at samkøre eksempelvis nød-
strømsgeneratorer, køl, ventilation og 
andre installationer med hospitalets 
CTS, så de kan samarbejde og teknisk 
afdeling kan sikres flere driftsdata.

Når det ikke for længst er indført på 
hospitalerne er årsagen, at det har været 
ekstremt svært at få systemerne koblet 
sammen. bestilte et hospital et firma til 
at udføre arbejdet, kendte leverandøren 
på forhånd hverken tidsforbrug eller 
prisen.

Det er med controlleren blevet så til-
gængeligt og overskueligt økonomisk, at 
det vil være en god forretning for hospi-
talerne at indføre systemet, der allerede 
er kørt ind på hospitalerne i kolding og 
århus som de første herhjemme.

Med ind i fremtiden 
Hos L&H-Rørbyg skaber vi fremtidens løsninger hver  
eneste dag i vores arbejde – både i stort og i småt.  
Det handler om, at vi ønsker at gøre det nemt for dig. 

Læs om vores kompetencer på www.lh-rorbyg.dk 

 Medicinske gasinstallationer
 Vvs installationer

 Sprinklerinstallationer
 Vedligehold og service

Hos L&H-Rørbyg skaber vi fremtidens løsninger hver 
eneste dag i vores arbejde – både i stort og i småt.
Det handler om, at vi ønsker at gøre det nemt for dig. 

Vedligehold og service
Medicinske gasinstallationer
Vvs installationer

Aktiv brandsikring

Michael købgaard mærker stor in-
teresse og forventer, systemet bliver 
indført i stort omfang på sygehusene 
fremover:

– Vi satser meget på controlleren, 
fordi den er efterspurgt og interessant 
for hospitalerne. Med den får man plud-
selig mange flere muligheder for at opnå 
synergi, således at 1 + 1 ikke længere er 
lig 2, men pludselig bliver 3. 

Et er, at man fremadrettet kan købe 
noget, der kan kommunikere sammen, 
men med controlleren kan alt eksiste-
rende udstyr let bringes til at kommuni-

kere indbyrdes. Og vi har ansvaret for, 
at platformen kommer til at fungere.

Der er et stort behov for dette, da de 
tekniske afdelinger ofte mangler data fra 
deres mange, spredte systemer. Tekni-
kerne får mange nye data til rådighed og 
mulighed for at programmere og fjern-
styre funktionerne.

Der er ingen fremtidige stavnsbindin-
ger ved at indføre controlleren. Hospi-
talerne kan fremover frit vælge mellem 
leverandører og systemer, understreger 
Michael købgaard.

http://www.lh-rorbyg.dk


ABB KAN LEVERE HELE PALETTEN:

FRA tRaNsfoRMER 
TIL stikkoNtakt
Satser som totalleverandør på levering af åbne systemer til de danske hospitaler, så de får 
frihed til at vælge leverandør og komponenter

af JoURNalist, iB ERik ChRistENsEN

f iRMapRof il

Abb har brudt med stavnsbindingen 
der historisk set altid har været med de 
lukkede bMS/CTS styringssystemer til 
lys, varme, ventilation og køling. bMS 
er en forkortelse af bygnings Manage-
ment System og CTS der står for Central 
Tilstand og Styring. Sådanne lukkede 
systemer vil om få år formentlig være en 
saga blot, vurderer Abb.

Et lukket system indebærer, at kun 
leverandøren kan redigere og udvide 
programmeringen. Service og opgra-
deringspris er ofte høj og ikke udsat for 
normal fri konkurrence. Derfor ønsker 
stadigt flere hospitaler åbne systemer.

Hvidovre Hospital har for nylig fået 
installeret et CTS anlæg som en åben 
platform baseret på ACS 500 serien fra 
Abb som er rygraden i det nye system. 
Det gamle lukkede proprietære system 
var relativt billigt i anskaffelse, men ser-
viceomkostningerne var høje.

Hospitalets system har 5.000 alarm-
punkter til blandt andet en stor kedel-
central, køle- og pumpeanlæg, hjælpe-
udstyr. Hospitalet producerer damp, 
varme, kulde, trykluft og distribuerer 
medicinske gasser. 

ifølge hospitalet er et lukket, pro-
prietært system en dyr måde at låne 
penge på. Det svarer til en rente på 20 
pct. Desuden står og falder servicerin-
gen med at leverandøren fortsat kan 
servicere. lukkede systemer forhindrer 
også konkurrencen i det offentlige.  

Abb sælger PlCér og komponenter 
baseret på en åben industristandard. 
Det indebærer, at hospitalerne selv ved 
fremtidige udvidelser kan indhente 
tilbud fra andre elinstallatører og frit 
vælge mellem leverandører og kompo-
nenter.

Hvidovre Hospital har således fået 
fuld frihed til at vælge andre PlC fabri-

kater end Abbs, da der er mere end 160 
førende fabrikater der er med på den 
nævnte industristandard. Skiftet fra luk-
ket til åbent system foregik i indbyrdes 
knivskarp konkurrence.

– Vi skal hele tiden være knivskarpe 
for at være med her. Vi ønsker at kun-
derne vælger Abb, fordi de er tilfredse 
med os og ikke som følge af, at de for 20 
år siden har købt et anlæg og ikke kan 
slippe af med os igen, siger forretnings-
chef Flemming Folkvardsen.

– Flere og flere ønsker åbne systemer. 
Alle elektrikere i et hospitals tekniske af-
deling kan programmere vore systemer 
uden særlig undervisning og hospita-
lerne kan indsource servicen, hvis de 
har lyst til det eller vælge at bruge deres 
lokale håndværkere i kommunen. 

80 PCT. HAr lUkkEDE CTS 
ANlæG

Otte ud af ti danske hospitaler kører 
med lukkede systemer. Grundlæggende 
bruges den gamle lukkede standard 
de fleste steder, men med den nye sy-
gehusstruktur vil de åbne systemer for 
alvor komme på banen, vurderer Flem-
ming Folkvardsen:

– Når vi skal lave nye hospitaler, så 
skal de gamle systemer smides ud og 
erstattes af åbne systemer. 

Hospitalernes økonomisk ansvarlige 
ledelser og deres rådgivere skal være 
opmærksomme på ikke at købe syste-
mer, der kun er billige i anskaffelse, hvis 
de er væsentlig dyrere i service og vedli-
gehold efterfølgende. 

Det er ofte problemstillingen, at ho-
spitaler har forskellige divisioner med 
egne budgetter for service og vedlige-
hold på den ene side og nyanlæg på den 
anden. Derfor skal man som leverandør 

også orientere direktionen om forde-
lene. 

– jeg har set eksempler på at et ny-
anlæg på mindre udvidelse har været 
sparet ind på 4 år alene i reducerede 
serviceomkostninger og vedligehold. i 
øvrigt er automation en god investering, 
da styring, regulering og overvågning 
er betalt meget hurtigere hjem igen end 
eksempelvis forbedret isolering og lav-
energi vinduer.

kUNDEN AFGØr 
lEVErANCENS STØrrElSE 

Abb er størst på tavle og energifor-
delings systemer, men bruger mange 
ressourcer på at komme mere ind som 
leverandør af automation på landets 
hospitaler. koncernen kan tilbyde alt på 
åben platform og levere så meget hospi-
talet ønsker.

Abb kan således levere komponen-
terne, stå for udførelse og programme-
ring i en total turnkey løsning eller blot 
at levere komponenterne til det instal-
lationsfirma hospitalet foretrækker. Det 
kan også være en kombination, så Abb 
klarer den vanskeligste programmering.

ACS 500 serien gør det muligt at 
justere parametre på ind- og udgange 
direkte i softwaren uden ændringer af 
installationen. Systemet understøtter 
talrige kommunikationsprotekoller -og 
systemer, som fremtidssikrer og giver 
fleksibilitet, men det kræver også mener 
man hos Abb, at mange af hospitalernes 
rådgivere må opgradere deres kompe-
tencer, så de kan tilbyde hospitalerne 
den billigste, åbne løsning på lang sigt.

åbne systemer kræver således mod-
sat lukkede systemer stor konsekvens i 
opbygning af standarder og kravspecifi-
kationer.
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NyE FEjlSTrØMSAFbryDErE 
SPArEr STOrT

På alle hospitaler sidder der mange hun-
drede eltavler med fejlstrømsafbrydere, 
der normalt testes med 6 måneders 
mellemrum. Det koster mange penge 
at sende medarbejdere rundt til hvert 
eneste HPFi relæ og få dem testet og 
registreret. 

Som en af de få kan Abb tilbyde PFi/
HPFi-afbrydere type F200, kombiafbry-
dere DS200/800/900 og fejlstrøms-
blokke DDA200/800 der kun skal testes 
hvert andet år dvs. med 24 måneders 
mellemrum. 

Afbryderne er udviklet í foråret af 

Abb efter ønske fra hospitalerne for at 
give store besparelser. 

Holbæk Sygehus har netop fået in-
stalleret fejlstrømsafbrydere fra Abb. 
relæerne sælges til samme prisniveau 
som andre fejlstrømsrelæer, så der er 
udelukkende fordele ved dem i form af 
væsentligt færre udgifter til service og 
vedligehold.

iSOlATiONSOVErVåGNiNG

Til operationsstuer kan Abb tilbyde et 
unikt system som er markant billigere 
end tilsvarende på markedet. i normale 
systemer har man isolerede net, der 
bliver overvåget på en særlig måde. De 

måler hver eneste kontaktsted og lokali-
serer præcis fejlen. 

Abbs isolationsovervågning, der er 
det første af sin art, overvåger og mel-
der også som andre om, at der er en fejl. 
Mens andre systemer præcist kan loka-
lisere fejlen, skal personalet ved dette 
system selv kontrollere stikkene og loka-
lisere fejlen, så kontakten kan afkobles. 

Dermed er der altid power i installati-
onerne på stuen. Abbs samarbejdspart-
ner Pro Automatik har netop installeret 
et sådant system på Slagelse Sygehus. 
Det er et system, der er meget billigere 
i indkøb, mens driftsudgiften stort set 
er den samme, understreger Flemming 
Folkvardsen.

HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000

info@hojagerbelysning.dk     www.hojagerbelysning.dk

Totalleverandør af belysning og lyskilder.........

MINELA

COSY HALUX IRIS MEDICOOL

Waldmann
ENGINEER OF LIGHT.

W

LED undersøgelses- og sengelampe LED undersøgelseslampe Undersøgelseslampe Sengelampe

LED kontorbordlampe

ENWA  BIN-X
W A T E R   T R E A T M E N T

EnwaMatic ®

Energisparende vandbehandling i
lukkede kredsløb til varme- og kølesystemer

Fuld korrosionsbeskyttelse

Fjerner slam, jern og kobber

Fjerner bakterier og hindrer bakterievækst

Fjerner luft (mikrobobler)

Regulerer pH, alkalitet og hårdhed

... uden brug af kemikalier.

Tele :  4576 7628
Fax :  4576 7638
E-mail :  bin-x@bin-x.com

ENWA BIN-X ApS
Møllevej 9, F.1
2990  Nivå

BIN-X System 
Ultrafiltrering af koldt og
varmt brugsvand

Fjerner alle bakterier og partikler

(legionella, campylobacter, 

e-coli, uopløst kalk m.m.)

Forhindrer dannelse af biofilm

Mekanisk filtrering uden kemi

VA-godkendt

Automatisk rensefunktion

mailto:info@hojagerbelysning.dk
http://www.hojagerbelysning.dk
mailto:bin-x@bin-x.com


ELEVATOREN SyNKER 
NED I TAGET OG sikRER 
hElikoptERlaNdiNgEN
kONE har udviklet ”People Flow” der sikrer personale og patienter en kort og let vej fra 
helikopterplatformen på hospitalets tag ned til behandlingsrummet. Elevatorproducenten har også udviklet 
en hermetisk tæt skydedør til beskyttelse af renrum mod bakterier og urenheder

af JoURNalist, iB ERik ChRistENsEN

oRiENtER iNg

integreret, direkte og hurtig transport 
uden forhindringer er af helt afgø-
rende betydning for effektiviteten på 
de nye supersygehuse. En patient skal 
lynhurtigt kunne føres fra redningshe-
likopteren oppe på taget til behandling 
nedenunder.

For at opfylde dette krav har kONE 
udviklet elevatorløsningen ”Helipad”, 
der bryder med traditionerne for ele-
vatorbygning og gør det muligt at køre 

elevatoren helt op til redningshelikopte-
rens landingssted. 

Hverken elevatorskakt eller maskin-
rum rager op på sygehustaget. Når 
helikopteren er landet sikkert, kører 
elevatoren op gennem taget og står på 
sekunder klar til at fragte personale og 
patient ned via en ekstra bred elevator-
dør.

Når elevatoren er kørt ned, er taget 
atter helt fladt og kun et dæksel afslører 

skakten nedenunder. risikoen for at he-
likopterens rotor kolliderer med en flere 
meter høj elevatorskakt med maskinrum 
er elimineret. 

kONES motor- og transmissionssy-
stem er indbygget i skakten, så hospi-
talet undgår et maskinrum. ”Helipad” 
sparer en dyr installation af ben under 
helikopterplatformen for at hæve den 
over de normale tagelevatorer.

løsningen giver en unik adgang fra 
helikopteren til elevatoren. Døråbnin-
gen er bred nok til, at en hospitalsseng 
med mandskab let kan passere. En hur-
tig, men skånsom kørsel sikrer patien-
terne bedst muligt.

Foreløbig har to store, svenske syge-
huse valgt denne fleksible løsning fra 
kONE, der stiller meget store forvent-
ninger til ”Helipad” set i lyset af de kom-
mende store danske sygehusinvesterin-
ger med helikoptertransport.

MålET Er OPTiMErEDE 
lØSNiNGEr

Med konceptet er kONE kommet meget 
tæt på sit mål om at yde praktiske og 
præcise transportløsninger der kan mak-
simere sikkerhed, effektivitet, komfort 
og hygiejne for alle involverede, kon-
kluderer kONEs salgskonsulent Frank 
jørgensen.

Hospitaler skal fungere døgnet rundt, 
patienter i senge skal hurtigt fra A til b 
med ledsagende personale og medi-
cinsk udstyr ligesom mad, vasketøj og 
medicin døgnet rundt skal transporteres 
i elevator uden afbrydelse. 

Det skal ske energieffektivt, så kONE 
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arbejder på energioptimerede løsnin-
ger, der kan spare både 20 og 30 pct. i 
energiforbrug i den daglige drift, spare 
på vedligehold og samtidig sikre en øget 
driftsikkerhed. 

kONE er frontløber for energieffek-
tive elevatorer blandt andet takket være 
regenererende drivsystemer, der kan 
reducere energiforbruget markant og 
skabe besparelser, der kan bruges på 
patienterne.  
kONEs løsninger tilbyder også hospi-
talerne ekstra brede døre, stor stands-
ningsnøjagtighed, nem ind- og udkørsel 
af senge og stole, stille, problemfri drift 
og hygiejnisk, rengøringsvenlig udform-
ning.

Virksomheden leverer også rul-
letrapper og automatiske døre. 
Specialiserede løsninger, designet til at 
maksimere, forenkle, effektivisere og 
sikre. Et godt eksempel er kONEs tætte 
skydedøre, der sikrer en høj hygiejnisk 
standard.

Hermetisk lukkende skydedør sikrer 
renrum mod bakterier

Hygiejnen bliver stadig mere kritisk i 
takt med at multiresistente bakterier for-
volder langvarige infektioner og forlæn-
gede indlæggelsestider på hospitalerne. 
Derfor gælder det om at holde urenhe-
der ude fra særligt følsomme områder.

kONE har udviklet hermetisk luk-
kende skydedøre, der lukker fuldstæn-
digt tæt til karmen og sikrer hygiejnen i 
renrum som laboratorier og operations-
stuer, når døren er lukket. De sikrer 
også mod stråling fra røngtenrum og 
mod indtrængende støj.

inden døren lukker helt, kører skin-
nehjulene ind på en sliske, så dørens 
gummilister klemmes mod karmen og 
gulvet. resultatet er en hermetisk lukket 
dør, dokumenterer en lang række tests. 

i udlandet er dørene udbredte blandt 
andet i benelux. i Holland er disse 
døre opsat på alle hospitalerne, men i 
Danmark er der ikke solgt mange, siger 
kONEs Area Sales Manager Annette 
bortfeldt:

– jeg tror det skyldes besparelser og 
berøringsangst for det ukendte. Alle råd-
givere har klappet i deres hænder over 
vore døre, men ingen 
er sat op. Det kan også 
være at de tekniske af-
delinger på hospitalerne 
ikke ønsker nye, for 
dem, ukendte automa-
tikker på hospitalet.

Men de danske 
hospitaler er ved at 
erkende, at de ikke læn-
gere kan fortsætte med 
utætte standarddøre, 
hvor bakterier og uren-
heder trænger ind og 
forurener laboratorier 
og operationsstuer. 

Vi begynder at 
mærke en så stor inte-
resse for dørene, at vi 
har startet et fremstød 
og vil relancere dem i 
Danmark. De er testet 
i mange lande i forskel-
lige miljøer og deres 
tæthed er veldokumen-
teret, siger hun.

Det fremmer også hygiejnen på 
hospitalet, at dørene er udstyret med 
bevægelsessensorer i en kontakt, så de 
kan åbnes uden at blive berørt fysisk 
blot ved at bevæge en hånd eller albue 
foran sensoren. 

Skydedørene, der også fås manuelle, 
er af høj kvalitet, meget sikre, dæmper 
effektivt lyd, har en lav vægt, fås med 
strålingsbeskyttelse til røntgenrum 
og leveres med runde eller firkantede 
vinduer i et tilpasset, flot design efter 
ønske.



spaR MaNgE pENgE
VED EN EFFEKTIV DEMINERALISERING

 

Det er vigtigt for landets hospitaler at holde udstyret til demineralisering up to date, fastslår SilHOrkO-
EUrOWATEr der konstant optimerer ydeevnen og reducerer udgiften til vand og forbrugsstoffer

oRiENtER iNg

kompakte omvendte osmose-anlæg 
(rO anlæg) til demineralisering af vand 
udvikles konstant hos virksomheden 
SilHOrkO-EUrOWATEr A/S i Skan-
derborg, som er en af Skandinaviens 
førende udviklere og ældste producen-
ter. Det er årsagen til, at de nye anlæg 
er både bedre og billigere i den daglige 
drift.

For det meste er hospitalerne ret godt 
med, men en del hospitaler kan sagtens 
optimere på både vandkvaliteten, elfor-
brug og på indholdet af salte. Med de 
nyeste anlæg kan der spares meget på 
drift og forbrugsstoffer, påpeger salgs-
chef Thomas Dalsgaard: 

– Så har sygehuset et omvendt os-
moseanlæg af lidt ældre dato stående til 
afsaltning, er det absolut værd at under-
søge, om det kan betale sig at optimere 
demineraliseringen og få en væsentlig 
besparelse. 

lovgivningen stiller stigende krav 
til vandkvaliteten ved fx rengøring af 
instrumenter fra operationer. Opstår 
der belægninger, bliver de ikke rengjort 
ordentligt. rent vand optimerer hele va-
skeprocessen, når maskine, vandkvalitet 
og vaskemidler afstemmes, siger han.

SilHOrkO fremstiller også en lang 
række andre standardprodukter såsom 
blødgøringsanlæg, hvor man fjerner kal-
ken fra vandet og bruger det til at undgå 
kalkudfældninger. Derudover dækker 
virksomheden hele det brede spekter af 
behov for rent vand på et hospital. 

Eksempelvis har virksomheden pro-
dukter der opfylder kravene til rent 
vand, uanset om vandet skal anvendes 
i centralvarmeanlæg, vaskemaskiner, 
dampkedler, autoklaver, dampgenerato-
rer eller som forbehandling til procesan-
læg, hvor vandet i sidste ende anvendes 
i farmaceutiske produkter på sygehusa-
potekerne. 

STiGENDE rENHEDSkrAV

Hospitalerne investerer i et deminerali-
seringsanlæg i form af et rO-anlæg fra 
SilHOrkO, når vandet skal være meget 
rent. i et rO anlæg fjernes næsten alle 
salte fra vandet. Det foregår ved en fort-
løbende tre-trins behandlingsproces i 
de kompakte rO anlæg: 

Først fjernes kalken i vandet i blød-
gøringsanlægget, hvorpå det blødgjorte 
vand ledes gennem et partikelfilter der 
fjerner urenheder inden vandet under 
tryk sendes gennem det omvendte os-
mose filter, der fjerner 98 pct. af saltene. 
Efter en tur gennem rO anlægget er 
ledningsevnen reduceret fra typisk 500-
750, µS/cm (mikro siemens pr. centime-
ter) til under 20 µS/cm.

Det effektive demineraliseringsanlæg 
er opbygget som ren plug and play med 
minimal installation. Et modul rummer 
alle rørforbindelser og er monteret på 
en rustfri stålramme, så det blot skal 
tilsluttes vand og el. Det er dimensio-
neret, så det let kan passere de fleste 
døråbninger og installeres både hurtigt 
og enkelt i eksisterende bygninger.

Fordelen ved en komplet løsning er, 
at det forenkler indkøb, installation og 
dimensionering. Anlæggene er kom-
pakte, trykprøvede og elektrisk funkti-
onstestede, inden de forlader fabrikken. 
Det sikrer kunderne mod ubehagelige 
overraskelser, reducerer installations- og 
indkøringsperiode betydeligt. 

Anlægget har en ydelse på op til 2 
kubikmeter vand i timen. Er behovet 
større, anvendes flere membraner så 
anlæggets ydelse øges.

Modulerne er forsynet med mano-
metre og flowmålere, så det er let at 
indregulere dem til at køre energimæs-
sigt og driftsmæssigt optimalt. Dermed 
sikres installationen en lang levetid både 
på blødgøringen og rO anlægget med 
tilsvarende lave udgifter til membran-

af JoURNalist, iB ERik ChRistENsEN

Kompaktanlæg type CU:RO til afsaltning af vand bestående af et komplet omvendt 
osmoseanlæg (RO) sammenbygget med et forbehandlingsanlæg (blødgøring og 
filter) på en ramme af rustfrit stål – klar til brug.
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rensninger, membranudskiftninger, og 
almindelig service og vedligehold.

rO anlæg er blevet en stor eksport-
artikel til en lang række europæiske 
lande. Ofte er det store, sammenbyg-
gede anlæg til storkunder. Fabrikken 
sælger løbende anlæg enten monteret i 
containere eller på større fundamenter. 
Som noget af det største har SilHOrkO 
leveret anlæg med en ydeevne på 120 
kbm./timen – anlæg der fyldte 6 store 
40 fods containere.

STOr 75 årS jUbilæUMSFEST

Ud over at være blandt de førende, er 
SilHOrkO også en af de ældste pro-
ducenter. Selskabet blev grundlagt i 
1936 af tre maskinfabrikker i Silkeborg, 
Horsens og kolding, der lagde navn til 
selskabet SilHOrkO ved at tage de før-
ste stavelser i de tre bynavne. 

indtil 2003 havde familien Scherfig 
været eneejer. Siden har ejerskabet væ-
ret fordelt mellem de to direktører, kurt 
Hufnagl og Torben buhl, Erik Nansen 
Scherfig, tidl. ejer og adm. direktør samt 
Harry Viiala, ejer og adm. direktør i det 
finske selskab HyXo Oy, der er forhand-
ler for EUrOWATEr i Finland.

Siden starten har selskabet udviklet 
sig som en af de førende udviklere og 
producenter af vandbehandlingsudstyr 

med knap 270 ansatte. Anlæggene 
sælges gennem 21 salgs- og servicekon-
torer fordelt over hele Europa under det 
internationale navn EUrOWATEr og 
beskæftiger 14 forskellige nationaliteter. 

Fabrikken med hovedsæde i Stilling 
ved Skanderborg fejrede 4. juni sit 75 
års jubilæum ved en stor jubilæumsfest 
med deltagere fra 30 europæiske lande; 
af de danske afdelinger, udenlandske 
datterselskaber, internationale forhand-
lere og samarbejdspartnere.

Gallafesten markerede, at der absolut 
er noget at fejre i jubilæumsåret, fastslår 
Thomas Dalsgaard:

– Det går særdeles godt for virksom-
heden, da der er kommet rigtigt meget 
gang i hjulene efter finanskrisen. Mange 
af de projekter, der blev lagt i mølpose 
og har ventet på bedre tider, er i øjeblik-
ket ved at blive taget frem og skudt i 
gang både herhjemme og i udlandet, så 
vi har meget travlt.

Installationsfoto fra hospital. ROanlæg og forbehandlingsanlæg (blødgøring). 
Anlægget leverer demineraliseret vand til laboratoriebrug.

Gruppebillede taget i forbindelse 
med SILHORKOs 75års jubilæum.



Dynamisk, bredspektret dagslys døgnet rundt
I acceleratorrummet på Århus Sygehus er der opsat ikke færre end 20 
dagslysarmaturer med Blue Sky-motiv i 2 klynger, for at opnå en markant 
bedre belysning i dette rum helt uden naturligt dagslysindfald. Også i det 
tilstødende operatørrum er der installeret dynamisk dagslys via et dagslys-
vindue, monteret på væggen.

Dermed giver Servodans unikke dagslys-
koncept en markant bedre lyskomfort og 
således endnu bedre trivsel og velvære. 
Dagslysarmaturerne kan nemlig genskabe 
dagslysets sammensætning, tonerne og 
skiftet gennem dagen. Det er således mu-
ligt at få kunstigt skabt dynamisk dagslys ind 
i selv de allermørkeste kroge af en bygning, 
hvor der ellers aldrig ville kunne komme selv det mindste strejf af dagslys. 
Med åbenbare fordele for menneskers trivsel, humør og effektivitet til følge.

Dynamisk dagslys 
på Århus Sygehus

Stenager 5 . 6400 Sønderborg . Tel. 7442 4726 . info@servodan.dk . www.servodan.dk

Stærke el-løsninger

Hospital Drift & Teknologi - 3-2006

Hospital 2006
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U-B-Let A/S har et bredt udvalg
af el-drevne transportløsninger
til hospitalssektoren - både til
person og varetransport.
Alle køretøjer og vogne er forsynet med et trinløst
speeder/bremsesystem, der gør kørslen enkel.
Alle kan betjene dem.
El-drevne køretøjer er miljøvenlige og støjfri.

Vi stiller os meget gerne til rådighed for at finde
et produkt, der passer netop til jeres behov.

Friis Hansens Vej 9
7100 Vejle
Tlf. 7585 8022
www.ub-let.dk

MAQUET Danmark A/S

Firskovvej 23

2800 Lyngby, Danmark

Phone: +45 4694 4216

Fax: +45 4468 1566

www.maquet.com

MEMBER OF THE GETINGE GROUP

THREE MAQUET DIVISIONS
ONE GOAL -
OPTIMAL WORKPLACES

The MAQUET brand has three Divisions: Critical Care, Cardio-

vascular and Surgical Workplaces. These represent a full

product portfolio for medical workplace equipment, clinical

solutions and comprehensive therapeutic concepts for ICU and

OR as well as for the areas of emergency rescue and

emergency admissions immediately preceding the process

chain.

MAQUET — The Gold Standard.
michael.groenbaek@maquet.com

MAQUET Danmark A/S
Industriparken 44B
DK 2750 Ballerup
Phone  +45 4694 4216
Mobile  +45 2672 4851
michael.groenbaek@ 
maquet.com
www.maquet.com

http://www.ub-let.dk
mailto:info@servodan.dk
http://www.servodan.dk
http://www.maquet.com
http://www.maquet.com
mailto:michael.groenbaek@maquet.com
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Ny hØJEffEktiv 
ROTERENDE VEKSLER 
– OGSÅ TIL PHARMA/MEDICAL PROJEKTER 

af afdEliNgslEdER, tRoEls MoRtENsEN, CliMatECoNsUlt

pRodUktiNfoRMatioN

FläktWoods har udvidet deres veksler-
program med en ny og meget spæn-
dende type roterende veksler, TE3 
rotorhjul, som benytter sig af 3 ång-
strømteknologien.

TE3 rotorhjulet er en roterende veks-
ler, hvor hele overfladen er behandlet 
med 3 ångstrøm teknologien, og har der-
for nogle helt unikke produktegenskaber. 

Teknikken har været kendt siden 
50’erne, hvor man i olieindustrien 
opdagede teknologiens egenskaber i 
forbindelse med udskillelse af vand i rør 
til olietransport, og i 1992 startede man 
med at benytte denne teknologi til rote-
rende vekslere. 

TE3 rotorhjulet har siden 1992 gen-
nemlevet en udvikling og optimering 
igennem mange projekter, ligesom der 
er udarbejdet adskillige uafhængige 
forskningsprojekter, såvel i laboratorier 
af forskere og uddannelsesinstitutioner, 
som i konkrete projekter af brugeren og 
eksterne virksomheder.

3 åNGSTrØM TEkNOlOGiEN

TE3 rotorhjulet består af en roterende 
veksler, der gennem en række processer 
overfladebehandles med en belægning, 
der medfører en række fordele. 

Overfladen består af en belægning 
med en massiv mængde af kvadratiske 
krystaller, der hver indeholder millioner 

af porrer (overfladearealet på 3 ång-
strømbelægningen er 1.000 m2 pr. gram 
belægning). Hver porre har en størrelse 
på 3 ångstrøm (1 ångstrøm = 10-10 me-
ter). 

Netop størrelsen på porrerne i over-
fladen, samt det massive overfladeareal, 
er en del af forklaringen på dette sy-
stems gode egenskaber. Til sammen-
ligning har den mindste viruspartikel 3 
microns (altså 3000 ångstrøm).

Der er altså ikke nogen partikler, der 
kan overføres via rotoren fra den forure-
nede udsugningsluft til indblæsningsluf-
ten, og derved tilbage til rummene. Der 
er lavet et stort antal uafhængige forsøg 
og test på overførsel af eksempelvis gas-
ser, røg, bakterier, virus osv., og alle test 
viser samme resultat, nemlig at overførs-
len fra udsugning til indblæsning ikke 
finder sted. 

Eneste molekyle der kan overføres 
via rotoren er vandmolekyler, der for de 
mindste molekyler er 2,8 ångstrøm.

TEkNiSkE yDElSEr

•  11 størrelser i området fra 1.000 
m3/h til 80.000 m3/h

•  Varmegenvindingsgrad på samme 
niveau som en almindelig roterende 
veksler, op til 85%.

•  Genvinder både sensibel og latent 
energi

TE3hjulet fås i diameter fra 15 meter, 
11 størrelser og op til 80.000 m3/h

SEMCO 3Å molekyle belagt overflade 
(forstørret 10,000 gange)



OPbyGNiNGEN:

Overfladen på den roterende veksler 
behandles inden rotorhjulet formes, 
hvilket resulterer i at hele overfladen 
behandles ensartet.

rotorhjulet har en bredde i luftretnin-
gen på 270 mm.

kanaler for lufttransport i rotorhjulet 
har op til 25% større friareal end ved tra-
ditionelle rotorhjul, hvilket formindsker 
tilsmudsning af luftkanaler. Tilsmuds-
ning af den roterende veksler betyder 
højere tryktab henover veksleren, og 
bevirker at genvindingsgraden med ti-
den vil mindskes. 

Genvindingsgraden er for TE3 rotor-
hjulet på højde med de på markedet 
eksisterende hjul, og i nogle tilfælde helt 
op til 85%. Dette er tilfældet på grund af 
TE3 rotorhjulets dybde i luftretningen, 
der er mellem 25-35% dybere end tradi-
tionelle rotorhjul. Man skulle umiddel-
bart tro at dette ville give anledning til 
langt højere tryktab hen over TE3 rotor-
hjulet, men dette er ikke tilfældet. 

Netop som før omtalt, er friarealet på 
luftkanalerne i selve TE3 rotorhjulet op 
til 25% større end for andre rotorhjul, 
hvilket i første omgang kompenserer 
for det dybe rotorhjul, men ligeledes i 
driftsperioden på lang sigt, forhindrer 
tilsmudsning af luftkanalerne . 

GUMMiPAkNiNG OG 
rENblæSNiNGSSEkTOr:

i dag har alle roterende vekslere bør-
stelister/børstetætninger for at sikre 
minimal lækage mellem luftstrømmene 
i veksleren, og for at fjerne det værste 
smuds på rotorhjulets overflade. 

TE3 rotoren har ligeledes denne 
funktion til sikring af overførsel af luft 
fra udsugningen til indblæsningen, dog 
er teknikken og materialerne markant 
anderledes.

Tætningslisten består i TE3 rotoren 
ikke af børster, men en gummiliste, 
der er udført med reguleringsriller for 
regulering i forhold til rotorhjul, samt 
labyrintkanaler for skabelse af et kun-
stigt tryk. konstruktionen og designet af 
SEMCO labyrint tætningslisten bevirker 
altså, at der ikke overføres forurenet luft 
fra udsugningen til indblæsningen. De-
signet skaber et højere tryk over laby-
rintkanalerne end trykforskellen mellem 
de to luftstrømme. 

Tætningslisten skal, i modsætning til 
de traditionelle børstetætninger, ikke 
berøre rotorhjulet, og bliver derfor med 
tiden ikke slidte. konstruktionen er 
designet på en sådan måde, at tætnings-
listen kan reguleres frem og tilbage i for-
hold til rotorhjulet, således den optimale 
afstand til rotorhjulet opnås.

Et andet tiltag for minimering af 

Kanaler for lufttransport gennem veksler.

SemcoWheel med coated frontbelæg
ning på rotor

Rotorhjul UDEN coated frontbelægning 
på rotor.
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overførsel af forurenet luft i fraluften til 
den behandlede luft i indblæsningen er 
renblæsningssektoren. renblæsnings-
sektorens funktion er dog betinget af et 
højere tryk på indblæsningssiden i for-
hold til udsugningssiden, såvel før som 
efter veksleren.

TE3 rotorveksleren er forsynet med 
en meget effektiv og justérbar renblæs-
ningssektor. Det er dog ikke nok bare at 
have en renblæsningssektor der skyller 
luftkanalerne igennem for udsugnings-
luft, overfladen for den roterende veks-
ler er altafgørende. 

Uafhængige test (Geogia Tect re-
search institute investigation 1993 og 
1999) har vist, at med en traditionel 
overflade på rotorveksleren og en me-
get effektiv renblæsningssektor, sker 
der alligevel en overførsel på op til 50%. 
En overflade som i TE3 rotorhjulet, 
men UDEN en renblæsningssektor sker 
der kun op til 5% overførsel, et tal som 
minimeres markant ved brug af renblæs-
ningssektoren.

Undersøgelser har vist, at partikler 
som for eksempel gasser, kun overføres 
i minimal grad, 0,045% af den udsugede 
luft. Disse undersøgelser er baseret på 
såvel laboratorietest samt test fra instal-
lationer fra ”virkelighedens verden”

COATiNG På rOTOr:

Fronten af rotoren er coated med en 
speciel belægning, der er speciel kor-
rosionsbestandig overfor saltholdige 
miljøer. Dette betyder at der ikke er 
risiko for korrosion omkring de enkelte 
luftkanaler, med mindre areal og højere 
tryktab som resultat.

En anden parameter der er vigtig om-
kring små luftkanaler er, at der hurtigere 
kan ophobe sig selv mindre partikler, 
der igen øger risikoen for overføring af 
partikler og stoffer til indblæsningsluf-
ten.

Uvildige test har vist at 3 ångstrøm 
overfladen har en korrosionsevne, der 
er op til 150 gange bedre end ubehand-
let aluminium.

TE3-hjulet kan ligeledes fås med en 
effektiv anti-bakteriel front-coatning, 
som har vist sig at være ganske effektiv. 

Denne overflade har ligeledes vist sig at 
have en unik evne til at undgå belægnin-
ger af mikroorganismer.

STyriNG:

The Health and Safety Monitor (HSM) 
er blevet udviklet for at sikre optimal 
effektivitet for renblæsningssektorens 
gennemskylning af luftkanaler i rotor-
hjulet, når aggregatet er installeret for at 
operere i systemer med en variabel luft-
mængde, en konstant luftmængde eller 
et trykstyret system. 

Ved at måle differenstryk over ren-
blæsningssektorens areal, luftmængden 
gennem rotorhjulet eller begge dele, 
vil rotationshastigheden for TE3-hjulet 
blive moduleret for at sikre optimal gen-
nemskylningseffektivitet af rotorhjulet, 
i takt med at luftstrømmen og dermed 
også trykket gennem systemet ændres. 
Dette opnås ved at benytte en integre-
ret DDC-modul, tryktransducere med 
ekstra høj præcision og proprietære 
kontrol algoritmer.

Programmering af DDC kontrolpanel 
vil give mulighed for følgende funktio-
ner:
1.  konvertering af temperatur og 

relativ luftfugtighed i partikler, dug-
punkt og enthalpi

2.  konvertering af trykaflæsninger på 
tværs af hjulet i indblæsning og ud-
sugningsluftstrøm

3.  beregning og rapportering af aktuel 
energieffektivitet

4.  beregning og rapportering af op-
hobning af energi over en periode

5.  Med brugerinput af energi omkost-
ninger => lCC over tid

6.  Starttilstand for at overvåge system-
tryk og beregne en foreløbig ren-
blæsningssektors vinkelindstilling

7.  Automatisk hjul hastighedsjustering 
at sikre en effektiv renblæsnings-
sektors drift (<0,045%) over et luft-
mængdeområde fra 100% til 25%.

8.  En alarmudgang, hvis systemets 
tryk ikke giver mulighed for en or-
dentlig gennemskylning og / eller 
renblæsningssektordrift

9.  En alarmudgang, hvis hjulet ikke 
roterer

Aluminium med 3 ångstrøm behandlet
overflade

Ubehandlet aluminium

Prøver fra et rotorhjul. Til venstre et 
ubehandlet rotorhjul, til højre et rotor
hjul behandlet med SEMCO Antimicro
biel coatning af rotorfront.



10.  En alarmudgang, hvis hjulet roterer i 
den forkerte retning

11.  Programmering for integration af 
enthalpi baseret på sommer-vinter 
skift, frostbeskyttelse og levering 
af temperaturkontrol, således de 
også fungerer korrekt, når hjulets 
hastighed er moduleret at optimere 
gennemskylningen i renblæsnings-
sektoren.

12.  Tilladelse til kommunikation og 
dataoverførsel med on-site energi-
management system via bACnet 
eller bCNET over iP.

DOkUMENTATiON:

TE3 rotorveksleren og hele teknologien 
bag dette produkt er meget veldoku-
menteret. Der er gennem de sidst 20 
år blevet udviklet og erfaret en stor 
mængde materiale. Der ligger flere 
interne som eksterne rapporter på de 
enkelte procedurer indeholdt i tekno-
logien, bl.a. kan det nævnes at der er 
rapporter for:
•  Antimikroskopisk aktivitet på rotor-

overflade
•  Coating af rotorens front
•  Overførsel af bakterier og vira
•  korrosionsbestandighed
•  Overførsel af forurenet luft (Udsugn.) 

til behandlet luft (indbl.) generelt
•  Fugtoverførsel
•  Sammenligning af effektiviteten

rEFErENCEr:

Der er gennem de sidste 20 år blevet 
leveret en del ventilationsaggregater 
med TE3 rotorveksler, og der er derfor 
mange referencer. 

Nedenstående er nævnt nogle refe-
rencer, samt link til 2 projekter der enten 
lige er blevet leveret eller som skal til 
at leveres. Der er bl.a. link til det første 
projekt i Europa, nærmere betegnet i 
England, hvor man er ved at opføre et 
27.000 m2 stort forskningscenter for 
molekylær biologi i Cambridge (se øver-
ste link).

http://www.flaktwoods.com/new-
sarchive1/the-world-s-most-efficient-
energy-recovery-devi/
http://www.flaktwoods.com/newsar-
chive1/world-beating-energy-saving-
technology-used-at-/

jOHN HOPkiNS rESEACH lAb.:

•  760.000 m3/h luftlaboratorier
•  164 stinkskabe og 154 ”biosafety 

cabinets” og generel udsugning gen-
nem TE3 rotorveksler

•  8 ventilationsaggregater, alle med 
TE3 

•  rotorveksler med diameter på 4,3 
meter.

•  risikoanalyse udført
•  17 års succesfuld drift. 

PFizEr biOPHArMA CEll 
bANk SUiTE – ST. lOUiS:

•  50.000 m3/h luft til renrum
•  2 ventilationsaggregater
•  TE3 teknologien det eneste produkt 

der kunne opfylde krav jf. erfaringer 
fra kritiske analyser udført på tid-
ligere projekter “Healt and safety” 
monitorer installeret efter anbefaling 
fra sikkerhedsafdelingen

•  Ekstra serviceydelser som SF6-spo-
ring og TVOC-test er indeholdt.

Af andre referencer kan nævnes:
•  Coral reef yacht Club
•  Georgia institute of Technologi
•  The louis Stoke laboratories, Natinal 

institute of health, bethesda, Ma-
ryland

•  red Wing High School
•  richmond international Airport
•  The Medical College of Georgia
•  The Henry Ford Hospital in Detroit 

Michigan

http://www.flaktwoods.com/new-sarchive1/the-world-s-most-efficient-energy-recovery-devi/
http://www.flaktwoods.com/new-sarchive1/the-world-s-most-efficient-energy-recovery-devi/
http://www.flaktwoods.com/new-sarchive1/the-world-s-most-efficient-energy-recovery-devi/
http://www.flaktwoods.com/new-sarchive1/the-world-s-most-efficient-energy-recovery-devi/
http://www.flaktwoods.com/new-sarchive1/the-world-s-most-efficient-energy-recovery-devi/
http://www.flaktwoods.com/newsar-chive1/world-beating-energy-saving-technology-used-at-/John
http://www.flaktwoods.com/newsar-chive1/world-beating-energy-saving-technology-used-at-/John
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Vi har gennem mange årtier installeret 
blandingsbatterier og udviklet special-
løsninger til alderdomshjem, plejehjem 
og hospitaler – miljøer, hvor kravene til 
design og hygiejne er ekstra høje. 

Med den nye 9000E armaturserie opnås 
samtidig store vand- og energibespa-
relser uden at gå på kompromis med 
brugskomforten. 

Klik ind på fmmattsson.dk og læs mere 
om vores miljørigtige løsninger eller 
kontakt vores salgskontor på 
telefon 43 43 13 43 for yderligere op-
lysninger.

Ostnor Danmark A/S
Odinsvej 9, 2600 Glostrup

www.fmmattsson.dk

Enkle hjælpemidler 
til glæde i hverdagen. 
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sikkERhEd  FOR 
PERSONALE OG 
PATIENTER

fsd ’s  åRsMØdE

Geopal System A/S har siden 1985 udviklet, produceret og 
serviceret AGA anlæg til detektering af gasser, dampe og 
giftige luftarter. Vores brede produktprogram sikrer effektiv 
beskyttelse af arbejdsmiljøet.

Internetbaseret
energistyring

Centervej 5, 4600 Køge, Tlf. 46 14 14 60
www.EnergiData.dk, info@EnergiData.dk

 Overvåger og rapporterer forbrug

 Nemt og overskueligt

 Åbent system med besparelsesgaranti

Sygehuse kan opnå kæmpe  
besparelser på energibudgettet  
med MinEnergi.dk

● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

ELTIME A/S
Postboks 115  ●  Håndværkervangen 4  ● 3550 Slangerup

Tlf.: 47 38 03 03  ● Fax: 47 38 01 03
E-mail: eltime@eltime.dk

www.eltime.dk

Pålidelighed, stabilitet samt kontinuitet er målsætningen for 
vores arbejde, udvikling og produktion. Alle vores processer 
er DS/EN iSO 9001:2008 certificeret, og vi lever op til kravet 
om dokumentation, registrering og sporbarhed. Vores pro-
duktprogram ligger på et højt kvalitetsmæssigt niveau, og flere 
af vore produkter er godkendte af Dansk brand- og sikrings-
teknisk institut (Dbi), hos DEMkO/Ul og har opnået ATEX 
certifikat for produktion.

Vi fokuserer meget på mennesker, både dem vi arbejder for 
og dem vi arbejder med. Vi tager gerne en snak både omkring 
sikkerhed, men også om økonomi - brug os gerne som spar-
ringspartner! Vi deltager på FSD’s årsmøde 2011 for første 
gang, og glæder os til en god faglig snak. 

mailto:eltime@eltime.dk
http://www.eltime.dk
http://www.EnergiData.dk
mailto:info@EnergiData.dk
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CLORIUS CONTROLS A/S 
GARANTERER HOSPITALER 
UNik ENERgioptiMERiNg
One-stop-shopping er blevet et nøglebegreb og et særkende for Clorius Controls, der har taget et 
tigerspring for at levere nøglefærdige løsninger inden for energibesparelser med egne produkter og 
risikofri finansiering skræddersyet til hospitalernes anstrengte økonomi

af JoURNalist, iB ERik ChRistENsEN 

Produktchef, Johnny Strandmose

oRiENtER iNg

Alle hospitaler skal spare penge. Vi 
læser og hører hver eneste dag i medi-
erne, at driftscheferne på hospitalerne 
skal skære ind til benet. Det mest op-
lagte område for dem at spare er på 
energiforbruget. 

Det kan de gøre med one-stop-
shopping løsningen ”uden” at skulle in-
vestere en krone, fastslår afdelingschef 
Henrik lassesen fra Clorius Controls, 
som har markeret sig som en seriøs og 
ekspansiv energioptimerende virksom-
hed i den tunge klasse. 

Mens selskabet før var ”dem med 
radiatormålerne”, er Clorius Controls 
nu en moderne virksomhed, der kan 
tilbyde alt fra simpel varmeregulering 
til de mest komplicerede løsninger 
indenfor CTS – systemer og bygnings-
automatik.

– Clorius Controls kan tilbyde hospi-
talerne noget helt unikt. Clorius produ-
cerer og udvikler sine egne ventiler samt 
styresystemer. Prismæssigt betyder det 
besparelser og mere brugbare helheds-
løsninger. Clorius Controls producerer, 
leverer og monterer, derved springes 
fordyrende led over, siger han. 

– Vore optimerede løsninger og one 
stop shopping filosofi er så effektivt et 
koncept, at vi kan garantere slutbru-
gerne betydelige besparelser. For at 
kunne tilbyde disse besparelser uden ri-
siko for kunden, er det vigtig, at Clorius 
Controls dagligt overvåger teknikken via 
vort energistyrings koncept. 

FSDs årsmøde i brædstrup er et me-
get vigtigt forum for Clorius Controls, vi 
får her muligheden for at formidle vores 
budskaber til driftspersonalet og de 
driftsansvarlige på landets hospitaler.

Clorius Controls er proaktiv. Vi er 
leverandør og samarbejdspartner, som 
sparrer med kunden, når der kommer 
nye produkter eller tiltag som kan opti-
mere deres tekniske anlæg.  

De færreste leverandører af energiop-
timering gennemfører selv projekter 
fra A – z, men hos os gør vor one stop 
shopping det ekstra let for kunden at gå 
i dialog med os omkring en energiopti-
meringsopgave eller et helt nyt projekt 
med den nyeste teknologi.

HUrTiGE bESPArElSEr På 
ENErGiEN

Der er mange årsager til at virksomhe-
der stadig ikke har energieffektiviseret, 
udtaler Henrik lassesen og peger på 
manglende information fra leverandø-
rerne, håndværkerens ukritiske udskift-
ning, akut tidspres og ensidig fokusering 
på indkøbsprisen.

Det er fast praksis hos Clorius 
Controls løbende at gøre kunden op-
mærksom på den mest energirigtige og 
driftsoptimerede løsning, når ventiler, 
ventilatorer, pumper og andre kompo-
nenter udskiftes. kunden bestemmer 
selvfølgelig selv, men han skal da have 
et valg.

Clorius Controls er så sikker på sine 
produkter og løsninger, at selskabet som 
regel kan love kunden en besparelse på 
mindst 10 pct. på energibudgettet. Får 
selskabet lov til at arbejde dybere med 
projekterne, kan man oftest nå væsent-
ligt højere besparelser.  

Selskabet er kendt for sine kC styrin-
ger og komplette CTS anlæg med egne 
iSCere til at styre bygningens installatio-

Afdelingschef, Henrik Lassesen



ner. Det er CTS systemer, som opererer 
med åbne protokoller og giver mulighe-
den for åben kommunikation.

For driftspersonalet på hospitalerne 
betyder det, at de ikke længere behøver 
at være bundet til faste leverandører, 
men er sikret et frit valg mellem leveran-
dører og produkter, så de kan indhente 
flere tilbud og sikre sig konkurrencedyg-
tige markedspriser. 

For at garantere besparelserne er det 
nødvendigt at Clorius installerer et kom-
plet CTS system der via internettet kan 
overvåge teknikken med Clorius Energi-
styring. Den genererer hver måned en 
rapport om forbruget, som kunden får 
udleveret. 

Er der større udsving end det accep-
table i den daglige drift, sendes en alarm 
til Clorius Controls tekniker og kunden, 
enten via SMS eller mail, hvilket sikrer 
en optimal drift. 

i projektperioden servicerer og ved-
ligeholder Clorius Controls teknikken, 
men efter endt tilbagebetalings tid 
er det muligt for kunden eventuelt at 
vælge en anden CTS leverandør uden 
omkostninger, da systemet som omtalt 
kører med åbne protokoller. 

De ansvarlige driftschefer er meget 
interesserede i at få indført åbne pro-

tokoller, så de kan vælge blandt leve-
randører som de har lyst til og sikre de 
rigtige priser på markedet og fuld kon-
kurrence, fortæller Henrik lassesen. 

UbErETTiGET SkEPSiS 
OMkriNG ESCO

Energieffektivisering og ESCO er ikke 
for alvor er slået igennem på hospi-
talerne og Henrik lassesen mener, at 
der hersker en uberettiget skepsis og 
uvidenhed i sektoren. Finansieringen 
har i mange år bevist sin eksistensberet-
tigelse og fungeret problemfrit.

Clorius tilbyder en særdeles attraktiv 
ESCO model ved at garantere og hæfte 
for de besparelser, selskabet finder i 
projekterne. kunden får hele 80 pct. af 
de ekstra besparelser, der måtte opstå 
undervejs og kan hurtigere betale pro-
jekterne ud

Clorius samarbejder med Nordea om 
finansieringen af deres egne optime-
ringsprojekter, men er samtidig med i en 
ESCO gruppe sammen med Energiråd-
givere, rådgivende ingeniører korsbæk 
og Partnere, og kPF Arkitekter A/S. 

Energirådgiverne i Hjørring stil-
ler finansiering til rådighed til laveste 
markedsrente så kundernes besparelse 

bliver maksimal. Energirådgiverne skal 
ikke tjene på finansieringen, men er in-
teresseret i at sikre sig CO2 kvoterne fra 
projekterne.

– Vi er de eneste der kan tilbyde kun-
den så store fordele. Det er markedets 
mest enkle og lukrative ESCO model. 
Der er faktisk ingen risiko for hospitalet, 
da vi garanterer besparelsen i perioden, 
siger Henrik lassesen.

– De fleste kender Clorius Controls 
A/S fra forbrugsmålerne på radiato-
rerne, men er i dag højt specialiseret i 
energioptimering som er vort nøgleom-
råde. Clorius Controls vil på FDS års-
møde præsentere vore CTS systemer, 
produkter og ydelser, der er meget rele-
vante for sygehusmaskinmestrene.

Clorius stand vil foruden Henrik 
lassesen være bemandet med johnny 
Strandmose, der er produktchef på 
ventiler og ser frem til at kunne vise og 
fortælle om de nye produkter inden for 
regulering.

– Der vil blive rig mulighed for at få 
lavet aftaler med vore salgskonsulenter 
som gerne kommer ud til jer og afholder 
seminarer, og eller produktpræsenta-
tioner, eller komme til os i vore lokaler i 
ballerup, siger Henrik lassesen.  



COWI A/S
Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby
Tlf. 45 97 22 11
www.cowi.dk 

Overskuelighed kommer 
ikke af sig selv…

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. 
Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi 
over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er 
førende på sit felt, fordi vores 6.000 medarbejdere hver især 
er det på deres.

Overskuelighed kommer af en gennemtænkt logistik. Derfor er logistik et 
nøgleord for COWI i hospitalsprojekter. Resultatet er bedre arbejdsgange 
for medarbejderne, et hospital, som er nemt at finde rundt i for patienter og 
pårørende og en bedre økonomi.

Vores rådgivning har fokus på:

•	 Patientforløb

•	 Hygiejne

•	 Sikkerhed

•	 Effektivitet

•	 Driftsøkonomi

http://www.cowi.dk


RUko haR NØglEN 
TIL DEN IDEELLE 
ADGANGSKONTROL
Øget central styring og automatik letter hverdagen i de nye, 
automatiserede systemer for adgangskontrol fra ruko, der også 
tilbyder en væsentlig lettere montage og service

af JoURNalist, iB ERik ChRistENsEN

oRiENtER iNg

ruko Assa Abloy har teknologien til at 
gennemføre en adgangskontrol, der 
på en og samme tid kan opfylde hospi-
talernes behov for stor åbenhed ind til 
patienterne og en lige så stor lukkethed 
til følsomme områder, men langtfra alle 
ved dette.

Mange ingeniører tænker på ruko 
som leverandør af nøgler og låsecylin-
drer, men ruko har udviklet sig til meget 
mere end de simple produkter. Fremti-
dens låsesystemer er kort og brikker og 
centralt online opkoblede adgangskon-
troller

ruko har et slogan ”the door opening 
solution” som fortæller, at virksomheden 
kan levere alt der skal til el omkring en 
dør fra hængsler, låsekasse, cylinder, 
langskilt, dørgreb, adgangskontrol, dør-
lukker og dørautomatik. 

– Vor rådgivningsafdeling yder gratis 
rådgivning og kan udarbejde beskri-
velser af integrerede løsninger, der er 
meget relevante for ingeniørerne, der 
designer de nye hospitalsprojekter, siger 
salgschef jan brevadt.

Ny HiO STANDArD 
FOrENklEr

ruko har udviklet en ny standard, HiO, 
som er en lille 4-leder bUS man lægger 
ud til alle elektriske komponenter om-
kring dørene. Det er en stjernekonfigu-
ration eller basic chain, hvor de enkelte, 
opkoblede dele forbindes og kommuni-
kerer med hinanden.

kortlæseren informerer dørautoma-
tikken, ellåsen og andre dele, der er 
forbundet som perler på en snor og de 

konfigurerer hinanden. De enkelte dele 
snakker sammen og informerer hinan-
den om deres funktioner og tilstand. 

Man kan tilslutte softwaren HiO Ma-
nager, der kan aflæse driftstatus på de 
enkelte enheder. Det gør det muligt at 
se, hvor mange gange døren, kortlæse-
ren, udtrykket etc. har være brug og få 
en driftstatus på den enkelte dør.

DET STOrE ArX SySTEM

Skal det være rigtigt smart, kan HiO 
kombineres med ruko’s store modulop-
byggede adgangskontrol system ArX, 
der kan sende alle data helt op i ma-
nagement softwaren i adgangskontrol-
systemet som typisk ligger på en central 
placeret server på hospitalet. 

– Det er nyt og unikt med en online, 
realtime driftstatus, siger han. For in-
geniøren betyder det, at han kan blot 
skal beskrive, at der skal ligge et enkelt 
4-leder kabel omkring døren, som man 
senere kan tilslutte alle de HiO kompati-
ble komponenter til, uddyber han. 

Et moderne, meget forenklet system 
i stedet for en traditionel kabling med 
forskellige typer af kabler til hver kom-
ponent med væsentligt flere ledere i 
hver enkelt, der igen afhænger af typer 
og modeller.

Systemet er på markedet med kort-
læser, ellås, udtryk, dørautomatik m.m. 
Der kommer løbende flere HiO kom-
ponenter til. Hospitalet får en simplere 
montage, højere funktionalitet, udbyt-
tet, lettere servicering for en yderst be-
skeden merpris.

Har hospitalet et kontrolsystem fra en 

anden leverandør end ruko, kan man 
stadig godt opsætte et HiO system, men 
det levner ikke mulighed for at få data 
op i systemet, så man skal ud til enkelte 
dør for se driftstatus.

riNG OG Få OS Til AT HjælPE

– Vi kan hjælpe med at beskrive alt fra 
hængslet til kompliceret adgangskon-
trol, men vi har også enkle, funktionelle 
produkter som en hel serie hospitals-
greb designet specielt til brug på hospi-
taler, så man kan åbne døren med en 
albue.

rukoline dørgrebsserie i rustfrit stål er 
lavet i syrefast rustfrit stål i høj kvalitet. 
Design og brugervenlighed er sat i høj-
sædet. Af dørlukkere har ruko lanceret 
de designmæssigt meget flotte og ekstra 
kompakte Assa Abloy dørlukkere, der 
kan åbne og lukke alle typer af døre.

Senere vil ruko sende dørautomatik-
ker i samme designserie på markedet, 
hvor man trækker i en snor eller trykker 
på knap, så døren går op. 

– Der er generelt et stort svindpro-
blem på hospitalerne, så udfordringen 
er at kombinere frihed med sikkerhed, 
men fra ruko’s rådgivningsafdeling kan 
medarbejdere hurtigt komme ud på ho-
spitalet, rådgive og beskrive et komplet 
dørsetup. 

behovet for nemme, fleksible løsnin-
ger er store. De fleste steder skal man 
ikke mødes af låste døre, men kunne 
bevæge sig rundt, siger salgschef jan 
brevadt.
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Runde fødselsdage
21-09-2011 75 ib Alanin 
  Pensionist
29-09-2011 50 kim Gerner larsen 
  Århus sygehus NBG
09-10-2011 70 jørgen Strand 
  Pensionist
17-10-2011 60 leif Eising Olsen 
  OUH Svendborg Sygehus
04-12-2011 50 Micael jensen 
  Atlectia A/S
12-12-2011 60 Poul Hjort 
  Psyk.Hosp.Nykøbing Sj.
16-01-2012 70 jørgen byskov Eriksen 
  Pensionist
21-01-2012 60 Carsten Høj jørgensen 
  Pensionist

Jubilæum
01-10-2011 25 år Sune rasmussen  
  Thorshavn Sygehus
01-01-2012 25 år Thorkild Vandborg  
  regionshospitalet Herning
01-02-2012 25 år Erik Petersen  
  Psyk. Midt. Augustenborg
01-02-2012 25 år Sten brun  
  københavns Fængsler/Vestre

fØdsElsdagE  & JUBilÆER

DORMA teknik – af gode grunde

DORMA KVALITETSTEKNIK
Teknisk information og brochurer: www.dorma.dk

DORMA Danmark A/S · Sindalvej 6-8 · 2610 Rødovre
Tlf.: 4454 3000 · Fax 4454 3001

Til den bevidste bygherre:

DS / EN 1154

TS 93 i Contur Design
Dørlukker med 
komfortteknik.
Også med over-
flade i rustfri look 

ED 200
Dørautomatik 
til hængslede døre

Godkendt til branddøre

ES 200 i Contur Design
Dørautomatik 
til skydedøre

Godkendt til flugtveje 
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SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE

Silentia ApS – Tel: 39 90 85 85 • Fax: 72 62 31 00 • info@silentia.dk • www.silentia.dk

Optimal hygiejne & fleksibel funktion
SILENTIA SKÆRMSYSTEM

Silentia foldeskærme er svaret på 
de krav, som stilles til afskærm-
ning indenfor sygeplejen.

Book tid for en gratis 
fremvisning hos jer af
en Silentia foldeskærm. 

EasyClean™ 
Let at rengøre

EasyReturn™  
Let at folde sammen og trække ud

EasyClick™

Mobil eller fast monteret

http://www.dorma.dk
mailto:info@silentia.dk
http://www.silentia.dk


Dårlig hygiejne- og sikkerhedsforhold kan volde stor skade på din forretning. Altro’s sikkerhedsgulve 
giver dig den perfekte løsning. De lever både op til de strenge internationale HACCP hygiejnekrav, der 
gælder ved brug i fødevaremiljøer, samtidig med at de indeholder Altrosan™, som forhindrer 
bakterievækst og beskytter dit personale, dine kunder og dit dyrebare renommé. 

Få fl ere gode grunde til at vælge Altro, kontakt din Altro konsulent eller check www.altro.dk
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pRodUkt INFORMATION
Efter mere end 10 måneders intensiv 
udvikling og test, præsenterer Eisenberg 
en ny serie lED loftsarmaturer, der er et 
fremragende alternativ til traditionelle 
lysrørsarmaturer.

Ved at erstatte lysstofrør med lED ar-
maturer får du et klarere, blødere og 
mere behageligt lys og dermed et bedre 
arbejdsmiljø. 

lED armaturer kræver minimal vedlige-
holdelse og er betydeligt mere miljøven-
lige end traditionelle armaturer, samtidig 
med at de bidrager til at reducere CO2 
udledningen.

lED loftsarmaturer fra Eisenberg er et 
resultat af en lang udviklingsproces og 
mange års erfaring med lED lyskilder.

lED armaturerne afgiver et meget kla-
rere, blødere og mere behageligt lys 
sammenlignet med traditionelle lysrørs-
armaturer.

lED loftsarmaturer er ideelle til belys-
ning i kontorer, skoler, butikscentre, su-
permarkeder, showrooms, restauranter 
etc.

vÆlg EisENBERg, foRdi. . . .

a)  Nem vedligeholdelse. Det patenterede design gør det nemt at vedlige-
holde armaturerne. Hvis en LED bliver defekt, behøver du ikke at skifte 
hele armaturet. dbslys fortæller gerne hvordan du skifter en diode.

b)  Meget klarere lys. Med mange flere dioder pr. armatur leverer  
Eisenberg armaturerne et meget klarere og blødere lys.

c)  Behageligt lys. Antallet af dioder og afstanden mellem lyskilden og 
 frontglasset sikrer et meget komfortabelt lys.

d)  Det avancerede design og dioder af høj kvalitet sikrer en lang og 
 problemfri levetid.

e)  Inden et nyt produkt lanceres, foretager Eisenberg en mere end 1000 
timer lang pålidelighedstest af produktet.

f)  Ved produktion af armaturerne er der kvalitetscheck hele syv steder i 
produktionsprocessen. yderligere informationer fås ved henvendelse til:  
 
dBs lys a/s 
tlf. 43 45 35 44 
www.dbslys.dk 
e-mail: briansp@dbslys.dk 

•	Lyskilder

•	Armaturer

•	Gitre

•	LED

•	Batterier

•	Sikringer

	 Råder	over	mere		

	 end	5.000	artikler

Eksperter i: 

Der er lys. Og Der er OsrAM.

Tlf. 43 45 35 44 · www.dbslys.dk

http://www.dbslys.dk
mailto:briansp@dbslys.dk
http://www.dbslys.dk


Trådløs online validering
Kombiner alle fordelene ved trådløse datalog-
gere og online validering. Overvåg og valider 
processen med de trådløse dataloggere fra 
Ellab, som nemt monteres i autoklaver og 
andet medicinsk udstyr.

   Gældende normer:
EN ISO 554 / 17665: Dampautoklaver
EN 13060: Små autoklaver (<60L) 
EN 550: EtO autoklaver
EN 15883: Vaskemaskiner & desinfektorer

Validation Solutions

Trå

www.ellab.com

Online trådløse dataloggere fra Ellab kan 
med fordel bruges til validering / revalidering 
af autoklaver og vaskemaskiner jf. IKAS og 
DDKM retningslinier. Samtidig er parametrisk 
måling med dataloggere både nemt og sikkert 
og derfor et godt alternativ til Bowie Dick test 
og brug af bioindikatorer ved batchkontrol af 
hver last.

info@ellab.com

   Ellab fordele
•  Komplet produktpakke
•  Intuitiv software
•  Høj målenøjagtighed
•  Præde nerede rapporter
•  Kompakt loggerdesign
•  Brugervenlig batteriskift 

Ellab A/S • Trollesmindealle 25 • 3400 Hillerød • Danmark • Tlf.: 4452 0500 • Fax: 4453 0505

http://www.ellab.com
mailto:info@ellab.com


FJERN KALKEN OG 
BEkÆMp faRligE 
BaktERiER  I  VANDET
Der er kommet langt større fokus på mulighederne for at minimere farlige bakterier i hospitalernes installationer 
ved at fjerne kalken fra vandet med blødgøringsanlæg

oRiENtER iNg

Farlige bakterier som legionella på vore 
sygehuse har ført til en vedvarende 
diskussion om en højere hygiejne og en 
bedre rengøring, så vi ikke bliver syge 
af at være indlagt, men der er også øget 
fokus på at bekæmpe smitten ved at 
fjerne kalken i vandet.

Det gælder især mod de frygtede 
legionella, der sætter sig indvendigt på 
vandrør og i porøse materialer i den 
såkaldte biofilm, hvor de i dele af instal-
lationen med mere stillestående lunt 
vand kan blomstre op til livsfarlige kon-
centrationer.

Det oplever specialisten Guldager 
A/S, der udvikler, producerer og rådgi-
ver om blødgøringsanlæg. 

Virksomheden tilbyder hospitalerne 
blødgøringsanlæg til varmtvandsinstalla-
tioner, der fjerner kalken fra vandet ved 
ionbytning, sikrer bedre drift og giver 
energibesparelser.

På installationer med varmevekslere 
og varmtvandsbeholdere reduceres 
energiforbruget, der sikres en bedre 
varmetransmission uden de isolerende 
kalkaflejringer samtidig med at det bliver 
lettere at holde den rette temperatur.

– Når der er færre kalkbelægninger 
indvendig i vore installationer, øges cir-
kulationen og det bliver lettere at styre 
vandtemperaturen, så bakterierne får 
sværere ved at trives, siger salgs- og ser-
vicedirektør Claus bengtsson, som mær-
ker et større fokus på sammenhængen:

– På VVS 2011 i Odense sidst i april 
oplevede vi en meget større bevidsthed 
om problemet og et langt større kend-
skab til mulighederne og fornuften i at 
fjerne kalken fra vandet og installatio-
nerne end på messen for to år siden.

både kunder og installatørerne vid-

ste at problemerne kan løses, så det er 
godt, at der er åbnet op for at blødgøre 
det varme vand. Det kendte branchen 
for to år siden ikke ret meget til, men de 
fleste ved nu, at de ikke behøver leve 
med ulemperne, siger salgs- og service-
direktør Claus bengtsson. 

Guldager oplever en betydelig vækst 
i investeringerne for at fjerne kalken fra 
vandet, og virksomheden har i år iværk-
sat en stor kampagne for at skabe ekstra 
opmærksomhed om mulighederne for 
at stoppe udfældningen i vore instal-
lationer.

Målinger og vandprøver på en række 
sygehuse har påvist skræmmende høje 
tal på forekomsten af legionella bak-
terier. Guldager vil derfor sætte turbo 
på udviklingen og være med til at løse 
problemet, der er et påtrængende sund-
hedsproblem.

PrOblEMEr MED 
VANDTEMPErATUrErNE

Guldager A/S kan som specialist i blød-
gøringsanlæg også tilbyde en hel palette 
af rådgivning i, hvordan man driver en 
vandinstallation fornuftigt på et syge-
hus. Det handler især om at fjerne kalk 
for at sikre de rigtige temperaturer og en 
god cirkulation.

– Når man har de rette driftsforhold, 
får man ikke problemer med legionella. 
Vi ved, at sygehusene i stort omfang har 
problemer med at holde de rette vand-
temperaturer. Det varme vand er for 
koldt og det kolde vand for varmt, siger 
Claus bengtsson. 

Det skyldes i vid udstrækning pro-
blemer med at cirkulere vandet godt 
nok. rørene er stoppet til med kalk, så 

af JoURNalist, iB ERik ChRistENsEN

UniSoft Hydrus blødgøringsanlæg 
til industri, ejendomme og større 
opgaver
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biofilm sætter sig på inderside af rørene. 
Her kan legionella bakterier trives i et 
voldsomt stort antal.

Vi ser grimme eksempler på, hvor 
hurtigt kalken udfældes.

Det ved vi som en kendsgerning, da 
vi ser installationerne indefra, når vi ser-
vicerer og udfører korrosionsbeskyttelse 
af eksempelvis varmtvandsbeholdere. 
i mange år har vi set kalken sætte sig 
på indersiden, på varmelegemerne og i 
rørene. 

Generelt har Danmark meget kalk i 
vandet og vore rør i vandinstallationerne 
kan let lukkes til i løbet af blot 5-6 års 
drift. Det giver masse vedligehold, dår-
lig varmeudnyttelse, dårlig cirkulation 
og faldende temperatur, hvilket skaber 
grobund for bakterier.

De gror bedst i biofilm på indersiden 
af rørene. biofilm på kalken minder lidt 
om et koralrev. Derfor skal de rene rør 
holdes rene. Drift og hygiejneforhold er 
vigtige. Vi kender sammenhængen mel-
lem problemstillingerne og kan anvise 
løsningerne.

lØSNiNGEr På TilSTOPPEDE 
rØr

i en vand installation afføder det ene 
problem typisk det næste, så man hav-
ner i en ond cirkel. Man skal forstå me-
kanismen, men lever man op til retnings-
linjerne, kan man holde vandsystemet 
fornuftigt kørende i fuld balance.  

Man kan styre sig til de rigtige 
temperaturforhold selv om rørene er 
forkalkede og forhindre, at kalkudfæld-
ningen fortsætter ved at installere et 
blødgøringsanlæg til at fjerne kalken 
fra vandet, men man kan faktisk også 

reducere antallet af bakterier og kalk-
belægninger.

– Vi foretager ofte rørskyl, hvor vi 
laver en hovedrengøring i rørene ved 
at isolere et strengsystem og spule det 
igennem baglæns med en blanding af 
vand og trykluft. Det skaber en meget 
turbulent, modsatrettet vandstrøm i 
rørene, der river biofilmen op og skyller 
den med ud, siger Claus bengtsson.

Guldager har udviklet og introduceret 
en såkaldt Alpha-b dynamisk strengre-
guleringsventil til brug i stedet for ter-
mostatventiler, så man kan fastholde en 
ensartet strømning i rørsystemet uanset 
trykforholdene. Det har ikke tidligere 
været godkendt til varmt brugsvand, 
men er blevet det. 

Ventilen regulerer i forhold til tryk-
ket og sikrer, at man altid holder den 
ønskede vandstrøm i installationen og 
dermed sikrer et ensartet flow.

HOlD PrOblEMET i AVE

Guldager desinficerer også varmt-
vandsbeholdere med klordioxid, som 
effektivt dræber legionellabakterierne. 
Mange steder i udlandet desinficerer 
man løbende hele rørsystemet med 
klordioxid, men det er ikke så udbredt 
herhjemme. Og de dele af rørsystemet, 
der er værst tilkalket, typisk er de fjerne 
ender af cirkulationssystemet, kan ud-
skiftes. 

Guldager A/S oplever større travlhed 
efter at lovgivningen er ændret, så van-
det i den varme vandinstallation godt 
må behandles teknisk så kalken fjernes 
ligesom det har været tilfældet med in-
dustrien, men der er stadig forskelle: 

– Vi har travlt, men bakteriebekæm-

pelse er ofte et område, hospitalerne 
ikke umiddelbart kan se en økonomisk 
fordel i at gøre noget ved. Sælger man 
blødgøringsanlæg, fordi kunden kan 
spare penge på fjernvarmen og tjene 
investeringen ind på under 1-2 år, er det 
et klart argument for at købe.

Men fortæller man dem, hvordan 
man kan forebygge bakterievækst, som 
hospitalet ikke ved, at de har eller som 
de ikke tror kan blive et problem, så 
opfattes en sådan omkostning i langt 
højere grad som penge direkte ud af 
lommen.

Det bliver ikke prioriteret før det er 
et problem, men når medierne sætter 
overskrifterne, så stiger interessen for at 
gøre noget ved problemet. 

– Vort klare råd til hospitalerne er, at 
man uden den store hokus pokus kan 
holde kalken og bakterierne i ave på et 
niveau, hvor det er til at håndtere – og 
det bør man gøre, siger Claus bengts-
son.

Legionellabakterier

Guldagers ALPHAB ventil til dynamisk 
regulering af varmtvandsanlæg



fÆllEs akUtModtagElsE 
PÅ ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL
i Odense opføres et tre etagers byggeri, der skal rumme den fælles akutmodtagelse indtil det nye 
universitetshospital står færdigt om ca. 10 år. Men selvom byggeriet har en umiddelbar slutdato, er der 
intet midlertidigt i kvaliteten af el-installationerne. 

af ChRistEl ENgEdal

oR iENtER iNg

Et af de strategiske indsatsområder i den 
nye sygehusplan for region Syddan-
mark er at etablere fælles akutmodtagel-
ser på regionens fem akutsygehuse. En 
fælles akutmodtagelse betyder, at akutte 
patienter kun modtages et sted på sy-
gehuset. På det nuværende Odense 
Universitetshospital (OUH) er der store 
pladsproblemer, og der er mange år til, 
det nye OUH står færdigt. Derfor har 
man igangsat et byggeri af en tre eta-
gers bygning på 10.400 m2 til den fælles 
akutmodtagelse, der skal rumme 50 

sengepladser.  byggeriet forventes at stå 
færdigt i slutningen af 2011. 

”Ved hospitalsbyggerier er der et eks-
tra behov for forventningsafstemning 
mellem rådgiver og brugerne af det 
færdige byggeri. Et hospital er en stor 
arbejdsplads med mange forskellige ar-
bejdsfunktioner, der stiller krav til både 
indretningen og de tekniske installatio-
ner,” fortæller lars kristoffersen, pro-
jektleder hos rambøll, der er rådgiver 
på byggeriet, og fortsætter:

”Alle disse krav skal vi have formule-
ret i udbudsmaterialet. Min oplevelse 
er, at hospitaler har flere specifikke 
krav end andre kunder. Derudover har 
hospitaler en stor teknisk organisation, 
som giver en anden sparing til os som 
rådgiver, end vi kender fra størstedelen 
af vores kunder.”

TEkNiSk TUNGT byGGEri 
STillEr krAV Til 
iNSTAllATØrEN 
i en hospitalsbygning skal man ikke bare 
trække en ledning, når el-forsyningen 
etableres. Projektleder lars rousing fra 
El-Team Fyn, der har entreprisen på el-
forsyningen forklarer:

”På et hospital skal man tage højde 
for meget mere end el, vand, varme 
og ventilation, når man projektere fø-
ringsvejene. Der skal også være plads 
til bl.a. rør med gasarter og en rørpost 
til blodprøver. Derudover er de fleste 
installationer også dobbelte af hensyn 
til forsyningssikkerheden. Det kan give 
nogle pladsmæssige udfordringer, når 
det hele skal være der.”
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kenneth røsling, der koordinerer alle 
El-Team Fyns ansatte på byggepladsen 
fortæller:

”i det daglige arbejde er vi nødt til at 
koordinere tæt med de andre firmaer 
herude, så vi ikke vil sætte ting op på 
samme tid og sted. Derudover skal man 
holde tungen lige i munden, når man 
læser byggetegningerne, så vi får sat 
føringsvejene i den rigtige højde af hen-
syn til de andre installationer. Ofte skal 
vi også lave niveauspring og sving, så 
det er vigtig at have fleksible føringsveje 
at arbejde med.”

SikkEr El-FOrSyNiNG

i bygningen er der 30 el-tavler, som alle 
er bygget som Form4 tavler med Schnei-
der Electrics NSX-brydere på plug-in 
sokkel. Tavlerne er bygget af Pro Auto-
matic, og salgsingeniør Nis Thaysen 
fortæller:

”Med plug-in soklen til NSX-bryderne 
er det nemt at bygge en tavle, der lø-
bende kan ændres og udvides efter 
kundens behov. Det kan lade sig gøre, 
fordi soklerne er indbygget i tavlerne, 
og så kan de forskellige brydere plug-
ges ind efterfølgende. Man kan skifte 
og indsætte brydere uden at gøre tavlen 
spændingsløs, hvilket er et krav på et 
hospital.”

Her og nu er den vigtigste årsag til, 
at man har valgt at bygge tavlerne med 
plug-in sokler, at tavlerne kan service-
res, vedligeholdes og udvides uden at 
afbryde strømmen. Men på sigt giver 
det også en stor fleksibilitet, da man 
nemt kan ændre tavlen, hvis bygningen 

skal bruges til et andet formål, fordi man 
simpelthen bare klikker en ny bryder i. 

DObbElT NØDSTrØMSANlæG

Et hospital har helt særlige strenge krav 
til nødstrømforsyningen. Hvis strøm-
men går, kan det være et spørgsmål om 
liv eller død for patienterne. Derfor er 
der ikke bare lavet et men to nødstrøms-
anlæg på den nye akutte fællesmodta-
gelse. De to anlæg er lavet med Sym-
metra PX 96/160 fra APC by Schneider 
Electric.

Symmetra-serien adskiller sig fra 
de traditionelle løsninger ved at være 
modulopbygget og dermed skalerbar. 
i stedet for at kunden har flere UPS’er 
stående ved siden af hinanden, så den 
ene kan tage over, hvis den anden svig-
ter, sidder power modulerne i Symmetra 
PX, der dermed har indbygget redun-
dans. De store fordele ved en sådan 
løsning er, at der løbende kan indsættes 
flere power moduler, hvis der opstår 
behov for et større nødstrømsforbrug. 
Derudover er Symmetra også billigere i 
drift, da løsningen kræver mindre strøm 
og kølingen end flere enkeltstående 
UPS’er. 

DriFTEN MEDTæNkES i 
byGGEPrOCESSEN

Hospitaler er rigtige dyre i drift, da det 
er tekniktunge bygninger, som er i gang 
24-timer i døgnet. lars kristoffersen for-
tæller om de udfordringer, det giver:

”Det er selvfølgelig altid vigtigt at 
tænke en bygnings driftsomkostninger 

”På et hospital skal man tage højde for meget mere end el, vand, varme 
og ventilation, når man projektere føringsvejene. Der skal også være 
plads til bl.a. rør med gasarter og en rørpost til blodprøver.”

ind i byggeprocessen. På den nye akut-
modtagelse har vi lagt vægt på både 
komponenternes kvalitet og energifor-
brug, da det har været et krav fra region 
Syddanmark og OUH, at byggeriet er 
energieffektivt.”

Tom Slott, bygherrerådgiver hos re-
gion Syddanmark uddyber:

”Hos region Syddanmark har vi en 
hel klar politik omkring bæredygtighed 
og derfor bruger vi generelt moderne, 
energibesparende teknologier. Fx er 
der ved hver seng på den nye akutmod-
tagelse en kombiterminal, som både 
patient og personale kan bruge. Pa-
tienten kan fx se TV, tilkalde assistance 
og lægen kan få adgang til patientens 
journal.”



ENERGIsCREENiNg 
BEDRE END 
ENERGIMÆRkNiNg

oRiENtER iNg

af. Civ. iNg. JaN ChRistENsEN, 

BalslEv a/s

Som lovgivningen er udformet i dag skal 
alle bygninger i Danmark (med nogle få 
undtagelser) energimærkes. Det gælder 
også for sygehuse.

Energimærkningsordningen er i sin 
nuværende form oprindeligt udviklet til 
boliger, og ordningen omfatter stort set 
kun de forbrugskategorier, der findes i 
boliger. klimaskærmen gennemregnes i 
detaljer, ligesom forbrug af varmt brugs-
vand, cirkulationstab, cirkulationspum-
per til varme og brugsvand samt basis-
belysning indgår i beregningerne.

i ”den gamle” ElO ordning kunne 
konsulenten selv vælge hvilke bespa-
relsestiltag, der skulle fokuseres på i 
forbindelse med energimærkningen, 
hvilket medførte, at der kunne gen-
nemføres store besparelser i forbindelse 
med installationer, der ikke er omfattet 
af den nuværende ordning. Sådan er 
det ikke i dag. balslev har eksempelvis 
fået et energimærke i en svømmehal 
kasseret, fordi der var fokuseret på for-
brug til bassinvandspumper, hvor der 
traditionelt er store besparelsesmulig-
heder. Den slags seriøse tiltag kan ikke 
indgå i energimærkningen, så når de 
medtages er det ”en ommer”.

Vores beregninger på et stort antal 
sygehuse viser, at de energiforbrug, der 
er omfattet af energimærkningsordnin-
gen kun udgør ca. 1/3 af sygehusenes 
samlede energiforbrug. Hvad værre er, 
så ligger de forbrug, der er omfattet af 
ordningen de steder, hvor det er dyrest, 
at spare på energien.

Energimærkning af sygehuse har 
været i udbud i nogle af landets re-
gioner. Fælles for udbuddene er, at 
der stort set ikke stilles krav om andet 
end en ”basis energimærkning”, og at 
regionerne ifølge udbudsmaterialet vil 
bruge energimærkningsordningen som 

basis for gennemførelse af energibespa-
rende foranstaltninger. lovgivningen 
understøtter dette synspunkt ved at 
åbne mulighed for, at energibesparende 
foranstaltninger, der er resultatet af en 
energimærkning (samt elbesparelser) 
kan lånefinansieres.

Hvad er det så for energiforbrug, der 
ikke indgår i energimærkningen. Det 
er at forbrug til apparatur, alt forbrug til 
desinfektion og sterilisation, ventilation 
ud over et meget begrænset basisluft-
skifte, køling som følge af særlige syge-
husaktiviteter, køkkenfunktion, vaskeri, 
EDb mv. Disse forbrug udgør ca. 2/3 af 
sygehusenes samlede energiforbrug, 
og det er her, der traditionelt er meget 
store besparelsesmuligheder med rela-
tivt kort tilbagebetalingstid.

ENErGiSCrEENiNG På HErlEV 
HOSPiTAl

Alternativet til energimærkning er ener-
giscreening. i samarbejde med Herlev 
Hospitals tekniske afdeling gennemfører 
balslev i øjeblikket en energiscreening 
af hospitalet med henblik på afdækning 
af besparelsesmulighederne. i alt peges 
på 27 forskellige besparelsesforslag. Af 
disse forslag kunne i bedste fald 3 have 
været afdækket ved energimærkning, og 
ingen af disse 3 forslag nærmer sig ”top 
10 listen” over de mest rentable forslag.

Som eksempler på forslag på ”top 10 
listen” kan nævnes optimeret styring 
af ventilationen i stort set alle rumkate-
gorier, frikøling i EDb maskinstuen og 
automatisk styring af lågelukningen i 
stinkskabe. 

Det kan eksempelvis nævnes, at selv 
om Herlev Hospital er ”en glad tresser-
model” rent isoleringsmæssigt, og tag-
isoleringen er under det halve af kravet 

Teknik i trygge hænder
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VVS, sprinkler, ventilation samt service 
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i det nuværende bygningsreglement, 
vil besparelsen ved at efterisolere alle 
tage med yderligere 300 mm mineraluld 
kun lige kunne matche besparelsen ved 
etablering af frikøling i EDb maskin-
stuen. Et tagisoleringsprojekt vil skøns-
mæssigt være ca. en faktor 50 dyrere 
end at gennemføre frikølingen. Alligevel 
regner energimærkningsordningen i 
detaljer på tagisoleringen, mens det 
som før nævnt er ”forbudt” at medtage 
alle de rentable forslag, der vedrører 
”processer” – herunder køling af EDb 
maskinstuen.

HVAD SkAl Vi Så GØrE

Hvad kan vi så anbefale regionerne.
ja – efter vores bedste opfattelse får i 

ikke ret meget ud af energimærknings-
ordningen. Gør som Herlev Hospital. 
Find en rådgiver i har tillid til og gen-
nemfør en energiscreening, der afdæk-
ker de mest rentable besparelsesforslag. 
Om i så også vil gennemføre energi-
mærkning, selv om i ikke får ret meget 
ud af det, er et samvittighedsspørgsmål. 

Det er påbudt, at energimærkningen 
skal gennemføres, men der er i øvrigt 
ingen sanktionsmuligheder overfor re-
gionerne, hvis de undlader, at gennem-
føre energimærkning. Har man bedst 
samvittighed hvis man følger loven, eller 
har samvittigheden det bedre, hvis man 
finder et alternativ, der medfører væ-
sentligt større energibesparelser. Det vil 
jeg ikke stille mig til dommer over.

Som bestyrelsesmedlem i FSTA vil jeg 
anbefale den øvrige del af bestyrelsen, 
at vi tager kontakt til myndighederne 
med henblik på indførelse af mere tids-
svarende og målrettede regler, så der 
fremover kommer større energibespa-
relser ud af indsatsen.

Store besparelsesmuligheder ved optimering af ventilationsanlæg.

Store tab i dampanlæg kan undgås / reduceres.

Transmissionstab gennem klimaskærm 
udgør en forbavsende lille del af hospi
talernes energiforbrug.



vi gØR MERE 
FOR SIKKERHEDEN
Hillerød Hospital 
Altro Suprema ii 

oRiENtER iNg

På Hillerød Hospital har man netop 
udskiftet gulvet i området omkring blod-
banken. bortset fra hovedindgangen er 
det hospitalets mest trafikerede område, 
hvilket stiller store krav til gulvet. 

”Der færdes dagligt rigtig mange 
mennesker i området omkring blodban-
ken, og det er derfor nødvendigt med 
et gulv, som både er særdeles slidstærkt 
men ligeså vigtigt er det, at gulvet er hy-
giejnisk og driftsøkonomisk for os. Disse 
tre parametre efterlever Altro Suprema 
ii til fulde, og vi har indtil videre været 
særdeles tilfredse med gulvet”, siger 
jesper Christensen lund, bygningskon-
struktør, Hillerød Hospital. 

Udover den nye installation af Altro 

Suprema ii har Hillerød Hospital igen-
nem årene også fået lagt en lang række 
af Altro’s øvrige skridsikre gulve bl.a. i 
baderum, på ganglinjer m.m.  Noget af 
det som jesper Christensen lund frem-
hæver ved samarbejdet med Altro er 
netop den professionalisme, som virk-
somheden har og udstråler. 

”Vi har igennem mange år fået leveret 
gulve fra Altro og bliver altid mødt med 
en utrolig stor professionalisme, som gi-
ver os en god tryghed, når vi skal vælge 
gulve. Senest har vi brugt Altro som 
sparringspartner indenfor både arbejds-
miljø, hygiejne og service, hvilket alle 
har været særdeles tilfredse med”, siger 
jesper Christensen lund. 

i området omkring blodbanken har 
man valgt at lægge Altro Suprema ii. 
De øvrige områder på Hillerød Hospital  
hvor der ligger sikkerhedsgulve, har 
man bl.a.  valgt Altro Safety VM20. 



Vi hjælper dig med at diagnosticere energiforbruget og finde kuren
Integreret bygningsautomatik sikrer besparelser og bedre patientpleje
Hospitaler er under et stadigt stigende pres for at klare mere med færre 
ressourcer for at sikre bedre patientpleje, samtidig med at energiforbruget 
minimeres. Men med de stigende energipriser, de nye regulativer og det øgede 
behov for medicoteknisk udstyr, bliver udfordringen kun større hver dag.

Schneider ElectricTMs innovative integrerede løsninger kan hjælpe med  
at opfylde kravene, der stilles til bl.a. dit hospitals økonomiske formåen  
og miljøkrav.

Effektivitet er svaret
Vi leverer integrerede løsninger, der sikrer, at du kan se, måle og administrere 
energiforbruget på tværs af alle afdelinger på hospitalet. Med vores løsning 
kan du dermed allerede fra dag et reducere energiforbruget ... Og sænker du 
energiforbruget gennem forbedret energieffektivitet, kan du øge overskuddet 
med helt op til 25 % i stedet for det gennemsnitlige overskud på 3,3 %. 
Samtidig opnår du større patienttilfredshed, øget patientsikkerhed samt øget 
produktivitet blandt personalet.

Schneider Electric 
synliggør  
energiforbruget 
på tværs af alle 
afdelinger på 
hospitalet, så 
du kan overvåge 
forbruget, reducere 
spild og spare på 
omkostningerne.

Bygningsautomatik
Frigør bundet kapital, og skab en mere  
effektiv drift.

El-distribution og kritisk strøm
Reducér energiomkostningerne, og skab øget 
effektivitet uden at sætte driftssikkerheden på spil.

Installationssystemer og styring
Opnå større patienttilfredshed, og reducér 
energiomkostningerne med automatisk styring og integration.

Datacentre
Forøg effektiviteten med op til 30 %, og foretag 
intelligent skalering.

Sikkerhed
Beskyt dine patienter, medarbejdere og aktiver med åbne 
integrerede sikringsløsninger.

Vi sikrer energibesparelser på tværs  
af alle afdelinger på hospitalet

>

>

>

>

>
Download GRATIS Whitepaper, `Sådan sikrer 
energieffektivitet finansiel sundhed på hospitalerne!’
Gå ind på www.SEreply.com Kode 89835T Eller ring på 8820 4060

Oversigt over hospitalets energiforbrug

©2010 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes. Schneider Electric og EcoStruxure: Active Energy Management Architecture er varemærker tilhørende Schneider Electric Industries SAS eller associerede selskaber. 
Schneider Electric Buildings Denmark A/S • Hørkær 12B • 2730 Herlev • Tlf. 8820 4060 • www.schneider-electric.dk/buildings • 998-3777

Læger har brug for røntgenbilleder, 
hospitalsdirektører har brug for Schneider Electric

Sådan sikrer energieffektivitet 
finansiel sundhed  
på hospitalerne!

http://www.SEreply.com
http://www.schneider-electric.dk/buildings


NYANSÆTTELSE

Mads Nørgaard er ansat som ingeniør i AlECTiA A/S i 
Virum. Her vil han indgå i afdelingen Soil & Water Solu-
tions, som bl.a. beskæftiger sig med naturgenopretning 
og vandforsyningsplanlægning. Han blev færdiguddan-
net som bygningsingeniør inden for byggeri og anlæg 
ved DTU i 2008. Herefter var han i knapt tre år ansat 
hos Øllgaard rådgivende ingeniører. i sin fritid er han 
elitesportsudøver i bueskydning, hvor han er tidligere 
europamester og har vundet adskillige danske mester-
skaber. 

Skydedøre

Sidehængte døre

Karruseldøre

Lufttæpper

Portautomatik

SJÆLLAND JYLLAND
Vangeleddet 45-47 Hjortsvangen 36
DK-2670 Greve DK-7323 Give
Tlf.: 43 90 90 66 Tlf.: 75 73 90 66
Fax: 43 90 91 04 Fax: 75 73 90 16
Mail: info@txd.dk Mail: info@txd.dk

I mere end 35 år har 
vi åbnet døre i hele Danmark

TORMAX DANMARK A/S

TORMAX DANMARK A/S
Tormax Danmark a/S
Sjælland
Vangeleddet 45-47
dK-2670 Greve
Tlf.: 43 90 90 66
Fax: 43 90 91 04
Mail: info@tormax.dk
www.tormax.dk

jylland
Hjortsvangen 36
dK-7323 Give
Tlf.: 75 73 90 66
Fax: 75 73 90 16
Mail: info@tormax.dk
www.tormax.dk

kEN a/s  FORTSæTTER 
FREMGANGEN OG 
INVESTERER I  FREMTIDEN
kEN A/S årsrapport for 2010/11 viser, at kEN A/S afsluttede året med fortsat vækst trods den generelle 
økonomiske usikkerhed på markedet, koncernen havde sidste år en fremgang i omsætningen for 
hospitalsprodukter på 20%. inden for kENs serviceforretning er der også opnået en vækst på 10%.

De danske sygehuse vil i de kommende 
år frem til 2020 +, investere mere end 
40 milliarder i nybyggeri, udbygning og 
renovering af sygehusene i Danmark og 
regionernes visioner for de nye syge-
husbyggerier er at skabe højere kvalitet.

Det er en kærkommen udfordring for 
kEN A/S som gennem mere end 60 år 
har stået for leverance og service af kva-
litetsudstyr til Danske Sygehuse. 

Det er en opgave som kEN A/S vil 
se frem til at deltage i, alene det, at 
kEN A/S er et dansk firma som har eget 
produktion af dekontaminatorer / in-
strumentvaskere, bækkenvaskere, store 
vaskemaskiner til vask af tranportmate-
riel og containere, sengevaskere samt 
kundespecifik specialløsninger gør kEN 
til en samarbejdspartner i forbindelse 
med leverancer til de nye sygehuse. 

kEN A/S har således det senest år 
anvendt betydelige ressourcer på ud-
vikling af nye produkter, der er i årets 
løb blandt andet lanceret en ny type 
bækkenvasker primært til anvendelse 

indenfor hospitalsområdet. Udviklings-
aktiviteterne vil fremover fortsat blive 
styrket for at sikre og udvikle koncer-
nens position.

Ud over produktionen på kEN A/S i 
brobyværk på Fyn, har kEN A/S for at i 
møde-komme visionerne om totalløsnin-
ger nu et totalt program, så firmaet nu 
leverer komplette løsninger til sterilcen-
traler og skyllerum. 

Ud over det omfattende program for 
maskiner til vask og desinfektion som 
kEN A/S gennem årene har høstet stor 
anerkendelse for, har kEN A/S ligele-
des et stort program af kvalitets auto-
klaver. De første autoklaver er leveret 
til blandt andet landets største sygehus 
og er integreret med deres lokale instru-
ment management system

kEN A/S har ligeledes indgået et 
samarbejde med Steris, så kEN A/S 
nu kan tilbyde et kvalitetsprodukt for 
vask og desinfektion af fleksible skoper, 
kEN – Steris endoskop-opvaskemaskine 
PTX. i forbindelse med endoskopren-

gøring kan der tilbydes en totalløsning 
af endoskopirengøringsafsnittet som 
ud over komplet inventar også omfatter 
opbevaring af de rene skoper i et sterilt 
tørreskab med procesovervågning.

kEN A/S lancerer nu også en lavtem-
peratur autoklave, som anvendes til at 
autoklavere temperaturfølsomt gods 
som ikke tåler damp autoklavering.

Alle kENs produkter kan integreres i 
et dokumentation/sporbarheds system.

Fælles for alle produkter lanceret af 
kEN A/S er, at de serviceres og valide-
res af firmaets egne specialuddannede 
teknikere, så kunden får den sædvanlige 
gode service.

oRiENtER iNg

http://www.Mail:
mailto:tormax.info@txd.dk
mailto:info@txd.dk
mailto:info@tormax.dk
http://www.tormax.dk


Industrielle varmepumper 

Sabroe Bonus

HeatPAC HPLS

180 SR-W 120

Vandets udgangstemp.: +70°C 85°C

Varmekapacitet: 1150 kW 120 kW

Kølekapacitet: 965 kW 88 kW

Energiforbrug: 186 kW 32 kW

Varmepumpens  
virkningsgrad:

6,2 3,8

Kølemiddelfyldning: 50 kg R717 14 kg R600A

Johnson Controls, Køleteknik, Sortevej 30, 8543 Hornslet
Tel. 8736 3100, cg-eur-dk-koeleteknik@jci.com, www.johnsoncontrols.dk

Processpildvarme eller 
kondenseringsvarme fra et 
eksisterende køleanlæg

+39°C
965 kW
+34°C

Varmepumpe med ettrins-
kompressor (8 cylindre) 

COP = 6,2

Varmt vand til rengøring 
eller opvarmning

+64°C
1150 kW
+70°C

Energi-
forbrug 186 kW

Komfort og Proceskøl

+9°C
88 kW
+15°C

Varmepumpe med skrue-
kompressor med inverter

COP = 3,8

Varmt vand til proces, 
rengøring eller  
opvarmning

+40°C
120 kW
+85°C

Energi-
forbrug 32 kW

• Vi har flere løsninger (stempel/to-trins/skruer) 

• Vi kan levere varmepumper med kulbrinte, ammoniak og isobutan  

•  Vi har over 30 års erfaring i industrielle varmepumper

•  Vi har løsninger for høj temperatur

•  Vi har allerede standardprodukter i programmet og flere referencer 
 (kulbrinte og heatpac) 

•  Vi har den nødvendige applikations og proces know-how for en optimal 
løsning. 

•  Alle varmepumper bliver testet i EOL med certifikat for kapacitet og COP. 
Dette foregår i Danmark og gerne med deltagelse af kunder og rådgivere.

Mød os på  
udstillingen i forbindelse 

med FSD’s årsmøde  
5.-7. oktober 2011 i Brædstrup  

- og få mere information.
Eksempler på  
varmepumper

mailto:cg-eur-dk-koeleteknik@jci.com
http://www.johnsoncontrols.dk


MiElE a/s ER NU TOTAL-
LEVERANDøR AF STERIL-
CENTRAL-UDSTyR
Miele A/S er gået i samarbejde med ibH Datentechnik og har desuden en ny  
kabinetvasker med meget lavt vandforbrug på programmet

af JoURNalist, CaNd. sCiENt. BiRgER pEdERsEN

pRodUktiNfoRMatioN

Miele A/S fortsætter strategien med at 
blive totalleverandør af udstyr til ste-
rilcentraler. Det fortæller produktchef 
Svend Gottlieb fra hovedafdelingen på 
Erhvervsvej 2 i Glostrup.

”Det sidste skud på stammen er vort 
samarbejde med ibH Datentechnik.

ibH Datentechnik har i over 15 år 
udviklet deres dokumentationssystem 
EuroSDS til sterilcentraler.

På baggrund af de erfaringer, der her 
er høstet, har ibH Datentechnik udviklet 
et meget brugervenligt dokumentations-
system.

EuroSDS er et effektivt og pålideligt 
værktøj til analyse og forbedring af in-
strument håndteringen i sterilcentralen. 
Det bruges også til at følge det enkelte 
instrument rundt på hospitalet, inden 
det efter brug er tilbage i sterilcentralen.

Det er både en hurtig og entydig do-
kumentation for det enkelte instruments 
anvendelse og historik på et hospital,” 
oplyser Svend Gottlieb.

EuroSDS kan også bruges som et 
økonomisk styringsredskab, således at 
den enkelte afdeling kan faktureres for 
de reelle omkostninger, der er ved at 
sende et instrument eller en container 
fra OP-afdelingen ned til sterilcentralen 
og tilbage igen, hvor det så igen kan 
anvendes.

FlEkSibEl OG SikkEr lØSNiNG

EuroSDS kan integreres/implementeres 
med  alle de på markedet eksisterende 
produkter. Så længe disse blot er udsty-
ret med en tilslutning for informations-
udveksling
Med EuroSDS er der sikkerhed for: 
•  instrumenthåndtering og instrument-

beholdning
•  Optimering af transport
•  kvalitetsstyring

•  Optimering af økonomi
•  Sikkerheden i sterilisationsprocessen.

ibH Datentechnik har erfaring fra over 
500 installationer over hele verden.

”Som førende uafhængig leverandør 
af sterilisationsdokumentation og instru-
mentstyring tilbyder  ibH Datentechnik 
og Miele Professional sikkerhed lige fra 
anskaffelsen til rutinemæssig support,” 
fortæller Svend Gottlieb.

Det gælder:
•  installation, ibrugtagning og opstarts-

support på stedet
•  Telefonsupport og fjernservice alle 

ugens 7 dage
•  bruger- og administratorskoling af vo-

res specialister
•  Software-validering
•  Hardware- og softwaresupport
•  reparation og vedligeholdelse

Ny kAbiNETVASkEr

”Vores nye kabinetvasker PG 8830 kan 
på ca. 30 minutter rengøre, termisk 
desinficere og tørre 32 containere. 
Programmet består af et forskyl, en ren-
gøringsfase, et mellemskyl og et slutskyl 
med en A0 værdi = 600. Til sidst følger 
en effektiv tørring.

Miele’s PG 8830 anvender til dette 
program kun ca. 220 l vand. Det er et 
meget lavt vandforbrug.

Det er som regel et krav, at de tomme 
containere rengøres og termisk des-
inficeres på samme måde som instru-
menterne bliver i rengørings og des-
infektionsopvaskemaskinerne. Derfor 
ovennævnte programopbygning.

På samme måde som med instrumen-
terne er det således muligt at få hele 
rengøringsproceduren dokumenteret i 
EuroSDS,” siger Svend Gottlieb.



Hør mere om hospitalsoptimeret 

design på FSD Årsmødet  

- mød os på stand nr. 11

Pressalit Care tilbyder et komplet system af fleksible, robuste og 
rengøringsvenlige kvalitetshjælpemidler til badeværelset.

Med højdeindstillelige produkter og et unikt vægskinnesystem er det  
nemt at tilpasse indretningen til skiftende brugere og deres individuelle behov 
– uden brug af værktøj.

Vil du vide mere om det fremtidssikrede badeværelse, og hvor hurtigt 
investeringen er tjent hjem - så kontakt  os på 8788 8777 eller dk@pressalit.com

Fremtidssikrede løsninger 
til badeværelset

www.pressalit.com

Hospitaldriftsep2011_ver2.indd   1 24-08-2011   07:26:10

mailto:dk@pressalit.com
http://www.pressalit.com


MANGE FORDELE VED AT
optiMERE kEdElaNlÆg
Statens Serum institut har investeret i avancerede brændere fra Weishaupt A/S med regulerbar blæsere 
og avanceret styresystem med fingertouch skærm som eneste betjeningsflade.

oRiENtER iNg

brænderspecialisten Max Weishaupt 
A/S har leveret et komplet naturgas- 
og oliefyret brænderanlæg til Statens 
Serum institut i københavn med fre-
kvensstyrede brændermotorerne og 
fødevandspumper, som reducerer ener-
giforbruget kraftigt. 

brænderne, som er af lowNOx typen, 
er installeret for at reducere miljøbelast-
ningen. Erfaringerne med disse bræn-
dere er, at der kan opnås store økonomi-
ske og mandskabsmæssige besparelser, 
men også et forbedret arbejdsklima. 

Statens Serum institut har investeret 
godt to millioner kroner i renoveringen 
af kedlerne med nye energi- og miljø-
besparende brændere fra Weishaupt, 
der har været hovedentreprenør på hele 
projektet. 

kedlerne har fået påmonteret bræn-

dere af typen G50/2-A zM-lN og 
rGl50/2-A zM-3lN som afgiver en 
meget lav NOx-emission. At de har fre-
kvensstyrede brændermotorer betyder, 
at blæserne kan hastighedsreguleres. 

brænderne er udstyret med nyeste 
teknologi inden for brændere. Det er 
blandt andet kontrolenheden Fyrings-
manager WFM200, hvor kommunikatio-
nen sker via Profibus. Fyringsmanageren 
sørger for at regulere den indfyrede 
effekt og sikre tilsætning af atmosfærisk 
luft, så der fortløbende opretholdes en 
ideel gas/luft blanding og derved et mi-
nimalt brændselsforbrug.

brænderydelsen er ca. 3000kW, 
hvilket svarer til at der kan produceres 
4000 kg damp i timen pr. kedel. Ved at 
hastighedsregulere brænderblæseren vil 
SSi opnå en besparelse på hele 45 pct. i 
forhold til de gamle brænders elforbrug.

Det renoverede kedelanlæg har ud 
over de to nye, energibesparende bræn-
dere tidligere fået installeret indbygget 
fødevandsforvarmer, der hæver tem-
peraturen fra 100 grader til 135 graders 
Celsius.

Den efterfølgende kondenserende 
røggaskøler, en såkaldt economizer, 
køler røggassen ned, så afgangstempe-
raturen til skorstenen falder til under 40 
grader. Med røggaskøler koblet på, er 
kedlens virkningsgrad forbedret med 
hele 8-10 pct. 

Ved et forbrug på eksempelvis 1 mio. 
kbm. naturgas, spares således 100.000 
kbm. 

kedelanlæggets totale virkningsgrad 
er beregnet til 98-99 pct., således at 
kun 1-2 pct. af den indfyrede energi går 
tabt, hvilket er en meget høj udnyttelse 
af brændslet. 

af JoURNalist, iB ERik ChRistENsEN
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STyriNG AF DAMPkEDlErNE.

Styring og overvågning af anlægget sker 
via et trykfølsomt 10 tommer touchpa-
nel / PlC program med software udvik-
let af Weishaupt. Ud over ombygning til 
72 timers vagtfri drift, er der historik på 
alle alarmer, stor og lille test, kurver på 
de indtastede, vandkvaliteter, lednings-
evne, fødevandspumper, brænderlast, 
aktuel effekt mv., samt mulighed for at 
overfører drift parameter, alarmer, bille-
der mv. til anden PC eller SrO. 

Damp er uundværlig i SSis produktion 
og den nye installation er langt mere 
driftsikker. brænderne kan både fyre 
med naturgas og fyringsolie. Sidstnævnte 
holdes dog kun i beredskab som backup, 
hvis tilførslen af naturgas skulle stoppe. 

– Vi sælger ikke de billigste løsninger 
på markedet. Det vigtigste for os er at 
finde den bedste løsning i forhold til 
prisen, og det er ikke altid den billigste 
på markedet, siger konsulent Søren jes-
persen fra Max Weishaupt A/S.

VAGTFri DriFT GiVEr STOrE 
bESPArElSEr

Mange virksomheder bliver positivt 
overraskede over, at besparelsen ved 
at gå fra 24 timers vagtfri drift til 72 
timer bidrager så meget økonomisk, at 
investeringen vil være tjent hjem på 2-3 
år. For anlægget på SSi kan der opstilles 
følgende regnskab:

Omkostninger ved 24 timers  
vagtfri drift, alle ugens dage,  
incl. lør- og søndage: 195.000 kr.

Omkostninger ved 72 timers  
vagtfri drift, 3 hverdage , 
mandag, onsdag, fredag: 45.000 kr.

Ovenstående giver en nettobesparelse 
på 195.000 - 45.000 kr. eller 150.000 kr.

MiljØET Er i FOkUS

SSis kedelanlæg er optimeret efter krav 
fra miljømyndighederne, som har pålagt 
instituttet at nedbringe NOx udlednin-
gen fra varmecentralen. Max Weishaupt 
har med den nye generation af bræn-
dere fået nedbragt NOx udledningen 
til værdier væsentligt under gældende 
krav som er 65 mg NOx/m3.

– Der er meget stor interesse for at 
energioptimere i øjeblikket, men lang 
vej før alle dampcentraler er up to date. 
Alene på Sjælland mangler omkring 100 
kedelanlæg røggaskølere og moderne, 
energibesparende teknologi. 

Weishaupt er sammenlignet med 
nogle af konkurrenterne en mindre virk-
somhed, men teknologisk en af verdens 
førende udviklere og producenter af 
højeffektive brændere til olie og natur-
gas, siger Søren jespersen.



dominus -  energibesparelse og bedre indeklima

Frit sygehusvalg  
– også når det gælder CTS / BMS

Forestil dig et sygehus, hvor de enkelte bygninger og afdelinger frit kan 
udstyres med CTS-løsninger fra forskellige leverandører.

BACnet er navnet på et gennemtestet systemsprog (ISO-standard), 
der kan integreres i løsninger fra alle større CTS-leverandører. Ved at 
kræve BACnet bliver det muligt at sammensætte CTS-løsninger fra flere 
leverandører – og sikre en helhed, der kan styres fra samme brugerflade.

BACnet giver dig frihed til:
-  at vælge den bedste løsning til hvert område; sengestue, kirurgi m.m.
- at udbyde den enkelte bygnings og afdelings CTS i licitation
- at skifte leverandør som følge af ny teknologi, service eller andet
- at integrere løsninger fra forskellige leverandører i et styresystem

dominus anbefaler, at hospitalssektoren kræver BACnet baserede CTS-
løsninger ved såvel nybyggeri som større renoveringer og moderniseringer. 
Det handler om  økonomi, kvalitet, valgfrihed og fremtidssikring.

”BACnet gør det muligt for et hospital at samkøre CTS-anlæg fra forskellige 
leverandører, og dermed vælge de bedste til de enkelte bygninger og afdelinger.”

Michael Købgaard, salgschef, dominus

Herning · Gavnøvej 2A · 7400 Herning · 97 13 26 88
Karlslunde · Drejergangen 1B · 2690 Karlslunde · 70 20 53 30
Åbyhøj · Klamsagervej 29 · 8230 Åbyhøj · 86 18 52 50

Forlang BACnet hos dine CTS-
leverandører, så har du frihed til 
at vælge de bedste løsninger og 
samle dem i et styresystem.

CTS-leverandør A

CTS-leverandør B

BACnet

CTS-leverandør C

En centraline by Honeywell partner

Medical Scandinavia 
leverer udstyr til medi-
cinske gasarter og har 
et komplet produkt-
program fra nogle af 
de største producenter 
i Europa

www.mscan.dk | Tlf. +45 76253500 

Automatiseret
logistik system
til sygehuse
> Automatiseret 
   medicinforsyning
> Automatiseret lagersystem

healthcare.nordic@swisslog.com
 Telefon: +46 70 367 98 09
               +47 95 06 55 06
 www.swisslog.com 

> Rørpost system 
> Førerløse robotter

http://www.mscan.dk
mailto:healthcare.nordic@swisslog.com
http://www.swisslog.com
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CaRE-Call STyRKER SERVICE-
ORGANISATIONEN PÅ SJæLLAND 
MED KøBET AF CoMax
af sUsaN kaRMaR

oR iENtER iNg

Den danskejede virksomhed care-call, 
der i forvejen er en kendt leverandør af 
kalde- og kommunikationsløsninger til 
kommuner og regioner i hele Danmark, 
har styrket sig væsentligt på Sjælland 
ved overtagelsen af Comax i Glostrup.

Comax har i de seneste år været en 
del af Telesikring a/s og care-call a/s 
overtager aktiviteterne inden for områ-
derne patientkaldeanlæg, lydanlæg, ta-
levarslingsanlæg, teleslyngeanlæg samt 
ur-anlæg. Comax indlemmes som et 
selvstændigt varemærke i care-call a/s, 
der bliver det fortsættende selskab.

”Vi er meget stolte over, at det er lyk-
kedes for os at overtage Comax,” udta-
ler direktør Peter kirkegaard, care-call. 
”Overtagelsen vil betyde en kraftig ud-
videlse af vores aktiviteter på Sjælland 
og samtidig give store muligheder for at 
realisere vores vækstplaner.”

Med overtagelsen af Comax tilføres 
care-call a/s en meget stor viden om 
mange forskellige fabrikater af patient-
kaldeanlæg, hvilket kunder i hele landet 
vil kunne få glæde af, når ældre udstyr 
skal serviceres. ”i praksis vil vi nu kunne 
servicere ca. 80 % af alle de patient-
kaldeanlæg som findes på markedet,” 
udtaler Peter kirkegaard. ”Vi har nemlig 
været så heldige, at det tekniske perso-

nale fra Comax fortsætter og den store 
erfaring, der ligger her, vil således også 
fremover være til stede.”

OVErTAGElSEN AF COMAX 
Er ET lED i CArE-CAllS 
VækSTSTrATEGi
”Hos care-call har vi formuleret en 
strategi, hvor ambitionen blandt andet 
er vækst og til at hjælpe med gennem-
førelse af strategien er Hans Houlind 
i foråret indtrådt som ny bestyrelses-
formand. En af hans opgaver er at 
hjælpe med at optimere vores vækst,” 
siger Peter kirkegaard.

Overtagelsen af Comax er da også et 
resultat af dette arbejde, idet care-call, 
der har hovedkontor i Hørning syd for 
århus, længe har haft et ønske om i 
endnu højere grad end tidligere at være 
til stede tæt på kunderne på Sjælland. 
Derfor har man i et stykke tid overvejet, 
hvorvidt man skulle udvide servicekon-
toret i ballerup gennem egen vækst eller 
ved at overtage aktiviteterne hos en kol-
lega. Da der blev mulighed for at over-
tage Comax, der var ejet af samarbejds-
partneren Telesikring a/s og primært 
arbejdede på Sjælland, var beslutningen 
nem at tage. 

Der arbejdes på højtryk 
med udbygning af carecalls 

hovedkontor

Peter Kirkegaard glæder sig over at 
carecalls serviceorganisation er styrket



POSiTiV VækST TrODS 
FiNANSkriSEN

Trods krisen har care-call, der har eksi-
steret siden år 2000, formået at holde en 
sund økonomi og en positiv vækst ved 
blandt andet at holde fokus på investe-
ringer og udgifter. Dette forår har været 
helt fantastisk med en vækst på 40 % 
og hermed også nyansættelser, således 
man i dag er 18 medarbejdere og 5 fast 
tilknyttede freelancere.

Virksomheden opfatter sig selv som 
en niche-virksomhed med fokus på fag-
lig stolthed, ærlighed og nærhed til såvel 
kunder som leverandører. ”Vi har valgt, 
at vi ikke vil sprede os over mere, end vi 
fortsat kan være specialister og samtidig 
”følge med” i forhold til vores kunder,” 
siger Peter kirkegaard. ”Hos care-call 
oplever os selv som en virksomhed, der 
sælger tillid og troværdighed og derfor 
spørger vi til stadighed os selv om en 
given aktivitet eller tiltag har værdi for 
vores kunder - hvis svaret er nej, skal vi 
ikke gå videre med aktiviteten!”

”i dagligdagen er et af vore mål at 
agere med fleksibilitet, hvor kundens 
behov altid er i centrum og det er blandt 
andet derfor, vi har udvidet med købet 
af Comax, således at vores serviceorga-
nisation er blevet bedre repræsenteret 
rent geografisk.” 

kUNDErNE Får bEDrE 
MUliGHEDEr FOr AT 
UDNyTTE iNVESTEriNGErNE
På produktsiden er der de seneste år 
sket en stor udvikling og care-calls pri-

mære leverandører har hver især lance-
ret nye produkter og løsninger som al-
drig er set før. Dette har bekræftet Peter 
kirkegaard i, at man hos care-call har det 
helt rigtige produktmix fra de absolut 
førende leverandører på markedet. 

”De sidste par år har vi oplevet en 
række nye teknologier fra vore hovedle-
verandører og disse muligheder ønsker 
vi i endnu højere grad at udnytte til gavn 
for vores kunder,” udtaler Peter kirkega-
ard. ”Vi bruger mange ressourcer på at 
finde de helt rigtige leverandører, såle-
des vore kunder sikres optimalt udbytte 
af investeringerne. Helt afgørende er, 
at de oplever, at investeringen i udstyr 
og service står mål med det udbytte der 
opnås. 

Ny TEkNOlOGi HjælPEr Til 
AT SikrE AkUTAlArMEriNG 
På HOSPiTAlErNE
Netop ved hjælp af ny teknologi har 
care-call kunnet hjælpe med at løse 
problematikken med at alarmfejl i tele-
fon- og kommunikationsudstyr på de 
danske hospitaler har kostet mange liv 
ved hjertestop. Dette var der en vold-
som debat om i medierne i foråret og 
Hvidovre Hospital var fremhævet som 
et af de steder, hvor der var problemer. 
Her havde man dog allerede fuld fokus 
på problemstillingen.

Problematikken er nu løst med en 
meget sikker løsning, når der skal tilkal-
des specialister til kritiske situa tioner. 
løsningen er udviklet i et samarbejde 
mellem Hvidovre Hospital, care-call og 
bEST Teleprodukter Ab, der er Nordens 

største producent og leverandør af 
kaldeanlæg til den skandinaviske sund-
hedssektor og softwaren er designet 
netop til håndtering af kritiske alarmer 
på hospitaler.

Den helt nye software er en revolu-
tion på markedet i forhold til patienter-
nes sikkerhed. løsningen kan håndtere 
mange former for kritiske alarmer som 
f.eks. hjertestop, sectio, akut dårligt 
barn og traumekald og er opbygget, så 
der opnås en meget stor sikkerhed, da 
hele alarmvejen konstant overvåges. 
Dette er en markant forbedring i forhold 
til mange af de løsninger som i dag an-
vendes på flere danske hospitaler. 

”På Hvidovre Hospital er systemet 
allerede taget i brug, mens man på Aal-
borg Sygehus er i fuld gang med instal-
lationen - installationerne i Danmark er i 
øvrigt de første i verden,” fortæller Peter 
kirkegaard. 

”Det er netop den slags løsninger, 
vi ønsker at være med til at give vores 
kunder. Et af vores erklærede mål er, 
at opretholde en enestående viden om 
situationen hos vores kunder i relation 
til de produkter og ydelser vi leverer. 
Denne viden skal omsættes til løsninger 
som til fulde indfrier vore kunders øn-
sker, behov og forventninger. Det synes 
vi er lykkedes med akutalarmeringen på 
Hvidovre Hospital.”

Ny software sikrer 
akutalarmeringen på 
hospitalerne
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Fordi forebyggelse er 
bedre end reparation 

  Vi laver løsninger som giver ren luft til hospitaler, 

laboratorier, fødevareindustrien, IT-rum, skoler, 

 arbejdspladser og meget andet.

  Bakterier, vira, skimmelsporer er nogle af de kerne-

områder som vi beskæftiger os med indenfor ren 

luft.

  Vores højtudviklede teknologier er primært baseret 

på UV teknologi, uden ozon, hvor løsningen er sam-

mensat ud fra det konkrete behov i den enkelte op-

gave.

  Vi udarbejder luftrapporter der bl.a. indeholder fugt, 

temperatur mv.

? ?

se mere på www.a-skadeservice.dk

Vil du ha’ ren luft
og samtidig sænke 

 energiforbruget

http://www.kone.dk
http://www.kone.com/countries/da_DK/modernisering/Pages/default.aspx
http://www.a-skadeservice.dk


Bæredygtigt i mere end én forstand
Creo Arkitekter A/S har arbejdet kontinuerligt med nogle af landets største hospitaler, og kombinerer mere 
end 50 års erfaringer indenfor sundhedsområdet med visioner for fremtiden. Vi sætter fokus på udvikling og 
bæredygtighed og er i front med innovative og grænsesøgende projekter.
Samarbejde og fælles visioner
Vores projekter er altid et resultat af en udfordrende proces og et tæt samarbejde. Med stærk faglighed, 
indlevelse og respekt formår vi at anvende og udfordre idéerne og ønskerne og skabe ”udfordrende arki-
tektur der fungerer”, så også personale, patienter og andre slutbrugere oplever resultatet som visionær og 
meningsfuld arkitektur - både i dag og i fremtiden.

Fremtidens sundhedsbyggeri

Udfordrende arkitektur der fungerer

www.creoarkitekter.dk

MaxCare er totalløsningen fra Maxeta,  
løsningen er baseret på de nyeste  
teknologier, der er ved udviklingen af produkter lagt  
stor vægt på: 

  Ergonomi 
  Brugervenlighed 
  Rengøringsvenlig 
  Sikkerhed 

 
MaxCare kan leveres som en sammensat løsning eller som  
del komponenter, løsningen består af følgende produkter:  

   Sengestuepanel 
  Patientterminal 
  Patient kaldeanlæg 

 
MaxCare systemet er udviklet til at dække Hospitalets behov  
for fleksibilitet og mobilitet. 
 
 

Det enkle liv
– fransk landidyl i smukke omgivelser

Se www.cotedor.dk

http://www.creoarkitekter.dk
http://www.cotedor.dk
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f JERN stREss OG 
ØkoNoMisk UtRyghEd 
MED DRIFTSIKRINGSAFTALE
De er forudsigelige, gør det lettere at overholde budgetter og reducerer personalets stress når udstyret 
havarerer, fastslår den nye servicechef Palle Hansen fra Olympus Danmark A/S

af JoURNalist, iB ERik ChRistENsEN 

oR iENtER iNg

Stadig flere hospitaler vælger at indgå 
driftsikringsaftaler for deres Olympus 
endoskopiudstyr, desinfektions maski-
ner og opbevaringsskabe. Driftsikrings-
aftalerne skaber tryghed mod ubeha-
gelige økonomiske overraskelser, når 
der opstår pludselige problemer med 
udstyret, og sikrer regelmæssige, fore-
byggende eftersyn.

reparation af et endoskop kan uden 
en driftsikringsaftale være en bekostelig 
affære. i værste fald kan en hovedrepa-
ration koste tæt på anskaffelsesprisen. 
Hos Olympus Danmark A/S mærker 
den nye servicechef Palle Hansen kraf-
tigt ønsket om at overholde driftsbud-
getterne i hospitalsverdenen. 

– Vi anbefaler servicekontrakter, 
fordi de i tilfælde af store reparationer 
fuldstændig fjerner den økonomiske 
turbulens og stress der hurtigt kan opstå 
blandt medarbejderne. En stor repara-
tion kan give en dårlig stemning og dis-
kussion om, hvis skyld det er at udstyret 
er havareret.

Når man ikke skal diskutere økonomi, 
slipper man for disse stressede situatio-
ner, når der kommer en reparation. Det 
er absolut noget afdelingerne sætter 
meget stor pris på. Derfor har vi fået et 
stort antal servicekontrakter med pri-
mært sygehusene.

jeg agter at udvikle forretningen vi-
dere i det lagte spor, som vi er kendt og 
værdsat for. jeg har personligt sammen 
med min forgænger i stillingen også 
været med til at udvikle vor nuværende 
serviceprofil.

Vi har et godt servicekoncept med 
mange tilfredse kunder blandt hospita-
ler og klinikker over hele landet. Vi skal 

fortsat udbygge vor service, men der vil 
ikke ske de store, dramatiske ændringer 
med min tiltræden, siger Palle Hansen.

EN ErFArEN SErViCECHEF

Palle Hansen er uddannet elektronik-
teknikker og har en meget stor erfaring 
med reparation og service af endoskopi-
udstyr fra Olympus. Det har været hans 
arbejdsområde siden 1982 hos handels-
firmaet Endotronic. Fra 2000 har han ar-
bejdet hos Olympus Danmark i ballerup, 
hvor han 1. april 2011 blev udnævnt til 
servicechef efter kim Slotsø. 

Det er en erfaren mand med indgå-
ende praktisk og teknisk erfaring, som 
Olympus har udnævnt. Palle Hansen 
har i serviceafdelingen repareret skoper, 
kameraer, video- og signalprocessorer, 
elkirurgisk udstyr, samt kørt udeservice 
på Olympus udstyr hos kunder i hele 
perioden.

Serviceafdelingen hos Olympus Dan-
mark beskæftiger 13 teknikere foruden 
Palle Hansen. De 7 mand er kørende 
teknikere og blandt dem servicerer de 
3 kunderne i Vestdanmark, mens de 4 
andre servicerer hospitaler og klinikker i 
Østdanmark. Desuden servicerer Olym-
pus udstyr på Færøerne og Grønland

Olympus er den største producent af 
fleksible skoper og desuden markeds-
leder. Omkring 80 pct. af kunderne er 
hospitaler og privatklinikker. 

SErViCE SkræDDErSyET Til 
bEHOVET

Olympus Danmark tilbyder forskellige 
kontrakter, der er tilpasset hospitalernes 

individuelle ønsker og behov. De spæn-
der fra de helt enkle om vedligehold, 
der giver hospitalet to årlige eftersyn på 
alt udstyr fra Olympus, til de store, alt-
omfattende driftsikringsaftaler. 

– Flere og flere ønsker kontrakter 
med driftsikringsaftaler på service og 
vedligehold. Der er budgetmæssige 
begrænsninger alle steder. Uden aftaler 
er serviceudgifterne variable og ufor-
udsigelige. reparationer kan give store 
udgifter, advarer Palle Hansen. 

– Har man en driftsikringsaftale beta-
ler man derimod et fast beløb pr. kvartal 
uanset, hvad der sker. Vi indgår aftaler 
både på enkeltafdelinger på regionsni-
veau. Samtlige sygehuse og afdelinger i 
en region kan være dækket af en enkelt 
aftale. 

Mange administratorer sætter stor 
pris på driftsikringsaftaler. Skader der 
nødvendiggør en hoved reparation af 
skopet kan koste op til 60% af nyvare-
prisen.

Det giver store, uønskede udsving på 
afdelingens budget. Derfor er der sti-
gende interesse for at indgå faste aftaler. 

kONTrAkTEr OMFATTEr 
OGSå TilbEHØr

Flexible endoskoper er Olympus ho-
vedprodukt. Til skoperne hører en bred 
vifte af tilbehør, videoprocessorer, elki-
rurgisk udstyr, lyskilder og ikke mindst 
skærme, så alle på operationsstuen kan 
følge med i undersøgelserne med endo-
skoperne.

Olympus fører også et helt program 
inden maskiner til vask, desinfektion og 
opbevarings/tørreskabe til endoskoper, 



specielt tilpasset ustyret. Maskinerne 
kræver to årlige eftersyn for service og 
vedligehold, der klares ude på den en-
kelte afdeling.

Også disse maskiner såvel som alt det 
øvrige udstyr fra Olympus kan omfattes 
af driftsikringsaftaler. Palle Hansen an-
befaler kontrakter med Olympus, da de 
altid garanterer kunderne reparationer 
med gennemtestede, originale reserve-
dele.

Desuden er Olympus auditeret til at 
udføre reparationer, så kunden altid er 
garanteret den bedste kvalitet af repa-
rationen. Ved originale reservedele ved 
kunden, at skoperne kan tåle at blive va-
sket/ desinficeret og patientsikkerheden 
er i orden. 

AFTAlEr MED UNDErViSNiNG

i forbindelse med driftsikringsaftaler 
tilbyder Olympus også undervisning af 
de ansatte for at holde kundernes kom-
petence opdateret. Personalet bliver 
uddannet til at bevare udstyret i topform 
og holde reparationerne nede. 

Det er dedikeret undervisning i brug 
og håndtering af udstyret som heldags-
kurser eller små kurser på afdelingen af 
en times varighed. Her gennemgås den 
optimale håndtering og de forhold man 
skal være særlig opmærksom på for at 
minimere skader. 

– Fra serviceafdelingen deltager vi 
med et academy program, som er et 
egentligt undervisningsprogram i brug 
og håndtering af udstyret målrettet mod 
sygeplejersker med endoskopi som 
speciale. Vi kører 3-4 kurser årligt både i 
Øst- og Vestdanmark. 

kurserne er populære og som regel 
hurtigt overbookede, så folk må stå på 
venteliste. De koster kun et symbolsk 
beløb, der mest dækker fortæringen, 
mens Olympus leverer undervisningen, 
siger Palle Hansen. 

Håndteringen har stor betydning. Det 
er sådan, at hvis man er påpasselig, så 
kan man bruge et endoskop i hele in-
strumentets levetid uden at der kommer 
de store reparationer, tilføjer han.

Olympus har sideløbende med endo-
skoper til lægeundersøgelser også en 

industrilinje med fleksible skoper til un-
dersøgelser af produktionsudstyr i ek-
sempelvis fødevareindustrien. i eksem-
pelvis rørinstallationer kan endoskopi 
sikre mod uønskede materialefejl. 

– Der er nogen hospitaler og klinik-
ker, som fravælger driftsikringsaftaler, 
men de fleste ønsker sikkerheden, så vi 
har rimelig stor dækning. Hele 74 pct. af 
alle vore aktiviteter inden for service og 
vedligehold skyldes indgåede driftsik-
ringsaftaler, siger Palle Hansen. 
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”Vi ved, at vores loftplader skal kunne 
modstå en meget grundig rengøring, 
men vi ved også, at der på f.eks. et 
sygehus er meget varierende behov 
afhængigt af, om loftpladerne skal 
anvendes i et kontor eller på en ope-
rationsstue. Derfor har vi lanceret tre 
varianter”, siger Oskar Meres, Technical 
Manager hos rockfon.

De tre varianter er MediCare Stan-
dard, MediCare Plus og MediCare Air. 

MEDiCArE STANDArD

MediCare Standard er en løsning til 
områder med standardkrav til hygiejne 
og rengøring, som f.eks. venteværelser 
og kontorer. loftpladen har høj lydab-
sorption og bidrager dermed til et godt 
akustisk indeklima for medarbejdere, 
patienter og besøgende. MediCare 
Standard er klassificeret i henhold til 
bakteriologisk klasse b5 og b10, som 
opfylder kravene til højrisiko områder 
som defineret i NF S 90-351. Pladen har 
en lav partikelemission og er klassifi-
ceret i renrumsklasse iSO 5. Medicare 
Standard rengøres nemt med en tør el-
ler fugtig klud.

MEDiCArE PlUS

MediCare Plus anbefales til områder, 
hvor der er strenge krav til hygiejne 
og rengøring/desinficering, som f.eks. 
skadestuer, fødeafsnit, operationsstuer, 
røntgenafdelinger og laboratorier. Medi-
Care Plus har den højeste lydabsorption 
på markedet og har opnået bakteriolo-
gisk klasse b1, som opfylder kravene til 
højrisiko områder ifølge NF S 90-351. 
Den har lav partikelemission, som klas-
sificerer den i renrumsklasse iSO 5.

Medicare Plus giver arkitekter stor 
designfrihed pga. det skjulte skinnesy-
stem samt de forskellige pladeformater 
til korridorer. Pladerne har forseglede 
kanter og en vandafvisende overflade, 
der tåler de mest almindelige rengø-
rings- og desinficeringsmidler. Overfla-
den kan også desinficeres ved hjælp af 
damprens.

MEDiCArE Air

MediCare Air er velegnet til f.eks. ope-
rationsstuer, opvågningsstuer og inten-
sivafdelinger, hvor luftrykket skal kunne 
kontrolleres for at forhindre spredning 
af infektioner. Den har opnået bakte-
riologisk klasse b1 og b5, der opfylder 
kravene til højrisiko områder, som de er 
defineret i NF S 90-351. Pladen har en 
lav partikelemission, som klassificerer 
den i renrumsklasse iSO 5. MediCare 
Air har en lufttæt membran på bagsi-
den samt forseglede kanter, og når den 
fastgøres med clips, bliver der dannet et 
lufttæt loftsystem. MediCare Air har en 
vandafvisende overflade og kan effek-
tivt desinficeres med damprens.

MediCare sortimentet lever op til kra-
vene om smukt design. loftpladerne har 

pRodUktiNfoRMatioN

oM RoCkfoN

Rockfon tilbyder et omfattende sor-
timent af akustiske loftløsninger med 
en kerne af 100 % stenuld, herunder 
loftplader, bafler, vægabsorbenter og 
flåder. Rockfons produkter er kende-
tegnet ved deres design, æstetik og 
enkelthed i installationsfasen. Desuden 
bidrager loftløsningerne aktivt på 
vigtige områder som brandsikker-
hed og optimal akustik. yderligere 
fordele er formstabilitet, selv ved 100 
% luftfugtighed, og en overflade, der 
ikke danner grobund for skadelige 
mikroorganismer. Rockfon loftplader 
er 100 % genanvendelige. 

TRE SUNDE VALG FRA 
RoCkfoN MEdiCaRE
September 2011:
Med tre nye typer loftplader fra rockfons MediCare sortiment får sundheds- og plejesektoren 
endnu bedre mulighed for at leve op til de strenge krav til hygiejne og brandsikkerhed. De tre 
typer har alle en lav partikelemission og er klassificeret i renrumsklasse iSO 5. Da pladerne har 
en kerne af stenuld, har de ingen næringsværdi. De kan derfor heller ikke danne grobund for 
skadelige mikroorganismer som f.eks. MSrA, der særligt er i Sundhedsstyrelsens søgelys.

samtidig den højeste brandklasse, A1, 
og bidrager dermed ikke til branden, 
men reducerer risikoen for røgudvikling 
og brændende dråbenedfald.

PrESSE kONTAkT:

Area Marketing Manager
line Helmark
Tlf. 46 55 85 27
line.helmark@rockfon.com

Læs mere på www.rockfon.dk  

mailto:line.helmark@rockfon.com
http://www.rockfon.dk


ARKITEKTFIRMAET HS  
STÅR BAG Nyt hospital 
I  DIANALUND
Slagelses-firmaet har udstyret det nye hospitalsafsnit på Filadelfia med et af Nordeuropas største 
solcelleanlæg, som dækker energiforbruget for hele byggeriet

af JoURNalist, CaNd. sCiENt. BiRgER pEdERsEN

oR iENtER iNg
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Arkitektfirmaet HS i Slagelse har netop 
afsluttet byggeriet af et helt nyt hospi-
talsafsnit på Filadelfia, i Dianalund på 
Midtsjælland.

”Der er tale om et topisoleret nybyg-
geri til ca. 80 millioner kroner med et 
alment sengeafsnit med 40 sengeplad-
ser, et psykoterapeutisk sengeafsnit, 
et søvnafsnit samt et ambulatorium 
foruden diverse tilhørende servicerum 
i form af f.eks. spise- og opholdstuer, 
terapirum, skyllerum, medicinrum og 
konferencerum – i alt ca. 4.300 kvm., ” 
fortæller Henning jensen fra firmaet.

”byggeriet er udført med sengeafsnit-
tene beliggende i stueplan og ambula-
toriefunktionen på 1. sal. Og så er det 
udstyret med et af Nordeuropas største 
solcelleanlæg, som leverer tilstrækkelig 
energi til at dække energiforbruget for 
hele byggeriet. Overalt i sygehussek-
toren er der stor fokus på en formind-
skelse af CO2-udslip, og det har derfor 
også været vigtigt for os, at vi har kun-
net anvende en af vores mange spids-
kompetencer til at gøre Filadelfia helt 
CO2-neutralt,” siger Henning jensen.

Arkitektfirmaet HS har for nylig ind-
gået en rammeaftale med region Sjæl-
land. rammeaftalen blev efter offentligt 
udbud vundet i hård konkurrence med 
flere af landets førende og største arki-
tektfirmaer.

Ganske godt gået af det medarbej-
derejede firma, som har 7-8 ansatte, og 
som har mere end 30 års erfaring med 
byggebranchen. En af firmaets spids-
kompetencer er netop på sygehus- og 
sundhedsområdet, hvor man har stor 
erfaring med at håndtere brugerfladen, 
og hvor man gennem årene har opbyg-
get stor kompetence og stået for flere 
store byggerier. 

Det gælder eksempelvis Slagelse Sy-
gehus, hvor firmaet har stået for bl.a. en 
midlertidig akutafdeling (om- og tilbyg-
ning af OrTkir ambulatorium), bygnin-
ger for Mr og CT-scannere, psykiatrisk 
skadestue og psykiatrisk lukket afdeling 
og diverse ombygninger, og Næstved 
Sygehus, hvor firmaet har stået for en 
patologisk afdeling samt et regionalt 
transfusionsafsnit.

ENErGiriGTiGE byGGEriEr

”Det er firmaets klare mål gennem en til-
lidsfuld dialog med bygherren at skabe 
funktionelle bygninger med god arkitek-
tur, at projektere energi- og miljørigtige 
byggerier med holdbare løsninger samt 
at gennemføre byggerierne til tiden 
og indenfor den fastsatte økonomiske 
ramme,” oplyser Henning jensen.

Arkitektfirmaet HS’s arbejdsområder 
er alle arkitektfagets områder, med ho-
vedvægt på skitsering, projektering og 
opførelse af byggeri. 

ydermere udarbejder firmaet drift- og 
vedligeholdelsesanvisninger for mange 
større bygningsejere.

DriFT OG 
VEDliGEHOlDElSESPlANEr

Arkitektfirmaet HS udfører også drift- og 
vedligeholdelsesplaner for bygherrer 
med eksisterende bygningsmasser. 
Arbejdsopgaverne spænder fra regi-
strering og opmåling af eksisterende 
bygningsmasser, til tilstandsvurdering 
og vurdering af bygningsdelens levetid. 
Vurderingerne indføres i et sagsoriente-
ret vedligeholdelsesbudget, som tilpas-
ses hver enkelt bygherres individuelle 
behov og ønsker.

Arkitektfirmaet HS arbejder bl.a. med 
drift- og vedligeholdelsesprogrammet 
rambyg.

Arkitektfirmaet HS har 20 års erfaring i 
digital projektering, idet firmaets første 
AutoCad version, AutoCad r6, blev op-
starten på den digitale projektering.

Firmaet er meget langt fremme med 
at implementere ”det digitale byggeri”, 
og har flere års erfaring med udbud via 
bygge Web.

EksEMplER på dRift- 
og vEdligEholdElsEs-
opgavER ER:

Filadelfia:
Registrering og tilstandsvurdering af 
udvendige og indvendige overflader 
på bygninger og udarbejdelse af vedli-
geholdelsesbudget. I alt ca. 50.000 m2

Selandia center for erhvervs
uddannelser:
Indscanning af dokumentation i 
 Rambyg, herunder tegninger og drifts-
manualer. I alt ca. 70.000 m2

Høng Gymnasium og HF:
Registrering og tilstandsvurdering af 
udvendige overflader på bygninger og 
udarbejdelse af vedligeholdelsesbud-
get. I alt ca. 5.000 m2
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Mads Ramsing
HOH Water Technology A/S 
Geminivej 24 • DK-2670 Greve 
Tel.:  +45 43 600 500
Fax:  +45 43 600 900
hoh@hoh.com 
www.hoh.com · www.aqatotal.dk

køb til privat brug på 
www.vandbutikken.dk

Direkte:  +45 43 970 276 
Mobil:  +45 23 72 32 57
E-mail:  mhr@hoh.dk

HOH Gruppen er Skandinaviens og 
Danmarks største leverandør af vand-
behandlingsudstyr. Gennem mange år 
har HOH løst en lang række forskellige 
opgaver indenfor vandbehandling. 
lige siden etableringen i 1975 har HOH 
fastholdt og udbygget sin position på 
markedet med gennemtænkte løsninger 

og et velkoordineret serviceteam, som 
står klar til at servicere anlæg og derved 
sikre kunders produktivitet.

i dag er HOH en del af den Østrigske 
koncern bWT – best Water Technology 
som på verdensplan har datterselskaber 
i 24 lande. Dette gode samarbejde sik-
rer, at HOH kan levere ny teknologi og 
optimerede processer for bedre udnyt-
telse og økonomiske besparelser til gavn 
for kunder og miljøet.

i år vil der være flere nyheder at finde 
på stand 20. Her kan nævnes det til dato 
mest kompakte rO anlæg, der design-
mæssigt er til topkarakter. kom også og 
få en snak vedr. store vandbesparelser 
med HOH’s nye DVD afsaltningsanlæg, 
som udmærker sig ved meget lav led-
ningsevne og udnyttelse af vandet op til 
98%. Med er også HOH’s blockbuster 
HVD, der er det mest effektive blødgø-
ringsanlæg til dato.

På standen vil også være bestMax 
serien af filterpatroner, der bl.a. er god-
kendt til brug med varmdriksautomater 
og isterningmaskiner. Det nye double 
Pass rO system med ledningsevne < 
5µS/cm som er et økonomisk bud til 
den nye norm på sterilcentralerne. Her-
udover vises AQA Total, der er et unikt 
VA drikkevands godkendt kalkforebyg-
gelsesanlæg til VVS installationer. Promi-
nent pumper og doseringsudstyr til bl.a. 
terapibade og proceskredse er også 
med på standen.

HOH glæder sig til at fremvise pro-
dukterne på FSD’s årsmøde, og møde 
nye som eksisterende kunder til en ufor-
mel snak om muligheder, besparelser, 
renoveringer mv. 

Yderligere oplysninger kan altid 
findes på www.hoh.dk 

mailto:hoh@hoh.com
http://www.hoh.com
http://www.aqatotal.dk
http://www.vandbutikken.dk
mailto:mhr@hoh.dk
http://www.hoh.dk
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åBEN foR allE 
– DøGNET RUNDT
Forebyggelse er den bedste medicin, også når det gælder hospitaler og sygehuse.
Med effektiv kameraovervågning og adgangskontrol minimeres muligheden for tyveri og hærværk 
– og personalet kan føle sig mere trygge.

af: lENE EBsØE

oR iENtER iNg

Selvom adgangskontrol ikke umid-
delbart synes at harmonere med åbne 
hospitals- og sygehusmiljøer, hvor bl.a. 
besøgende skal kunne færdes uden 
mærkbare hindringer, er adgangskon-
trol dog en nødvendig foranstaltning i 
visse områder af de åbne hospitals- og 
sygehusmiljøer. kameraovervågning 
kan ligeledes virke krænkende, men 
følsom projektering af adgangskontrol 
og kameraovervågning kan imødegå en 
personlig opfattelse af adfærdsmæssige 
restriktioner og uønsket overvågning. 
Det er vigtigt, at adgangskontrolanlæg-
get indrettes og anvendes, så der ude-
lukkende etableres en ønsket selektiv 
afgrænsning til sensitive områder.

ADGANGSkONTrOl (ADk)

Der findes i dag et stort antal typer af 
adgangskontrolsystemer, samt låse, 
døre og slusesystemer, på markedet, 
og således kan der forventeligt findes 
en løsning for alle behov. Dette gælder, 
både når der ønskes synlige fysiske skel, 
og såfremt der ønskes diskretion om-

kring anvendelse af adgangskontrol i et 
givent område, eller til medicinskabe og 
depoter m.m.

installation og brug af adgangskon-
trolanlæg vil forhindre fri adgang for 
uvedkommende, men det autoriserede 
personale har derimod altid adgang, 
med anvendelse af et gyldigt kort og 
eventuelt sammenhørende pinkode.

i dag anvendes hovedsageligt ad-
gangskort af ”proximity-typen”, som 
læses af kortlæser, når det bringes i nær-
heden af denne. kort (identitetsenhe-
der) har hovedsageligt iSO-format (som 
”dankort”) og kan personificeres for an-
vendelse som iD-kort. Hvis det ønskes 
kan adgangskort erstattes af brikker/
nøglevedhæng,

Dørene tilsluttet adgangskontrol 
overvåges for tilstande: åbningstid, låst 
og lukket. Såvel normale hændelser, 
som afvigelser logges i centralt system. 
Udover funktionsstyring med kortlæse-
ren ved døren, kan oplåsning for den 
enkelte dør styres central via kalender-
opsætning af dag/time eller direkte ved 
tastekommando fra adgangskontrolsy-
stemets styre-PC.

Alarmhændelser og generelle hæn-
delser kan opsættes til at give alarm til 
specifikt personale, herunder vagtperso-
nale, alt efter hændelsestype.

Det er vigtigt, at funktionssikre den 
mekaniske del (låse, hængsler og dør-
automatik). Dette indebærer,at vedlige-
hold af dørbesætninger skal gennemfø-
res regelmæssigt, for derved at tilsikre 
at aflåsning fungerer upåklageligt. Ellers 
opstår unødige fejl og alarmtilstande og 
unødvendigt tidsforbrug i forbindelse 
hermed.

Forud for ny installation eller omlæg-

ning af adgangskontrol i eksisterende 
bygninger, skal projektering altid invol-
vere driftsteknisk personale. Endvidere 
skal personalegrupper, der påvirkes 
dagligt, informeres for at sikre en vel-
lykket og anvendelig installation af ad-
gangskontrolanlæg.

kAMErAOVErVåGNiNG (iTV)

De fleste indbyggere ser og accepterer 
generelt overvågning af byrummet, her-
under også i detailbutikker. 

Overvågning af udendørsarealer, 
såsom fortov, vej, park og parkerings-
område vil for de flestes vedkommende 
blive accepteret som en del af overvåg-
ningen af byrummet.

Overvågning indendørs i bygninger 
er straks en anden sag, selvom kamera-
overvågning har en yderst forbyggende 
virkning mod bl.a. tyveri og hærværk. 
Der skal altid skiltes om etableret ka-
meraovervågning, og er det et arbejds-
område kan kameraovervågning først 
etableres, når medarbejderne har været 
inddraget i processen vedr. etablering.

De besøgende samt pårørende på 
hospitaler og sygehuse er for de fle-
ste menneskers vedkommende dog 
umiddelbart nok lidt mere nærtagende 
overfor kameraovervågning. Vi er som 
almindelige mennesker mere følelses-
mæssigt sårbare, når vi opholder os i en 
hospitals- og sygehusbygning. Der skal 
findes en balance imellem den trygheds-
skabende overvågning og den mulige 
personligt krænkende overvågning. 

Truende adfærd, vold og hærværk 
kan ikke altid forhindres med præventiv 
kameraovervågning, men gode optagel-
ser af en given hændelse kan være et 



effektivt værktøj for politiets efterforsk-
ning m.v.

Markedsudbuddet af systemer er 
stort. Dette gælder også udbudet af 
kameratyper. De fleste er beregnet på 
synlig placering, andre er små minia-
turekameraer beregnet til skjult over-
vågning. Eksempelvis kan disse mini-
kameraer indbygges i en reol, ur, lampe 
eller anden synlig detektor. Skiltning om 
kameraovervågning af et givent lokale 
eller område skal etableres uanset om 
kameraer er synlige eller ej.

Effektiviteten af kameraovervågnin-
ger kan øges ved at anvende sammen-
kobling med alarmsystemer eller intel-
ligent software. Visning af billede fra 
et tomt rum er mere eller mindre tids-
spilde. i praksis er det først interessant 
at se billederne, når der er bevægelse 
(personer) i disse. Sådanne alarmbille-

NIRAS har den ældste og største råd-
givergruppe inden for brandtekniske 
løsninger i Danmark NIRAS Safety. 
Vedrørende sikringsinstallationer kan 
NIRAS Safety tilbyde spidskompeten-
cer inden for rådgivning om strategisk 
sikringsplanlægning, driftoptimering 
og design af alle typer sikkerheds- 
og sikringssystemer, herunder også 
bygningstyrke, kritisk kommunikation 
og netværk under henvisning til en 
helhedsorienteret Risk Management 
rådgivning. 

For mere information kontakt  
NiRas safety på tlf. 4810 4200.

der kan transmitteres til monitorer, pc og 
lignede, således at autoriseret personale 
kan observere og tage aktion, hvis dette 
skulle være nødvendigt. Optagelser af 
billeder må kun anvendes til opklaring 
med politiets medvirken, og opbevaring 
samt behandling af billedmateriale skal 
afgrænses i henhold til Persondataloven 
og gældende love for området (herun-
der lov om iTV-overvågning).

Når kameraovervågning ønskes 
anvendt, anbefaler NirAS, at samtlige 
regler, formål og især de etiske forhold 
forbundet med kameraovervågning og 
daglig anvendelse heraf klarlægges før 
installation påbegyndes.

TæNk SMArT

integration af sikringstekniske anlæg kan 
være et middel til at øge funktionaliteten 
af den samlede sikringsinstallation. 

Netværk og åbne platforme giver 
mulighed for at etablere integration, når 
dette er formålstjenstligt. 

Signalering mellem de respektive an-
læg er første trin og der kan indgå andre 
emner, såsom lystænding m.m. Formålet 
med integration skal være afklaret. 

imidlertid er det vigtigt at danne en 
helhedsplan for anvendelse og drift, 
og dette skal løbende evalueres, for at 
passe til nye fremtidige kravssituationer.

VærDiSkAbENDE krAV

Ved overtagelse, ibrugtagning og efter 
endt installation skal der altid foreligge 
brugervejledninger, driftsvejledninger 
og teknisk dokumentation. 

Det er af største vigtighed, at do-
kumentation leveres med tilstrækkelig 
detaljeringsgrad og følgelig tilrettet i for-
hold til anvendelse i eller udarbejdelse 
af DkV-plan (Drift, kontrol og Vedlige-
hold), således at fremtidig drift sikres 
optimalt.

Derved får driftstekniske afdeling 
mulighed for hensigtsmæssigt at udføre 
forebyggende vedligehold.
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UdstyR fRa EllaB a/s 
LETTER HOSPITALETS 
AKKREDITERINGSPROCES
Virksomhedens dataloggere og software kan sikre hospitalerne dokumentation og kontrol af 
blandt andet termiske processer og samtidig spare på driftsbudgettet

af JoURNalist, iB ERik ChRistENsEN

oRiENtER iNg

Ellab A/S er en selvejende, dansk 
hightech virksomhed og en af verdens 
førende udviklere og producenter af 
præcisionsmåleudstyr og software til 
at validere og dokumentere termiske 
processer i medicinalindustrien og på 
hospitalerne.

Gruppen, der har hovedsæde i Hille-
rød og afdelinger i Uk, Tyskland, Frank-
rig, USA og på Philippinerne, er inde 
i en kraftig ekspansion og har styrket 
sine internationale aktiviteter. Selskabet 
er også stærkt på vej ind i de danske 
hospitaler som leverandør af udstyr og 
analysesoftware. 

Ellab kan både levere måleudstyr og 
software, som hospitalerne har brug 
for, når processer og arbejdsgange skal 
dokumenteres, valideres og beskrives 
som led i den forløbende akkreditering 
fra institut for kvalitet og Akkreditering i 
Sundhedsvæsenet.

Hospitaler desinficerer typisk ved 90 
grader i instrumentopvaskemaskiner og 
arbejder typisk ved 134 grader, når de 
steriliserer i autoklaver. Ellab producerer 
udstyr, der kan måle temperaturer helt 
op til 150 grader.

Ud over at være en international 
producent af udstyr og software til ho-
spitaler, leverer gruppen også i stor stil 
sine løsninger til medicinalindustrien og 
fødevareindustrien, hvor præcis måling 
og registrering af temperaturer er et 
ubetinget krav.

Ellab blev etableret i 1949 for at ud-
vikle udstyr, så hospitalerne kunne måle 
temperatur på patienter, for eksempel 
under operation. i 1960erne efter-
spurgte den tyske procesindustri måle-
udstyr, der kunne måle temperatur på 

121 grader ved autoklavering. Ellab ud-
viklede udstyret og fik procesindustrien 
som en stor kunde, og især fødevare- og 
medicinalindustrien. 

TO PlATFOrME MED 
MålEUDSTyr 

Hospitalerne skal være sikre på, at deres 
målinger af blandt andet temperatur og 
tryk er korrekte, og det kræver tredje-
partsudstyr at validere udstyret en gang 
årligt. Ellab tilbyder hele to serier af ter-
misk kontroludstyr.

i den ene placeres måleudstyret 
udenfor autoklaven eller instrumentop-
vaskeren, mens flere kabler/termofølere 

indføres i damp- eller vaskekammeret, 
så målingen kan sendes online indefra 
og ud til dataloggeren. 

i den anden placeres trådløse data-
loggere i autoklaven eller vaskemaski-
nen, hvor data oplagres i den indbyg-
gede hukommelse eller transmitteres 
trådløst udenfor. Det er den type udstyr 
Ellab er anerkendt for at kunne produ-
cere i en meget høj og holdbar kvalitet.

Trenden går klart i retning af trådløse 
dataloggere, der er hurtigere og lettere 
at arbejde med end termofølere. Track-
Sense er en sådan datalogger til kontrol 
af sterilisering i autoklaver og desinfek-
tion i instrumentopvaskere. 

loggeren kan måle temperaturer fra 



minus 80 grader til plus 150 grader med 
en nøjagtighed på +/- 0,05 grad i tem-
peraturområdet -25 op til +150 grader 
og bruges derfor også til at måle tempe-
raturen i kølerum og frysere. 

Ellabs udstyr måler både temperatur, 
tryk, relativ fugtighed, ph og konduktivi-
tet. EU har opstillet europæiske normer 
og krav til styring af processerne ved 
varmebehandling i autoklaver og instru-
mentopvaskere, som hospitalerne skal 
efterleve. 

indkøb af udstyret kommer ofte ud af 
budgettet fra teknisk afdeling. De Ellab 
har solgt til har oplevet at få en økono-
misk fordel. besparelserne er så store, 
at udstyret er tjent hjem indenfor den 
korte tilbagebetalingstid, som mange 
private virksomheder stiller til andet 
udstyr.

båDE iN- OG OUTSOUrCiNG

Mens hospitalerne før lod eksterne 
konsulentfirmaer validere den kritiske 
autoklavering og instrumentvask, fore-
trækker flere selv at stå for kontrollen for 
at spare penge og sikre sig ekspertisen, 
fastslår salgs- og marketingdirektør jes-
per Møgelvang og produktchef Enrique 
riis, salgsansvarlig i Norden.

”Vi ønsker at sikre os en større viden 
om den kritiske proces, som vi ikke før 
selv har haft, for bedre at kunne sparre 
med leverandørerne af autoklaver og 
instrumentopvaskere og få større sikker-
hed for, at vi anvender det bedste ud-
styr til vores behov,” udtaler Steen lar-
sen kvalitetssikringskonsulent, Gentofte 
Hospital. Steen larsen giver ligeledes 
udtryk for, at Ellabs valideringsudstyr 
har været til stor hjælp i forbindelse med 
kvalitetskontrol af medicinkøleskabe, 
samt kontrol af tryk i osmosevand syste-
met. 

Hospitalerne ønsker samtidigt at 
erhverve sig en større viden om deres 
egne processer for bedre at kunne op-
timere og udføre dem til gavn for både 
hospitalet og patienterne. 

En anden model, som jesper Mø-
gelvang og Enrique riis ser i sundheds-
væsnet, er øget samarbejde om valide-
ringen blandt regionernes hospitaler, 
hvor man køber fælles måleudstyr, der 
så cirkulerer på regionens hospitaler.

Valideringen bliver taget meget alvor-
ligt og er i fokus hos de ansvarlige på de 
danske hospitaler, vurderer de, men der 
er stadig lang vej igen før hospitalerne 
lever op til fremtidens skrappe krav på 
området. 

”En anden fordel ved selv at stå for 
kontrollen set med hospitalsøjne er, at 
de tekniske afdelinger måske kan undgå 
yderligere afskedigelser blandt det 
tekniske personale, der ellers ville være 
resultatet af nye sparerunder,” udtaler 
Søren Pedersen, teknisk afdeling, Her-
lev Hospital. 

FærDiG rAPPOrT MED 
VAlSUiTE

Ellabs ekspertise bliver brugt meget, når 
der opstår uventede problemer. Står 
man midt i at skulle løse en validerings-
opgave ude hos kunden, skal hjælpen 
hurtigt frem. i de fleste tilfælde løses 
problemet fleksibelt via internet og 
telefon. Med loggerudstyr fra en uden-
landsk producent ville det tage længere 
tid. 

Virksomheden har kun få konkurren-
ter på verdensplan og ud over at forsyne 
hospitaler, sygehusapoteker, og medici-
nal- og fødevareindustrien herhjemme, 
eksporteres størstedelen af måleudsty-
ret og den tilhørende software til USA, 
Tyskland og japan, som er de tre største 
markeder.

Ellab udvikler selv sin software ”Val-
Suite”, der er skræddersyet til at opfylde 
kravene i de europæiske normer, der 
indeholder helt specifikke krav til tem-
peratur, tryk og tid. Softwaren printer 
en færdig rapport ud baseret på målin-
gerne.

Da den farmeceutiske industri i 
1990erne fik behov for at dokumentere 
målingerne, udviklede Ellab softwaren 
til det. Det har siden spredt sig til føde-
vareområdet og hospitaler, der nu også 
skal dokumentere processerne.

Softwaren er tilpasset hospitalernes 
behov, og de kan spare flere dage på 
validering af blot en enkelt autoklave 
ved at anvende softwaren frem for selv 
at lave beregninger i Excel og samtidigt 
minimere risikoen for menneskelige fejl. 
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Tryghed

i mere end

én forstand!

• Patientkaldeanlæg

• Patientunderholdning

• Personsikringsanlæg

• Personsøgning

• Trådløs telefoni

Nydamsvej 49
DK-8362 Hørning

 Tlf.: +45 87 89 90 00
 Fax: +45 87 89 90 05

E-mail: salg@care-call.dk
www.care-call.dk

 

c a r e - c a l l

aRBEJdsMilJØ

iNdREtNiNg

hygiEJNEkaldEaNlÆg

kaldEaNlÆg

kØliNg

YORK Chillere

med naturlige 

kølemidler!

Johnson Controls Denmark,
Køleteknik

Tlf.: 87 36 31 00

Hvis den eksisterende
chiller med HFC skal

udskiftes bør man
overveje en ny løsning

med naturlige køle-
midler!

www.diversey.dk

Telbuen 10,
2990 Nivå

Tlf: 70 10 66 11
Fax: 70 10 66 10

vaNdBEhaNdliNg El-tRaNspoRtERE

VAND TIL
	 •		laboratorier
	 •		skyllerum
	 •		vaskerier
	 •		opvaskemaskiner
	 •		kaffemaskiner
	 •		isterningmaskiner
HOH	Water	Technology	A/S
Tlf.:	43	600	500	•	Fax:	43	600	900
hoh@hoh.dk	•	www.hoh.dk
www.vandbutikken.dk	

Effektive
EL-løsninger 
til hospitaler, 
institutioner

og til industrien

• Vogne
• Scootere
• Dozere
• Individuelle
   el-motor løsninger

mailto:salg@care-call.dk
http://www.care-call.dk
http://www.diversey.dk
mailto:hoh@hoh.dk
http://www.hoh.dk
http://www.vandbutikken.dk


svagstRØMs-aNlÆg

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Telf.: 43 27 11 00
Fax: 43 27 15 09
e-mail: professional@miele.dk

www.miele.dk

Fra idé 
til drift
Bygherrerådgivning og 
projektering inden for alle 
funktioner. Læs mere på 
www.grontmij-carlbro.dk

RådgivNiNgMEdiCiNskE gassER
og UdstyR

paNElER skyllERUMsUdstyR

Hospitalsservice
Desinficerende 
opvaskopvask

Autoklaver
Kvalitetssikrings-
koncept

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

tlf. 62631091  www.ken.dk
KEN A/S, Brobyværk

koMMUNikatioN

AIR LIQUIDE DANMARK A/S
Godsbanegade 2 · 8700 Horsens
Tlf. 76 25 25 25 · Fax 76 25 25 35

Høje Taastrupvej 42 · 2630 Taastrup
Tlf. 43 55 50 50 · Fax 43 55 50 60

E-mail:  info.denmark@airliquide.com
Homepage: http:\\www.airliquide.dk

Danmarks
førende leverandør

af medicinske
gasser og udstyr

Vejlevej 13-15

MilJØUdstyR

glasfiber i ekstreme miljøer

Miljørigtig opbevaring

Olie, kemikalier, gift, syrer eller baser?

Tlf. 62 24 21 96 · www.fiberteam.dk

hygiEJNE

Én stærk partner
i hospitalshygiejne

• Centraldoseringsystemer
• Professionel rådgivning
• CE mærkede midler til - 
• Sterilcentraler, 
• Skyllerum
• OP
• Endoskopi

Ecolab Healthcare
division

Carl Jacobsensvej 29 · 2500 Valby
Telefon 3615 8585  Fax 3615 8548               

dk@ecolab.com  www.ecolab.dk

skyllERUMsUdstyR

Hospitalsudstyr

Bækkenvaskere

Autoklaver

Indretning af skyllerum

Desinfektionsmaskiner

Storkøkkenudstyr

Storkøkkenindretning

Tlf.44 66 28 11
BØGE Handel & Service ApS

Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv
www.boege.dk

Altid rent og friskt vand direkte fra
hanen - 100% gennemstrømskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

Fyrrebakken 8, 5462 Morud
Tlf. 65 96 42 83 · Fax 65 96 42 53

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk

fERskvaNdskØlERE

mailto:professional@miele.dk
http://www.miele.dk
http://www.grontmij-carlbro.dk
http://www.ken.dk
mailto:info.denmark@airliquide.com
http://www.airliquide.dk
mailto:dk@ecolab.com
http://www.ecolab.dk
http://www.fiberteam.dk
http://www.boege.dk
http://www.vpconsult.dk
mailto:vpconsult@manet.dk


Arkitektfirmaet HS Rådgivning as
Hjorthøjvej 20 · 4200 Slagelse
Tlf. 58 50 25 26 · www.hs-slagelse.dk

Arkitektfirmaet HS

Vores målsætning er gennem en tillidsfuld 

dialog med bygherre at skabe:

•  Funktionelle bygninger med en god 

arkitektur

•  Projektere energi- og miljørigtige byggerier 

med holdbare løsninger

•  Gennemføre byggerier til tiden inden for de 

fastsatte rammer

http://www.hs-slagelse.dk


Den bedste 
medicin mod 
uønsket besøg!

Ruko medicinskabe er til sikker opbevaring af medicin. Medicinskabene fås 
med forskellig typer aflåsning, som evt. kan integreres med den adgangs- 
kontrol, der ellers bruges i huset. Dermed opnås sikkerhed for at uvedkom-
mende ikke får adgang til medicinskabet. 

Derudover tilbyder Ruko også andre produkter, som er meget velegnede til 
hospitalsmiljøet – bl.a. dørgreb af rustfrit stål som er hygiejniske, slidstærke og 
nemme at rengøre.

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

Hør mere om, hvordan Ruko kan skabe sikre og trygge rammer hos jer 
– kontakt salgskonsulent Tonny Bormeth på tlf. 28 88 56 37.


