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Enopsol kan sikre billig køl 
og varme fra undergrunden
Både køling i form af aircondition og bortskaffelse af procesvarme samt opvarmning i vinterhalvåret kan 
være en stor udgiftspost på hospitalsbudgetterne, men Enopsol i Nordsjælland har udviklet en enkel og 
miljørigtig metode, der reducerer udgifterne til en tiendedel for køling og under halvdelen for varme. 

aF JournaList iB eriK CHristensen,  

Cypress KommuniKation

Metoden går i sin enkelhed ud på at 
hente både køling og fremover også 
varme dybt nede i undergrunden ved 
at udnytte grundvandsforekomster som 
energireservoir. Det kræver i udgangs-
punktet to ca. 100 meter dybe boringer 
plus en installation med varmeveksler og 
varmepumper.

Kølingen kan i høj grad billiggøres på 
hospitalerne med en yderst beskeden 
udledning af CO2. Direktør og indeha-
ver af Enosopol, civilingeniør Stig Niemi 
Sørensen med en fortid som forsker på 
DTU, har udviklet en komplet pakkeløs-
ning til hospitalerne:

– Vi bruger de naturlige ressourcer 
lige under os. Vort koncept går ud på at 
bore ned efter grundvandet i maksimalt 
100 meters dybde, hvor man de fleste 

steder støder på vandførende lag, der er 
store nok til at etablere et meget billigt 
kølesystem.

Ti meter nede i jorden er temperatu-
ren i det åbne land lig med årets mid-
deltemperatur på terræn året rundt 
og grundvandet er derfor typisk 8,5-9 
grader og under byerne 9,5-10 grader, 
hvilket er ideelt til mange køleopgaver, 
specielt til rumkøling, hvor vi har brug 
for 20-21 grader i rumtemperatur.

Det kølige grundvand pumpes op fra 
en boring og ledes gennem en varme-
veksler og retur til undergrunden via en 
anden boring. Alt oppumpet vand kom-
mer ned i undergrunden let opvarmet, 
men ellers uforandret som da det kom 
op og vil være til rådighed for fremtiden 
rent og friskt.

Vi kan køle for en tiendedel af den 
pris, traditionel køling med store, ener-
gikrævende kølekompressorer koster 
og som de fleste hospitaler bruger som 

køleanlæg. De kræver også udendørs 
installationer så varmen kan afgives til 
udeluften.

Hospitalernes køleanlæg både fylder, 
støjer og belaster miljøet. De gener slip-
per man helt for med grundvandskøling, 
der hverken larmer, kræver bygnings-
værker eller forurener miljøet. Ifølge reg-
lerne skal vandet være ubehandlet, når 
det pumpes tilbage, siger han.

Stig Niemi Sørensen ser meget store 
økonomiske og miljømæssige perspek-
tiver i at hospitalerne bruger grundvand 
som kølemiddel om sommeren og som 
varmekilde om vinteren.

Stor interesse for grundvandet

Stig Niemi Sørensen er uddannet civilin-
geniør og forsker på DTU i 1980-85, hvor 
han arbejdede med alternative metoder 
for bygningsopvarmning ved hjælp af 
grundvandsbaserede varmepumper og 
sæson varmelagring i grundvandsmaga-
siner. Oliekrisen stimulerede ønsket om 
større uafhængighed af fossile brænd-
sler og lavtemperaturanlæg.

Hans forskning gav indgangsvinkel 
til en selvstændig karriere som ekspert 
i grundvandsbaserede køle- og varme-
pumpeanlæg, som siden 1994 har bety-
det, at hans firma, Enopsol, står helt eller 
delvis bag hovedparten af de omkring 35 
store danske grundvands-installationer, 
der er etableret til dato. Systemet er 
yderst relevant for hospitalerne, og en 
række af dem er da også i fuld gang med 
at etablere anlæg eller har planer om at 
gøre det.

– Vi har udført et lovende forprojekt 
for Gentofte Amtssygehus, og anlægget 
vil blive etableret så snart tilladelser fore-
ligger. Glostrup Hospital vil udbyde et 
grundvandskøleprojekt og i vinderpro-
jektet i Hillerød omtales grundvandskø-
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ling, Gødstrup Hospital er positiv og flere 
andre hospitaler har lignende planer.

– Der er mange aktiviteter i gang og 
på steder, hvor undergrunden er veleg-
net, er det også en rigtig gode ide at få 
underøgt, om man kan pumpe tilstræk-
kelige vandmængder op fra undergrun-
den. I Gentofte kan vi fx let pumpe 100 
kubikmeter op i timen pr. boring.

Enopsol kan bore brøndene op til 60 
cm i diameter, hvis kølebehovet kræver 
store vandmængder. Der stilles krav om 
rent råvand fra boringerne, da der hver-
ken er filtre eller udfældningsbassiner, 
så Enopsol bruger boreteknikker, der 
ikke forurener med sandkorn og partik-
ler.

– Når hospitalerne køler traditionelt, 
forsvinder der en masse varme op i den 
blå luft fra køletårne, og kølekompresso-
rerne bruger store mængder elektricitet. 
I fremtidens energisamfund får vi ikke 
råd til at smide de dyre varmekalorier ud 
til gråspurvene.

Det koster op mod 500.000 kr. at få 
undergrunden undersøgt. Mens man 
borer, kan man ofte se, om den er veleg-
net til formålet eller må opgives. Køling 
er den drivende kraft i udviklingen nu, 
men opvarmning bliver også væsentlig 
og gevinsterne kan blive meget store for 
samfundet.

Overskudsvarmen fra kølingen kan 
således lagres i undergrunden ved at 
opvarme grundvandsmagasinet. Vi kan 
stadig genvinde op til 80-85 procent, så 
energitabet kun er 15-20 pct. Kølekom-
pressorer har hospitalernes i forvejen, og 
kan ombygges til varmepumper.

De kan på den måde sende varme ind 
i hospitalernes varmesystem og spare op 
til 60 pct. i forhold til naturgas og op til 50 
pct. i forhold til fjernvarme.

Varmelagring er fremtiden

En klassisk ATES-løsning – Aquifer Ther-
mal Energy Storage – kan have mange 
varianter, men fælles for dem er, at var-
men genudnyttes minus et mindre tab. 
Der kan tilføres ekstra varme om som-
meren, så hospitalerne kan drage nytte 
af den om vinteren.

– Fjernvarmværkerne skal vænne sig 
til, at energiforsyningen kan komme til 
at foregå med omvendt fortegn, dvs. at 
større varmekunder – udover at aftage 
varme – også leverer varme ind i fjern-
varmesystemerne. Der vil komme en 
række tilpasninger, og ikke mindst skat-
tereglerne for salg af overskudsvarme til 
fjernvarme bør forenkles, da de slet ikke 

er gearet til denne omstilling, siger Stig 
Niemi Sørensen.

Vi lavede det første projekt hos 
Grundfos i Bjerringbro, hvor vi høster 
overskudvarmen fra virksomheden og 
lagrer den i grundvandet og leverer den 
tilbage til Bjerringbro Varmeværk. Det 
har kørt et år nu og som det første i Dan-
mark har bevist, at det kan lade sig gøre.

I Københavns Lufthavne høster vi al 
overskudvarmen fra terminalbygnin-
gerne og lagrer den ved hjælp af et stort 
borefelt ved kystlinjen ud til Øresund, 
så lufthavnen om vinteren kan udnytte 
den til bygningsopvarmning om vinteren 
ved hjælp af varmepumper. Disse nye 
tilgange skal ind i energisystemerne her-
hjemme.

Stig Niemi Sørensen tilføjer, at myn-
dighederne nu undersøger eventuelle 
negative effekter ved at aflede grund-
vandet ved i gennemsnit 30 grader i ste-
det for nu ved gennemsnitlig 20 grader, 
hvilket betyder at man i mange tilfælde 
kan halvere grundvandsmængden og 
antallet af boringer. Det vil give en væ-
sentligt bedre økonomi, påpeger Stig 
Niemi Sørensen.

Koster ekstra, men er hurtigt 
tjent ind

– Anlæggene koster fra 3 mill. kr. og op-
efter, de er således dyrere end traditio-
nelle køleanlæg, men modregnes ener-
gibesparelsen, opererer man med en 
tilbagebetalingstid på 4-10 år afhængig 

af de lokale forhold, dybden, antallet af 
boringer og driftstimer.

Et af Enopsols største projekter, der 
bedst kan sammenlignes med et ho-
spital, er et anlæg til en 40.000 kvm. 
Bygning med 1000 medarbejdere. Den 
samlede løsning med køling og varme-
pumper kostede ca. 25 mill. kr. med kun 
4 års tilbagebetalingstid.

Enopsol kan totalt styre installatio-
nerne online via et programmeret over-
vågningssystem, udtage grundvands-
prøver til kommunen, sikre mod lækager 
i varmeveksleren etc. Teknologien er på 
plads, den eneste ulempe er en lang eks-
peditionstid i kommunerne.

Kommunernes sagsbehandling er me-
get forskellig, og vi kan uden amterne 
ikke længere være sikre på, at kommu-
nerne har ekspertisen på området. Vi har 
derfor en udfordring i at hjælpe kommu-
nernes sagsbehandlerne til forstå, hvad 
disse installationer er for noget.

En tilladelse munder ofte ud i lidt 
skrappere vilkår end nødvendigt, fordi 
kommunerne laver et ”overkill” for at 
være på sikker grund. Vi har et kæmpe-
stort uddannelsesbehov i sagsbehand-
lerleddet hos myndighederne, men 
myndighederne er ikke nær så berø-
ringsangste som for år tilbage.

Nogle kommuner vil meget gerne 
hjælpe. Der er sket et meget positivt 
paradigmeskifte. Sådan oplever jeg det, 
siger Stig Niemi Sørensen, der har været 
en klar pioner inden for grundvandskø-
ling på de danske hospitaler.  
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Super sygehus vælger 
naturlig ventilation
Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) bliver på størrelse med en dansk provinsby og bliver Aarhus’ 
største arbejdsplads. Bæredygtigt materiale valg og energioptimerede løsninger har haft høj prioritet og 
hospitalet projekteres, så det opfylder BR2010 lavenergiklasse 1.
 

Hospitalet rummer store luftige atrier, 
pladser og gangområder, som ventileres 
med naturlig ventilation via automatisk 
styrede vinduer. For at opnå et robust 
system, har man valgt at benytte Win-
dowMasters Motorlink™ teknologi, som 
er specialudviklet til vinduesautomatik.

Desuden har man valgt at montere 
elektriske vinduesåbnere på vinduer i 
sengestuerne, så patienter og personale 
nemt kan lufte ud ved at benytte et be-
tjeningstryk placeret på væggen i stuen.

Fordelene ved at vælge naturlig venti-
lation i store åbne områder er mange bl.a. 
lav anlægsinvestering, lavt energiforbrug 
(SEL=0), lave driftsomkostninger, ingen 
uskøn og pladskrævende kanalføring, da 
bygningskroppen anvendes til lufttrans-
port og samtidig fås et behovsstyret sy-
stem, der kan levere høje luftskifter ved 
spidsbelastning.

CTS-løsningen, som regulerer den 
naturlige ventilation på DNU, anven-
der, som tidligere nævnt, Motorlink™ 
teknologi. Teknologien er valgt for at 
give CTS-leverandøren mulighed for 
at levere et robust, fleksibelt og intel-
ligent system med enkel integration til 
CTS-systemet, der lever op til projektets 
krav. Teknologien sikrer bl.a., at man til 
enhver tid kender vinduets præcise åb-
ningsposition. Dette giver et optimalt 
indeklima, et synkront udtryk af facaden 
og, at nulstilling af vinduesåbnere bliver 
overflødig.

Desuden har vinduesåbnerne mulig-
hed for at åbne/lukke med tre forskellige 
hastigheder, alt efter behov. Eksempel-
vis en langsom og lydløs hastighed ved 
automatisk styring og en hurtigere hør-
bar hastighed, når de aktiveres af et ma-
nuelt tryk, hvorved brugerne kan se og 
høre resultatet af deres handlinger. Tek-
nologien med tre hastigheder er ligele-
des anvendelig i kombinerede løsninger 

med naturlig ventilation (langsom vin-
duesåbning) og brandventilation (hurtig 
vinduesåbning), og hastighederne kan 
naturligvis indstilles individuelt både un-
der og efter installationen.

Endeligt kan nævnes, at vinduesåb-
nerne kører fuldt synkront, så der er ikke 
behov for et eksternt synkroniserings-
modul. Op til fire vinduesåbnere kan 
arbejde sammen på ét vindue med en 
tolerance på under 2 mm. Denne ægte 

synkronisering sikrer vinduet ikke øde-
lægges af vinduesåbnere, der kører med 
forskellige hastigheder.

Det er ikke kun på DNU, at man har 
fået øjnene op for at bruge naturlig 
ventilation i store åbne områder. Natur-
lig ventilation ses i dag i en lang række 
atrier, fordelingsgange i shopping cen-
tre, sports- og multihaller, forsamlings-
sale osv. Grundet store rumhøjder væl-
ges ofte opdriftsventilation i områderne 

Figure 1: DNU rummer store luftige atrier, pladser og gangområder, som ventileres med 
naturlig ventilation via automatisk styrede vinduer fra WindowMaster.
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dvs. automatisk styrede åbninger til det 
fri i flere niveauer med mulighed for 
høje luftskifter til følge. Styringen af den 
naturlige ventilation kan varetages af 
CTS anlægget eller af WindowMasters 
styresystemer NV Comfort™ eller NV 
Advance™, som er specialudviklet til 
at styre efter forskellige parametre som 
f.eks. vindhastighed, udetemperatur, 
bygningens brug m.m. 

NV Comfort™ er løsningen til varme-
styring og naturlig ventilation i mindre 
og mellemstore bygninger. Løsningen 
leveres også til styring af solafskærm-
ning, lys og mekanisk ventilation (hybrid 
ventilation). NV Advance™ er den mest 
avancerede løsning til komplet styring af 
indeklima i større bygninger. Løsningen 
skræddersys efter modelleringer af byg-
ningen og dens omgivelser.

Det er rådgivergruppen DNU, der står 
bag det nye universitets hospital. Grup-
pen er et konsortium bestående af C.F. 
Møller, CUBO Arkitekter, Alectia, Ram-

bøll og Søren Jensen Rådgivende Ingeni-
ørfirma. Første etape forventes at tages i 
brug i 2017.

Gratis weBinar om naturLiG ventiLation  
på HospitaLer

På WindowMasters website, er du mulighed for at tilgå et webinar, som netop 
handler om Naturlig ventilation på hospitaler.

Webinaret er gratis og varer ca. 30 minutter. Så snart du har tilmeldt dig, så får 
du adgang til et link, hvorfra at du kan se webinaroptagelsen. Det eneste du 
behøver er lyd i din højtaler. Da dette webinar er en optagelse, så vil der ikke 
være mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmeld dig og læs mere på: www.windowmaster.dk

Svendborg Sygehus ombygges til specialsygehus
JORTON har vundet fagentreprisen til 20,5 mio. kr. i forbindelse med tilpasningen af Svendborg Sygehus til 
en ny rolle som specialsygehus i Region Syddanmark.

Fra slutningen af september og næsten 
to år frem er håndværkerne fra JOR-
TON på en specialopgave på Sydfyn, 
hvor Svendborg Sygehus skal tilpasses 
og renoveres bygningsmæssigt. Det 
specielle består i, at ombygningen skal 
foregå således, at sygehusets over 1.700 
medarbejdere kan varetage deres dag-
lige opgaver, og at patienterne samtidig 
forbliver så uforstyrrede som muligt. Sy-
gehusets akutafdeling har ifølge Region 
Syddanmark 179.000 ambulante besøg 
om året, svarende til næsten 500 i døg-
net, så trafikken til og fra sygehuset er 
stor.

Noget af et puslespil

Det er Rambøll, der står for at få pusle-
spillet med ansatte, patienter og byg-
ningsarbejderne til at gå op, mens JOR-
TON ændrer de fysiske rammer, fortæller 
projektchef Jan Bert Christensen fra JOR-
TONs afdeling i Odense. Han understre-
ger, at JORTONs medarbejdere har de 
erfaringer og kompetencer, der skal til, 
når en bygge- og anlægsopgave kræver 
maksimale hensyn til den daglige drift.

Centralt velkomstatrium

Der er tale om en murer- og betonen-
treprise, der omfatter etableringen af et 
atrium på ca. 800 m2, som får karakter 
af et slags offentligt torv i midten af det 
eksisterende, hesteskoformede byggeri. 
Atriet etableres i to niveauer med en un-
deretage, der indeholder interne funk-
tioner og en øvre etage med offentlige 
funktioner som venteområde med kiosk 
og lignende.

Rokade mellem afdelingerne

JORTONs opgave bliver desuden at om-
bygge de eksisterende afdelinger, hvor-
for afdelingerne skal rokere undervejs. 
Der skal etableres en gangbro i 1. sals 
niveau mellem bygningerne hen over 
eksisterende vej og etableres en ny ud-
vendig elevator. Entreprisen omfatter 
desuden facadepartier, smedearbejder, 
nedbrydning og tagdækning, jord- og 
kloakarbejder samt belægninger.

FaKta

Bygherre:  Region Syddanmark
arkitekter:  Cubo og Charlotte Folke
ingeniør:  Rambøll
Fagentreprise:  JORTON
entreprisesum:  20,5 mio. kr.

JORTON A/S udfører med mere end 80 års erfaring alle former for byggeop
gaver indenfor renovering og nybyg – fra den mindste serviceopgave til det 
komplekse bygningsværk samt alle anlægsopgaver indenfor broer.
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Energirenoveringer kræver 
større indeklimahensyn
Fremtidens indeklima hænger uløseligt sammen med byggeriets aktuelle fokus på energirenovering. Men 
skal byggebranchen nå de ambitiøse 2020-målsætninger, kræver det et større hensyn til indeklimaet, 
f.eks. via forbedret drift af ventilationsanlæg. ”Man har måske lidt regnet med, at indeklimaet bare følger 
med, når man nedbringer bygningens energiforbrug, men sådan hænger det ikke sammen,” udtaler 
sektionsleder Kasper Lynge Jensen fra Center for Bæredygtigt Byggeri på Teknologisk Institut.

Med de kommende 2020-mål for ener-
giforbruget i nybyggede huse er der sat 
et ambitiøst pejlemærke for den energi-
renoveringsindsats, som senest med re-
geringens strategi for energirenovering 
fra maj er kommet på byggeriets dagsor-
den. I præcise tal er det ambitionen, at 
energiforbruget i nybyggede huse i 2020 
skal være max 20 kWh/m2, men skal dét 
mål nås, er der ingen vej uden om at ind-
tænke indeklimahensyn i langt højere 
grad, end man som oftest gør i dag.

Bedre indeklima ses på 
bundlinjen

– Hidtil har der været stor fokus på ener-
gidelen, mens indeklimaet ikke har fyldt 
så meget i renoveringsindsatsen. Man 
har måske lidt regnet med, at indekli-

maet bare følger med, når man ned-
bringer bygningens energiforbrug, men 
sådan hænger det ikke sammen. Jo mere 
højteknologisk vores byggeri generelt 
bliver, jo flere parametre skal spille sam-
men for at få et indeklima, som ikke bare 
er behageligt, men også bidrager til at 
holde energiomkostningerne nede, for-
klarer Kasper Lynge Jensen, der er sekti-
onsleder på Center for Bæredygtigt Byg-
geri på Teknologisk Institut.

– Derudover kan vi bl.a. se, at selv 
marginale procentvise indeklimaforbed-
ringer i form af f.eks. bedre ventilation 
øger skolebørns indlæringsevne og 
medarbejdernes effektivitet i kontormil-
jøer. Det sidste viser sig endda også hur-
tigt på bundlinjen pga. de relativt høje 
lønomkostninger herhjemme, lyder det 
uddybende fra Kasper Lynge Jensen.

Ventilation tilpasset det enkelte 
rum

Et af de firmaer, som er langt fremme i 
udviklingen af mere effektive måder at 
regulere indeklimaet på, er KE Fibertec, 
som udvikler og producerer tekstilbase-
rede ventilationssystemer. Udviklings-
ingeniør Anders Olsen fra KE Fibertec 
fortæller:

– Tekstilkanaler kan tilpasses fuld-
stændigt til den individuelle bygning, 
og den enkelte kanal kan designes, så 
den passer til forholdene i det enkelte 
rum. Samtidig fungerer tekstilkanaler 
i modsætning til de mere traditionelle 
stålrørskanaler effektivt både ved lavt 
og høj tryk, hvilket kan være med til at 
nedbringe energiforbrug og ventilations-
udgifter.

Overvågning forbedrer 
ventilationen

KE Fibertec har derudover for nylig ud-
viklet den intelligente sensor InTex, der 
løbende holder øje med forholdene 
i ventilationskanalerne og giver auto-
matisk besked til bygningens driftsan-
svarlige, når det er tid til at rengøre ka-
nalerne. På den måde undgår man, at 
beskidte ventilationskanaler øger ven-
tilationsanlæggets energiforbrug pga. 
trykændringer.

– Alle ventilationsdiffusere bør ren-
gøres, da det skidt, som ikke opfanges 
af forfiltrene, bl.a. sætter sig på indersi-
den af kanalen. Med tekstilkanaler fore-
går rengøringen helt enkelt ved, at de 
afmonteres, vaskes og sættes op igen. 
Men hvornår og hvor ofte rengøringen 
skal ske, har indtil nu kun kunnet basere 

InTex overvåger tekstilkanalen og giver besked, når den skal rengøres
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om Ke FiBerteC

KE Fibertec udvikler, producerer 
og markedsfører ”godt indeklima” 
eller luftfordelingssystemer baseret 
på fi berteknologi. Tekstilkanalerne 
kan tilpasses, så de i form, farve og 
størrelse passer til rummet, og de 
kan anvendes i skoler, laboratorier, 
sportshaller, på kontorer og mange 
andre steder, hvor der er behov 
for et godt indeklima og en effektiv 
udluftning. KE Fibertec lancerede 
i 2012 verdens første Cradle to 
Cradlecertifi cerede ventilationska
nal CradleVent®.

Læs mere på 
www.ke-fi bertec.dk/intex

sig på erfaring, forklarer Anders Olsen 
og uddyber:

– InTex overvåger tekstilkanalerne, 
så planlægningen af vedligeholdelsen 
af ventilationsanlægget bliver meget 

lettere og enkel. Sensoren er designet, 
så den kan indstilles nøjagtigt til de for-
hold og indeklimakrav, der gør sig gæl-
dende i det enkelte rum. Derudover kan 
man f.eks. logge sig ind på vores InTex 

webportal og følge lige netop sit ventila-
tionssystem, pointerer Anders Olsen til 
slut.

Tekstilkanaler kan designes, så de passer til forholdene i det enkelte rum
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Krav om udsugning i 
kemikølefryseskabe
JRV A/S har udviklet effektive ventilationssystemer til såvel industrikøleskabe som frysere der beskytter 
personalet mod ildelugtende og sundhedsskadelige dampe fra stoffer der opbevares i skabene

aF JournaList iB eriK CHristensen, Cypress 

KommuniKation

Mens industrien, universiteter og uden-
landske hospitaler i udstrakt grad gør 
brug af skabene fra den danske produ-
cent JRV, så kniber det med de danske 
hospitaler. Hos JRV mener man det skyl-
des, at de ikke er opmærksomme på at 
skabene eksisterer.

Men tilbage i 2001 startede JRV et 
samarbejde med brugerne for at udvikle 
effektive udsugningssystemer til indu-
strikøleskabe og frysere, der kunne sikre 
personalet mod at blive udsat for ube-
hagelige og farlige dunster fra stoffer og 
præparater i skabene.

JRV har i mange år haft et samarbejde 
med køleskabsproducenten Gram, så 
løsningen blev udviklet til disse skabe. 
JRV har siden solgt mange Gram-skabe 
med udsugning til industrien, læreran-
stalter, men danske hospitaler glimrer 

ved deres fravær på kundelisten selv om 
de opbevarer identiske stoffer i skabene.

– Vil har primært solgt dem til indu-
strien og universiteterne, der kender vore 
skabe godt. De står på alle de store medi-
cinalvirksomheder som Novo, Lundbeck, 
Leo Pharma, DTU, Landbohøjskolen, uni-
versiteterne, Cheminova etc.

– Så det undrer os da, at skabene ikke 
er leveret til hospitalerne, når vi har ud-
viklet en effektiv løsning til både køle- og 
fryseskabene, der kan sikre arbejdsmil-
jøet, siger salgsdirektør Martin Olsen fra 
JRV.

For selv om der er låg på emballa-
gerne, så fordamper mange stoffer ud i 
luften inden i køle- eller fryseskabet, fast-
slår han. Det kan være ubehageligt og 
med en risiko for personalet, når skabet 
åbnes og dunsterne vælter ud.

Det siger loven om udsugning

Lovgivningen kræver også ventilation i 
skabene, hvis der er risiko for ubehage-
lige og skadelige dunster, påpeger han. 
Der er et konkret krav om udsugning i 
arbejdsmiljølovgivningen.

Det fremgår blandt andet af § 35 i ar-
bejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 
af 13. februar 2001 ”Bekendtgørelse om 
faste arbejdssteders indretning” hvori 
det hedder:

§ 35. ”Hvis det ikke kan hindres, at 
der ved en arbejdsproces sker udvikling 
af luftarter, støv eller lignende, der er 
sundhedsskadelige eller eksplosive, eller 
udvikling af røg, mikroorganismer, aero-
soler, ildelugt eller anden generende 
luftforurening, skal der etableres en me-
kanisk udsugning, der så vidt muligt fjer-
ner forureningen på det sted, hvor den 
udvikles. Samtidig skal der tilføres frisk 
erstatningsluft af passende temperatur.”

Hospitalerne er meget bevidste om 
udsugning fra kemiskabe, men reglerne 
påbyder altså konkret udsugning fra 
køle- og fryseskabe i disse tilfælde, på-

peger han. Sådanne systemer har JRV 
som de eneste udviklet i Danmark.

Via Gram modtager virksomheden 
mange henvendelser fra lande der øn-
sker at købe disse løsninger, hvilket 
ifølge Martin Olsen tyder på, at virksom-
heden kan være den eneste leverandør 
i Europa.

Sådan virker udsugningen

JRVs udsugning på køleskabene består 
af et motorspjæld i toppen der tilslut-
tes ventilationsudsugning og et spjæld 
i bunden af skabet, der sikrer at skabet 
gennemventileres inden det kan åbnes. 
Spjældene er lukkede og slutter helt tæt, 
når skabet ikke bruges, så det bevarer sin 
kølefunktion intakt.

Når personalet skal ind i køleskabet, 
aktiveres en tast på et betjeningspanel i 
toppen af skabet. Den starter udsugnin-
gen, åbner spjældene og sørger for at al 
luften inde i skabet suges ud gennem 
toppen af skabet og frisk luft strømmer 
ind via spjældet i bunden.

Når al den forurenede luft er venti-
leret bort sekunder efter, åbner en lås i 
døren, så personalet har fri adgang til 
kemikalier og præparater uden risiko for 
at få diverse ubehagelige dunster væltet 
direkte ud i ansigtet.

Styresystemet sikrer således, at kemi-
køleskabet gennemventileres før det kan 
åbnes og beskytter dermed brugeren 
mod farlige dampe, der må forventes at 
forekomme, når farlige stoffer og mate-
rialer, der bør ventileres bort, opbevares 
i kemikøleskabe, påpeger han.

Nyudviklet system til frysere

JRV tilbyder også udsugning fra fryse-
skabe, men her er udsugningen konstru-
eret så den sidder uden på skabene.

– Vi modtog en del henvendelser fra 
kunder, som ønskede den samme løs-
ning monteret på frysere, men systemet 
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fungerede ikke i fryserne, fordi lukke-
spjældene ganske enkelt frøs til inde i 
skabene.

– Efterspørgslen forsatte imidlertid, så 
for 4 år siden udviklede vi så en helt ny 
udsugning som giver den samme høje 
sikkerhed som udsugningen på køleska-
bet, men uden at gennembryde fryse-
skabet.

Et spaltesug er monteret ned langs 
siden af skabsåbning. Automatikken er 
udviklet, så suget starter, når man tryk-
ker på en knap på skabet. De første 10 
sekunder kan skabsdøren kun åbnes ca. 
2 cm på klem.

Lige så hurtigt som den kolde, forure-
nede luft vælter ud af skabet gennem 
døråbningen, suges den bort, så perso-
nalet ikke eksponeres for de dampe der 
eventuelt måtte være i skabet.

Efter de 10 sekunder slår låsen fra, så 
skabet kan åbnes helt op. Når lågen luk-
kes stopper suget.

Komplet løsning med Gram

– Endnu engang har et ønske fra brugere 
og vort samarbejde med dem resulteret 

i et nyt, konkret produkt som er medvir-
kende til at sikre et bedre arbejdsmiljø 
på de danske laboratorier, fastslår Martin 
Olsen.

JRV tilbyder en komplet løsning med 
Gram køle/fryseskab påmonteret fær-
digmonteret udsugning der er klar til at 
blive stille op. Priserne varierer mellem 
25.000 kr. og 35.000 kr. for et køle- eller 
fryseskab med automatisk udsugning.

Der er tre størrelser af skabe fra Gram 
som passer på systemet: Køleskabene 
Gram Compact og Gram Midi, mens fry-
seren er en Gram Compact. De fås i tre 
størrelser med et volumen på 210, 410 
og 625 liter.

Hvor lang tid skabene suger kan ind-
stilles på betjeningspanelet alt efter be-
hov, de stoffer der opbevares og skabets 
volumen, så man altid er sikker på at 
skabene er blevet tvangsskyllet effektivt 
med frisk luft. Opstår der en fejl, så et 
flow ikke gennemlufter skabet, aktiveres 
en flowalarm.

Virksomheden kan godt montere ud-
sugning på andre fabrikater af skabe, 
men det sker på kundens eget ansvar, da 
det kan være skjulte rør og komponenter 

som kan blive ødelagt, når skabene gen-
nembrydes.

Løsningen kan være overset

– Jeg kan have en mistanke om, at den 
manglende efterspørgsel fra hospita-
lerne skyldes, at man har overset denne 
løsning, da de har et lige så stort behov 
for udsugning fra køle- og fryseskabe 
som hospitalerne i udlandet og den far-
maceutiske industri.

Opbevares kemi der afgiver gene-
rende ildelugt, kræver arbejdsmiljøloven 
om faste arbejdssteders indretning ud-
sugning, men hospitalerne ved måske 
slet ikke, at vore skabe eksisterer.

Derfor vil vi formidle budskabet ud til 
teknikerne, der færdes på hospitalerne 
og til hospitalernes laboratorier, der op-
bevarer mange af de samme kemikalier 
som den farmaceutiske industri.

Vi vil konkret forstærke indsatsen for 
at gøre opmærksom på vore tilbud om 
ventilerede køle- og fryseskabe i hospi-
talssektoren, så personalet kan sikres et 
godt arbejdsmiljø på laboratorierne, når 
de åbner skabene.
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Ny generation 
overvågningssystem 
baseret på Big Data
– systemet forudser problemer inden de opstår, tilbyder automatisk opsætning og håndtering via 
smartphone og tablets!

Umiddelbart ligner det nye Logit det 
kendte og velfungerende overvågnings-
system, som igennem en årrække har 
været i brug på en adskillige af landets 
største hospitaler. Men bagved har det 
undergået en fundamental omlægning, 
som har fremtidssikret det, også til brug 
på hospitaler, der først tages i brug om 
10-12 år, og samtidig bragt systemet i en 
klasse for sig selv.

Grundpillerne hedder Big Data, ny 
teknologi og brugen af APPs til mobil 
håndtering via smartphones og tablets.

Filosofien er, at systemet konstant skal 
udvikles i takt med tidens behov, den 
teknologiske udvikling samt nye IT sty-
resystemer – drivkraften skal være øget 
sikkerhed og ikke mindst kontante be-
sparelser!

Big Data (BD) i praksis – mere 
end et smart begreb

Brug af Big Data filosofien har været 
centralt i omlægningen. I Big data indgå 
bl.a. en database med stamdata, som be-

står af data for enheder, rum, måledata, 
alarmparametre, alarmer etc.

I stedet for at alle data ligger inde i 
Logit systemet, er systemet splittet op 
i stamdata og i specifik Logit-data. Alle 
stamdata ligger nu ikke længere i Logit-
systemet, men i en central database – 
Big Data.

I stedet for at flere systemer benytter 
deres egne lukkede stamdata, kan det 
samles i ét stamdata-system, som kan 
benyttes af flere.

For at gøre det tilgængeligt for andre 
systemer, benyttes en åben MS SQL da-
tabase. Al tilgang foregår gennem et sik-
kert web API, som kan bruges af andre 
applikationer og systemer.

Hospitalssamarbejde

Omlægningen har betydet, at Logit sys-
temet er forberedt for samarbejde mel-
lem flere hospitaler.

Ved at benytte Big Data modellen, kan 
flere hospitaler benytte data fra samme 
database, og administration og styring 

af systemerne kan ske af flere personer 
hen over hospitalerne.

Integrering af Logit op imod CTS

I det nye Logit system er det muligt at 
integrere op imod CTS systemer på flere 
måder.

Logit systemet kan som hidtil aktivere 
CTS systemer ved at trigge en alarm på 
CTS anlægget. Fra Logit systemet kan 
CTS operatøren få alle detaljer om, hvor 
der er fejl, hvad fejlen er og hvem, der 
skal kontaktes.

Herudover kan CTS systemerne nu 
også hente data via database views eller 
funktionskald fra den fælles Big Data da-
tabase. CTS kan herved se målinger og 
alarmer fra Logit systemet

Fordelen ved Logit i forhold til de tra-
ditionelle CTS anlæg er relativt billige 
drifts- og anlægsomkostninger, samt en 
detaljeret og dynamisk overvågnings-
platform, der løbende kan tilpasses det 
specifikke behov.

Med baggrund i web-brugerfladen 
er det desuden nemt at tilgå oplysnin-
ger og lave rapporter ude på afdelin-
gerne frem for at skulle trække infor-
mationerne ud af de traditionelle CTS 
anlæg.

Standardopsætning – et 
superværktøj

Installation og opsætning af nye måle-
punkter er en stor tidsrøver for mange 
systemer. Det er løst i det nye Logit sy-
stem, hvor der nu opereres med navn-
givne enheder med tilhørende veldefi-
nerede enhedsbeskrivelser.

Det er derved muligt at lave en stan-
dard opsætning, der knytter en stribe Samkøring af forskellige type data kan give store besparelser

aF JanniK HoLm
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overvågnings- og alarmspecifikationer til 
pågældende enhedstype.

En standardopsætning kan f.eks. være 
for et medicinkøleskab. Når en standard-
opsætning én gang er foretaget, kan man 
vælge denne opsætning til andre tilsva-
rende medicinkøleskabe.

Når et sådan medicinkøleskab tages i 
brug, kan man, ved blot at vælge denne 
enhedstype, undgå at skulle tage stilling 
til alarmopsætningen – alle parametre er 
forud indlagt, så alt man skal gøre, er at 
vælge den rette enhedstype.

Tilsvarende for andre enhedstyper, 
hvad enten det er et køle-/ fryseskab, et 
varmeskab, en inkubator eller en helt an-
den type enhed.

Og skulle man have en enhed, som 
kræver særlige parametre, kan man 
anvende enhedsopsætningen som en 
smart genvej til en basis for tilretning til 
specialenheden.

En yderligere gevinst får man des-
uden den dag, man ønsker at ændre 
opsætningen for alle enheder. Det gøres 
nu kun ét sted, i stedet for på den en-
kelte enhed.

AD afløser registrering og 
vedligehold af kontaktpersoner

Som en anden markant nyhed introduce-
res mulighed for kontaktopsætning med 
brug af AD (Active Directory).

AD bliver i forvejen brugt af hospita-
lerne. Ved ansættelse oprettes persona-
let i hospitalets AD, for at få et login til 
hospitalets generelle systemer og PC’er.

Herved kan hospitalet tildele, rette og 
slette rettigheder for brugere, der arbej-
der for det enkelte hospital.

I AD kan man ligeledes tilføje adgang 
til Logit systemet for hospitalets brugere. 
Herved skal brugere ikke huske på flere 
passwords eller i det hele taget bruge tid 
på at logge ind i det enkelte system.

Når en bruger er oprettet i AD i rela-
tion til Logit systemet, får brugeren auto-
matisk adgang til netop de målepunkter, 
der er relevante for den enkelte bruger.

Den store fordel ved AD er, at man 
undgår at skulle oprette og efterfølgende 
vedligeholde alle kontaktpersonerne i 
systemet ved personaleændringer. Æn-
dringerne sker automatisk, når der f.eks. 
sker ophør eller flytning af en ansat fra en 
afdeling til en anden. 

Proaktive varslinger – en helt ny 
form for overvågning

Logit systemet har hidtil tilbudt både ad-
varsels- og alarmgrænser, baseret på et 
målepunkt – I et medicinkøleskab relate-
ret til temperaturen. Men selvom tempe-
raturen holder sig indenfor de fastsatte 
grænser, kan der godt være noget galt, 
som først opdages, når det er for sent. 
For eksempel kan komponenter i køle-
skabet være slidt eller have en fejl, så et 
nedbrud vil ske inden for nær fremtid.

Ved at benytte Big Data samkøring af 
flere parametre f.eks. skabstemperatur, 
døråbninger, kompressorfunktion, og 
rumtemperatur, kan man opdage fejl i 
tide, allerede inden, der sker nedbrud.

I tilfældet medicinkøleskab betyder 
det, at man kan nå at få fat i et erstat-
ningsskab og flytte medicinen på et tids-
punkt man selv bestemmer, frem for på 
det tidspunkt, hvor nedbruddet sker, 
ofte uden for normal arbejdstid.

I det hele taget er filosofien bag det 
nye Logit-system, at man overalt, hvor 
det er muligt, vil søge at være proaktiv, 
frem for blot at konstatere nedbrud på 
bagkant. 

Implementering af Logit App

Det nye Logit BD-system giver også flere 
muligheder med Logit App’ en. Hoved-
trækkene for App’ en er et nemt mobilt 
overblik over målepunkter, håndtering af 
alarmer og oprettelse af nye målepunk-
ter.

Klar til fremtiden hospitaler med brug af Big Data
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En yderligere vigtig funktion er scan-
ning og sammenkædning. Ved at benytte 
App’ en kan man på simpel vis oprette et 
nyt målepunkt. Ved oprettelse skannes 
rummet, enheden og sensoren, og ved 
sammenkædning registreres dette di-
rekte i Logit systemet og målepunktet er 
fejlfrit oprettet.

Ligeledes kan App’ en bruges til at 
tjekke, at et målepunkt sidder det for-
ventede sted i den korrekte enhed. Der-
med kan App’ en også bruges til at holde 
styr på inventar, årlige godkendelser af 
udstyr og meget mere.

App’ en er nem og intuitiv at bruge og 
er tilpasset både smartphones og tablets.

Den drivende kraft er sikkerhed 
og besparelser 

Den teknologiske udvikling muliggør 
helt nye typer af overvågning, der kan 
spare hospitalerne for store summer.

Således indgår dataindsamling ved 
hjælp af RFID og anden trådløs tekno-
logi i flere Logit projekter. Det gælder i 
forbindelse med styring af medicin, men 
også til styring af mad, senge og andet 
udstyr. Alt sammen udvikling, der er ret-
tet mod at skabe øget sikkerhed og bi-
drage i relation til begrænset personale 
og krav om færre udgifter Mobilitet og dynamisk udvikling gen-

nem anvendelse af App’s
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AVC har for nyligt installeret digitale skilte hos en af Sjællands nyeste biografer –  
Atlas biograferne.

Styrk effektiviteten med 
nyt AVudstyr
Audio•Visuelt Centrum kan levere både små, decentrale og superfleksible løsninger til folk på farten og 
optimerede konferenceløsninger med storskærme, høj opløsning og kvalitetslyd.

aF JournaList iB eriK CHristensen, 

Cypress KommuniKation

Den digitale kommunikation med bille-
der og lyd har undergået en revolution i 
de senere år. Vi kan holde virtuelle møder 
nærmest uanset hvor vi befinder os på 
kloden. Store afstande, mange spredte 
kolleger og afdelinger, arbejdspladser 
og bopæle er ingen hindring længere. 
Løsningerne bliver stadig mere fleksible 
og kvaliteten af systemerne forbedres 
løbende, så det under en videokonfe-
rence næsten ser ud som om deltagerne 
er fysisk til stede, selv om de befinder sig 
langt borte. Vi kan for alvor kommuni-
kere med hele verden og teknologien bli-
ver kun bedre. Audio•Visuelt Centrum 
A/S i Horsens og København er nogle af 
de største og mest erfarne udbydere af 

digitalt udstyr. AVC kan levere næsten alt 
inden for transmission af billeder og lyd 
til fremvisning på alle medier – lige fra en 
mobiltelefon eller iPad til det helt store 
konferenceudstyr med kæmpeskærme. 
Selskabet leverer mange løsninger til 
landets sygehuse – primært til møde- og 
undervisningslokaler, store konference-
rum og auditorier med hele paletten af 
AV-udstyr, så man kan gennemføre et 
møde eller en undervisningssituation for 
flere hundrede mennesker. AVC leve-
rer også løsninger til regionernes vagt-
centraler med skærme, projektorer og 
kommunikationsudstyr, hvor en stabil og 
pålidelig online-overvågning og afvikling 
af transmissioner live er af afgørende be-
tydning. Et andet vækstområde for AVC 
er digitale skiltesystemer, som i stadig 
højere grad anses som en nødvendighed 
indenfor informationsformidling. Via en 

online-løsning kan sygehusene hurtigt 
og enkelt publicere de nødvendige in-
formationer til relevante modtagere som 
personale, besøgende, pårørende eller 
patienter.

Mindre og fleksible systemer

Videokonferencer er mere udbredte end 
nogensinde, og disse har i et vist omfang 
flyttet sig fra de store mødelokaler med 
centralt udstyr, der ringer op til et andet 
mødelokale, til langt mere mobile konfe-
rencer på bærbare computere, iPads og 
mobiltelefoner. – At deltage i et video-
møde undervejs, mens man er ude på 
rejse er i dag ingen hindring, hvis man 
blot medbringer mobiltelefon eller iPad. 
Fleksibiliteten er blevet meget større end 
før, så man kan uden problemer koble sig 
op og deltage, når man er på farten, siger 
salgsdirektør Michael Jensen, AVC.

Nogle kommuner etablerer telemedi-
cinske løsninger til borgerne, som via en 
iPad kan tale med lægen uden at forlade 
hjemmet. På iPad’en åbner patienten en 
applikation og kan med kameraet vise læ-
gen fysiske forhold visuelt, så denne kan 
få syn for sagn. Inden for det sundheds-
faglige område holder man konferencer, 
hvor eksperterne kan være hjemme el-
ler andre steder, men alligevel deltage i 
seancer på de store sygehuse. Al kom-
munikation er blevet langt mere fleksibel 
i løbet af de seneste par år og således 
udnytter mange virksomheder dette når 
flere end 2 lokationer skal holde møde 
sammen – i stedet for at investere i dyrt 
multipunktsudstyr kan deltagerne via 
egen opkaldsenhed koble sig op på en 
fælles server uden for huset. LifeSizes 
tjeneste ClearSea til professionelle video-
konferencer kan installeres på PC, iPad 
og mobiltelefon. Kontoen har samme 
nummer og e-mailadresse, så ved opkald 
ringes alle enheder op, og man kan selv 
bestemme hvilket apparat man vil bruge. 
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Disse er meget personlige og fleksible 
mobile løsninger, hvor der sagtens kan 
være mange samtidige deltagere og des-
uden er disse løsninger skalérbare; man 
køber licenser og porte på en server for 
at kunne kalde op og kan derfor starte op 
i det små og efterfølgende tilføje efter 
behov. En ny smart funktionalitet mulig-
gør, at man under et møde kan kalde op 
til nye deltagere, som automatisk bliver 
flyttet over i det virtuelle møderum, så 
den nyankomne straks er med. Denne 
operation var tidligere meget besværlig 
og krævede bl.a. nedlukning og genop-
kald i et nyt møderum. De små, fleksible 
AV-løsninger til mobile enheder er for al-
vor taget i brug af de mindre virksomhe-
der og en håndværksmester kan således 
f.eks. bruge det, når hans svend har brug 
for at få vendt nogle problemer ude fra 
byggepladsen. Videokonference, som 
før var forbeholdt større firmaer, er ble-
vet et praktisk og overkommeligt værktøj 
for mange mindre virksomheder.

Professionelt udstyr stadig i top

Mens de små systemer med mobil og 
iPad er praktiske og fleksible og har ud-

viklet sig meget, er billedkvaliteten ikke 
helt fulgt med. Det professionelle video-
konferenceudstyr giver stadig langt den 
bedste billed-og lydkvalitet og med disse 
kan man også dele dokumenter i høj op-
løsning og lave virtuelle møderum med 
deltagere, der næsten ser ud som var de 
fysisk til stede. Det traditionelle video-
konferenceudstyr trives altså i bedste vel-
gående trods de nye muligheder med de 
bærbare enheder, da der er klare fordele 
ved at sidde samlet i et mødelokale med 
en større skærm foran sig, hvilket fortsat 
er fundamentet for high end-løsningerne, 
som jo også er blevet mere fleksible.

AVC har etableret store projekter på 
sygehusene i Aalborg, Randers, Vejle, 
Kolding, Roskilde, Glostrup, Gentofte, 
Skejby og Rigshospitalet. Århus Uni-
versitetshospital og rederiet A.P. Møller 
har desuden fået løsninger med 6 meter 
brede storskærme, der kan vise flere bil-
leder samtidigt. AVC råder over specia-
lister med stor erfaring i at løse meget 
forskellige opgaver lige fra de første ind-
ledende møder til aflevering af et kom-
plet projekt. AVC har endvidere egne 
salgskonsulenter, projektfolk og tekni-
kere, der installerer udstyret.

Videokonferencemarkedet udviser 
stor vækst for såvel de små, mobile løs-
ninger som de store stationære systemer 
og anskaffelse af de større løsninger er 
ofte betinget af, at de netop kan supple-
res og kombineres med de mobile.

AV-projekter i kraftig vækst

– Krisen har bidraget til at gøre flere op-
mærksomme på det store sparepoten-
tiale, der ligger i ikke at skulle rejse rundt. 
Efter at have ligget lidt stille, fordi det har 
krævet store investeringer, begynder det 
nu at rulle stærkt igen, udtaler Michael 
Jensen.

– Hospitalerne samler ekspertisen på 
enkelte hospitaler i hver region, men 
foretager behandlinger ude lokalt. De af-
holder ofte konferencer til at gennemgå 
patientsager og trækker eksperter ind. 
Dette foregår alt sammen på tværs af 
sygehusene via videokonference og det 
medvirker bl.a. til en hurtigere og bedre 
overlevering til hjemmeplejen, når pa-
tienterne udskrives og hjemsendes. AV-
udstyret har konkret betydet et markant 
mindre kørselsbehov og sikret borgerne 
bedre kontakt til det offentlige i en tid, 
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hvor alt centraliseres. Borgerne får en 
iPad eller PC sat op i hjemmet og kom-
mer i direkte kontakt med specialisterne 
på sygehusene uden at skulle transpor-
teres rundt. Mange samtaler kan der-
ved klares online og sparer ikke kun det 
offentlige for penge men styrker også 
serviceniveauet ved at nå ud til mange. 
Der tænkes meget i brugervenlighed og 
digitalisering inden for det offentlige og 
løsningerne skal kunne optimeres med 
specielle brugerinterfaces, som de ældre 
lettere kan finde ud af at bruge. Mange 
regioner kører forsøg som virker fint og 
vil blive meget udbredte, fastslår Mi-
chael Jensen videre.

Den elektroniske opslagstavle

– Elektroniske skilte ser vi mange ste-
der i vor dagligdag, eksempelvis i su-
permarkeder eller på informationstavler 
i kommuner, hvor det i bund og grund 
handler om at præsentere budskaberne 
på en nem og tidsbesparende måde. 
AVC leverer både til virksomheder og 
til sundhedsområdet, hvor man typisk 
har behov for at informere personale, 
pårørende og patienter om f.eks. hjælp 

til at finde rundt eller informationer om 
skiftende ventetider m.v. – Vi har ud-
viklet specielle applikationer, så man 
også kan vise nyheder fra f.eks. TV2 på 
skærmene, hente køreplaner til tog og 
bus m.v. Sådanne løsninger kan hjælpe 
patienter og pårørende med aktuel infor-
mation, der hurtigt kan opdateres. Elek-
troniske skiltesystemer er ved at være 
udbredte på hospitalerne og senest har 
Århus Universitetshospital og OUH fået 
sådanne systemer installeret, siger Mi-
chael Jensen. AVC leverer også møde-
rumsstyring til sygehusene. Systemet er 
forbundet til Outlook og udgøres typisk 
af mindre skærme uden for mødeloka-
lerne, hvor en agenda viser hvem der 
har booket, hvornår lokalet er ledigt igen 
m.v. Ydermere har man også mulighed 
for at booke lokalet direkte på touch-
skærmen. Sygehusene holder mange 
møder og der er virkeligt pres på møde-
faciliteterne, men der er også mange af-
lysninger og ofte glemmer personalet at 
annullere booking af mødelokaler. Vort 
system opererer derfor med en tidsfak-
tor, som automatisk frigiver lokalet, hvis 
man ikke rettidigt har accepteret mødet 
på skærmen uden for lokalet.

Den indbyggede software gør det 
muligt at opdele mødelokaler efter stør-
relse. Ønskes f.eks. et rum til 12 perso-
ner, giver systemet forslag til egnede 
rum. Man kan også bestille frokost og 
forplejning, få en beskrivelse af udstyret 
i lokalet og meget andet. – Det basale 
AVC DisplaySystem, som vi har udvik-
let, indeholder grundlæggende styring 
af skærme, hvor man opretter sider med 
indhold, der kan køre i ring og desuden 
vælger de skærme det skal vises på. Vi 
kan koble skærmene sammen, så man 
kan sende beskeder og nyheder ud til 
de enkelte mødelokaler, siger Michael 
Jensen. Skærmene kan AVC levere i alle 
størrelser, men typisk er de fra 40 og op 
til 80 tommer. Er der behov for det, kan 
de også fås med 3D-simulering, hvilket 
blandt andet anvendes i auditorieun-
dervisning. Selv store systemer kræver 
kun et lille teknisk indblik, når de skal 
betjenes. – AVC sikrer en teknisk enkel 
betjening med særligt udviklede styre-
systemer, så betjeningen af selv store og 
komplicerede løsninger bliver simpel på 
let betjente skærmmenuer, der indehol-
der alle nødvendige data, siger Michael 
Jensen.
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Cloudbaseret temperatur 
og fugtovervågning
Med nyheden Saveris 2 har Testo i den grad forenklet den automatiske overvågning af temperatur- og 
fugtforhold. Som en af de første producenter af måleudstyr udnytter Testo muligheden for, at hverdagsting 
nu også kan udveksle information med hinanden over internettet.

Markant forenkling af 
temperatur- og fugtovervågning

Overvågning af temperatur og fugt er 
vigtig på steder, hvor ukorrekte klima-
tiske forhold kan have alvorlige konse-
kvenser. For lave temperaturer i apoteks-
køleskabe kan have negativ indflydelse 
på effekten af vacciner, for høj luftfugtig-
hed på museer kan angribe overfladen 
på kostbare malerier og inden for føde-
vareproduktion kan for høje temperatu-
rer fremskynde fordærvelsesprocessen.

Indtil nu har man hovedsagligt haft 
valget mellem traditionelle dataloggere 
og dataovervågnings systemer til over-
vågning af temperatur- og/eller fugtføl-
somme produkter. Mens dataloggere 
ikke leverer data automatisk til brugeren, 
men kræver manuel aflæsning, er en 
ulempe ved dataovervågnings systemer 
ofte deres kompleksitet og pris. De 
ulemper kommer Saveris 2 nu til livs.

Altid tilgængelig på enhver 
platform

Saveris 2 er udviklet af Testo med det for-
mål at overvåge temperatur og fugt, hvor 
som helst, når som helst. Det er i al sin 
enkelhed et system, hvor sikkerheden er 
i top samtidig med, at brugeren ikke skal 
besværes med tidskrævende software 
eller komplicerede instruktionsmanualer. 
Hvor det tidligere blot var computeren, 
som konstant var forbundet til internet-
tet, ser man efterhånden flere og flere 
hverdagsting såsom telefoner, biler, hus-
holdningsapparater og nu også datalog-
gere, som via en trådløs forbindelse til 
internettet kan indsamle og videregive 
oplysninger. Når hverdagstingene såle-
des bliver ”intelligente”, kan de udveksle 
information med hinanden over nettet, 
og det er denne teknologi, der er om-
drejningspunktet i Testos nye datalog-
gerserie.

Hos Buhl & Bønsøe A/S, som forhand-
ler det nye Saveris 2 system i Danmark, 
ser man stort potentiale i det nye system. 
”En af de helt store fordele, og der hvor 
det nye system skiller sig ud, er afgjort 
lagringen af data i skyen”, fortæller Lars 
Bøgely, salgs- og marketingdirektør hos 
Buhl & Bønsøe A/S. ”Det er en måde 
at håndtere data på, som mange af vo-
res kunder vil kende i forvejen. Bruger 
du eksempelvis dropbox kan du netop 
også tilgå dine dokumenter og billeder 
alle steder fra, blot du har en PC eller 

smartphone”. Det samme princip bygger 
Saveris 2 på.

Saveris 2 registrerer temperatur og 
fugt via følere, og sender dem via wifi i 
skyen. Måledataene bliver sikkert opbe-
varet i skyen, og brugeren har den flek-
sibilitet, at der er adgang til måledatene 
overalt i verden via en smartphone, PC 
eller tablet. Denne løsning øger fleksi-
biliteten enormt, idet man ikke længere 
behøver fysisk opholde sig på arbejds-
pladsen for at holde målepunkterne un-
der kontrol. Data kan nu overvåges fra 
den anden side af jordkloden.

Data fra Saveris 2 loggeren udtræk-
kes og gemmes trådløst, og kan tilgås 
ved blot at logge på den sikre placering 

BuHL & Bønsøe a/s

Buhl & Bønsøe A/S er leverandør af en række anerkendte mærkevarer og er 
den foretrukne leverandør af kvalitetsmåleudstyr inden for bl.a. temperatur, 
fugt, lufthastigheds og miljømåling. Service, kurser, validering og DANAK ak
krediterede kalibreringer er en del af firmaets ydelser.

Tilgå data fra alle steder i hele verden

Wifi datalogger til fugt og temperatur
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i skyen. Der anvendes en standard inter-
netbrowser, så ingen speciel software el-
ler konfiguration er nødvendig. Blot der 
er en internetforbindelse kan brugeren 
altså logge på og se sine data overalt i 
verden via PC, tablet eller smartphone. 

Med Saveris 2 vil der, hvis en grænse-
værdi bliver overskredet, blive sendt en 
alarm via SMS eller e-mail, og man kan 
straks tage aktion og således forhindre 
ofte værdifulde tab.

Fleksibelt, sikkert og 
fremtidssikret

Virksomheders behov ændrer sig over 
tid. Det er der taget højde for med Save-
ris 2, som er designet med fleksible udvi-
delsesmuligheder. Derfor er det nemt for 
kunderne at starte med et simpelt setup, 
som kan udvides i takt med at deres for-
retning vokser.

Fra efteråret 2014 vil Testo Saveris 2 

være tilgængelig i forskellige udgaver 
hos Buhl & Bønsøe A/S, som er for-
handler i Danmark. Der er fem forskel-
lige temperatur- og fugtloggere samt fire 
forskellige licenspakker, som giver sikker 
adgang til brug af skyen.

Region Syddanmark og Medic 
OUH fortsætter samarbejdet
Region Syddanmark fortsætter samarbejdet med totalrådgiveren for det nye universitetshospital i Odense. 
Nu skal dispositionsforslaget, der tegner rammerne for regionens nye supersygehus færdiggøres.

Totalrådgiveren for Nyt OUH, Medic 
OUH, har henover sommeren bearbejdet 
Nyt OUH-projektet og den tilhørende 
økonomi. Projektet blev udfordret, ef-
ter Medic OUH afleverede et disposi-
tionsforslag, som efterlod regionen og 
bygherrerådgiveren i tvivl om, hvorvidt 
økonomien i projektet kunne holde. 

På baggrund af en indgående dialog, 
har Medic OUH imidlertid overfor Re-
gion Syddanmark fremlagt et forslag til, 
hvordan dispositionsforslaget kan rettes 
til. Innovationsudvalget er på et møde 
21. august blevet orienteret om forsla-
get, og udvalget har taget forslaget til 
efterretning og forventer på baggrund af 
ændringerne, at totalrådgiveren kan føre 
byggeriet til ende.

– Vi har været tvunget til at stoppe 
processen, så vi var sikre på, at planen 
kunne leve op til de krav, som er pålagt 
byggerier for kvalitetsfondsmidler. Vi 
ville simpelthen ikke risikere at stå med 
et byggeri, der skulle beskæres i forbin-
delse med et udbud. Jeg er derfor glad 
for, at alt tyder på, at vi igen er på rette 
spor, siger Karsten Uno Petersen (S), der 
er formand for Innovationsudvalget i Re-
gion Syddanmark.

Region Syddanmark har flere gange i 
løbet af sommeren afholdt møder med 
Medic OUH for i fællesskab at afdække 

usikkerhederne og finde løsninger, og 
det er nu lykkedes.

Trygge ved projektet

De centrale udfordringer drejede sig 
blandt andet om, hvorvidt der var afsat 
for store arealer til andet end kliniske for-
mål, og hvorvidt økonomien i byggeriet 
af Nyt OUH kunne holde, og de usikker-
heder er nu afklaret.

– Vi er blevet enige med Medic OUH 
om problemerne i projektet, og de er 
blandt andet kommet med gode forslag 
til at eliminere noget af spildpladsen, som 
vi mener, ville fordyre byggeriet unødigt. 
Vi er tilfredse med deres forbedringsfor-
slag, som gør os trygge ved økonomien 
og projektets fremtid. Forslagene skal 
stadig bearbejdes, men vi er overbeviste 
om, at Medic OUH kan levere et robust 
og effektivt sygehus i 2022, forklarer 
Karsten Uno Petersen.

Reduktion af areal påvirker ikke 
behandling

Region Syddanmark ønskede at redu-
cere antallet af kvadratmeter, som ikke 
skal bruges til kliniske formål. Og den 
nye plan betyder, at der bliver skåret 
20.000 etagekvadratmeter til ikke-klini-

ske formål af byggeriet, samt at der er 
mulighed for at reducere arealet yderli-
gere. Dermed vil regionen leve op til kra-
vene til kvalitetsfondsbyggerier.

Reduktionen af kvadratmeterne kom-
mer ikke til at ændre på kvaliteten af be-
handlingen på sygehuset, ligesom det 
heller ikke kommer til at påvirke mulig-
hederne for at udbygge Nyt OUH på et 
senere tidspunkt.

Foruden reduktionen af arealet, stil-
ler Medic OUH med en ny organisation 
og bemanding, som regionen har tillid til 
kan færdiggøre dispositionsforslaget og 
gennemføre de næste faser.

Forsinkelse ikke fastslået

Dispositionsforslaget forventes at blive 
fremlagt for de politiske udvalg og re-
gionsrådet i henholdsvis marts og april 
2015. Derefter vil totalrådgiveren kunne 
starte på næste fase af projektet.

– Vi er naturligvis skuffede over, at 
totalrådgiveren ikke har kunnet levere 
et tilfredsstillende forslag til tiden, og 
det betyder desværre, at patienterne må 
vente længere end forventet, før de kan 
få glæde af det nye universitetssygehus, 
siger Karsten Uno Petersen.

Region Syddanmark estimerer, at byg-
geriet vil stå færdigt i midten af 2022.
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teKnoLoGi

Ascom lancerer specialbygget 
smartphone til sundhedssektoren
Ascom Myco er en ny, banebrydende smartphone designet specielt til personalet i  
sundhedssektoren. Unikke funktioner og apps gør det muligt for personalet at træffe  
beslutninger hurtigt og præcist og sætter patientoplevelsen og -sikkerheden i centrum.

Ascom har netop løftet sløret for en helt 
ny type smartphone til sundhedssekto-
ren. Ascom Myco er udviklet i tæt samar-
bejde med sygeplejersker og andet klinisk 
personale, og indeholder en lang række 
specialdesignede funktioner, som under-
støtter arbejdsgangene på et hospital.

Ascom Myco har den samme høje 
brugervenlighed, som en almindelig 
smartphone og de samme funktioner 
herunder fx touchscreen, GSM/3G og 
WiFi, men både hardwaren og softwaren 
er udviklet til hospitalsmiljøet. Telefo-
nens kabinet er ekstra robust, så det kan 
modstå stød og desinfektionsmidler. Bat-
teriet har væsentlig længere holdbarhed 
og kan hurtigt skiftes ud, og såvel telefo-
nens størrelse som vægt er optimeret, så 
den kan betjenes med én hånd. Telefo-
nen har en indbygget clips og er bygget 
til at blive båret i fx brystlommen.

– Ascom Myco har både 3G/GSM og 
WiFi, som begge kan anvendes til data 
og tale. Bruger man tale på WiFi, er det 
understøttet af en unik performance, 
der sikrer såvel optimal talekvalitet som 
problemfrie overgange imellem access 

punkterne – samtalen bliver helt enkelt 
ikke afbrudt, som det sker ved brug af al-
mindelig smartphones, siger Aage Rask 
Andersen, administrerende direktør i 
Ascom Nordic.

Al information lige ved hånden

Den helt afgørende forskel er dog de 
mange kommunikationsfunktioner. Per-
sonalet kan fx tilgå patientinformationer 
fra hospitalsinformationssystemer, pa-
tientkaldesystemer, patientmonitorer 
og medicinsk udstyr direkte fra Ascom 
Myco. Sygeplejersker kan også få tildelt 
patienter på telefonen og har herefter 
adgang til fx svar på laboratorieprøver, 
alarmer og kald fra deres respektive pa-
tienter.

– Vi har arbejdet målrettet på at 
designe en brugervenlig, robust 
smartphone, som er afstemt med de 
særlige krav og behov man har i sund-
hedsvæsnet. En væsentlig udfordring 
er alarmtræthed. Derfor får sygeplejer-
skerne fx ikke bare patientkald og -alar-
mer sendt direkte til telefonen, men kan 

også se hvilken type meddelelse eller 
alarm, det drejer sig om, hvor alvorligt 
det er, og hvilken patient det omhandler, 
siger Aage Rask Andersen.

Et indbygget topdisplay, gør det nemt 
at tjekke alarmer og beskeder, selv når 
telefonen ligger i brystlommen. Den in-
tegrerede stregkodelæser, gør det mu-
ligt at identificere patienter og medicin 
effektivt og mere sikkert.

Prioritering af kritiske funktioner

Myco er også stærk på håndteringen af 
apps og kritiske alarmer. Telefonen giver 
adgang til to niveauer af apps: Standard-
apps som webbrowser, lommeregner, 
kalender, kamera, email og adressebog, 
samt kritiske apps udviklet specifikt til 
telefonen. Når de indbyggede sikker-
hedsfunktioner anvendes, sikrer Ascom 
Myco, at de kritiske apps konstant over-
våges og prioriteres i forhold til standard-
apps.

– Vores ambition er at give personalet 
i sundsektoren mere tid til patienterne, 
så både patientoplevelsen og –sikkerhe-
den øges. Med Ascom Myco bliver tids-
kritisk information tilgængelig, uanset 
hvor man befinder, så beslutninger kan 
træffes hurtigt og præcist, siger Aage 
Rask Andersen.

Læs mere på www.ascom.dk
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desiGn & indretninG

Nyt udviklende 
patientmiljø med lys, lyd, 
info og overvågning på vej
Lysvirksomheden Chromaviso, der er kendt for Ergonomisk Lys og Ergonomisk Døgnrytmelys, har 
i samarbejde med tre partnere skabt et banebrydende koncept med udviklende patientmiljøer. 
CURAVIVO er udviklet til mennesker med særlige pleje- og stimuleringsbehov fx på intensivafdelinger, 
rehabiliteringsafdelinger, i ældreplejen og i psykiatrien mv. De første CURAVIVO installationer er taget i 
brug med lovende resultater.

CURAVIVO konceptet er oprindeligt ud-
viklet i samarbejde med personalet på 
Neurokirurgisk Intensiv Afdeling NIA1 
på Aarhus Universitetshospital og om-
fatter døgnrytmelys, lyd, infoskærme og 
visuel observation. Bag CURAVIVO, der 
betyder “levende pleje”, står foruden 
Chromaviso virksomhederne VisioSign, 
Solutors og SoundFocus. Det særlige 
ved systemet er, at det imødekommer 
patientens individuelle behov for særlig 
nænsom pleje og stimulering. Samtidig 
giver den unikke kombination af døgn-
rytmelys og funktionelt lys, støjmaske-
ring og musikintervention, individuelle 
infoskærme og visuel observation mærk-
bare fordele for personalet og skaber 

nye muligheder for integreret pleje, træ-
ning og kommunikation.

Fleksibelt og diagnosebestemt

CURAVIVO er en del af et forskningspro-
jekt på Neurointensiv på Aarhus Univer-
sitetshospital og er ligeledes taget i brug 
på Enhed for Klinisk Apopleksiforskning, 
Neurologisk afdeling, Glostrup Hospi-
tal. To svenske sygehuse i henholdsvis 
Karlstad og Hudiksvall er de næste, der 
står for tur. Konceptet er fleksibelt og 
kan tilpasses forskellige patientgrup-
per og diagnoser. I sommeren 2014 tog 
Plejecenter Lindehaven i Ballerup deres 
stimuli-stue i brug. CURAVIVO stimuli-

stuen er udviklet specielt til demente 
beboere og stimulerer sanserne med 
levende billeder og Ergonomisk Døgn-
rytmelys.

Integreret værktøj

“CURAVIVO er godt eksempel på inno-
vativ tænkning, hvor fire virksomheder 
byder ind med hver deres kompetencer 
og får det integreret i en højteknologisk 
hybridløsning”, forklarer salgsdirek-
tør Claus Puggaard fra Chromaviso og 
fortsætter: “CURAVIVO patientmiljøet 
er udviklet sammen med personalet og 
tager udgangspunkt i patienternes diag-
noser. Chromaviso byder ind med Ergo-
nomisk Døgnrytmelys, der understøtter 
patienternes behov for normalisering af 
døgnrytmen – og som ligeledes bidrager 
til en naturlig døgnrytme for personalet. 
Ergonomisk Døgnrytmelys er aktivitets-
baseret og zoneopdelt, hvilket gør det 
muligt for personalet at udføre deres 
arbejde uden at forstyrre patienten. Ved 
at kombinere Ergonomisk Døgnrytmelys 
med individuel information, lydafskærm-
ning, musikterapi og overvågning kan 
vi tilbyde et banebrydende integreret 
værktøj som CURAVIVO”, slutter Claus 
Puggaard.

Læs mere på www.curavivo.com

På Aarhus Universitetshospitals Neurokirurgiske afdeling er det udviklendepatientmiljø 
CURAVIVO med lys, lyd, visuel information og overvågning genstand for forskning.



enerGi & miLJø

Effektive kedler sikrer 
besparelser og miljøet
Max Weishaupt kan toptune energiudnyttelsen i naturgasfyrede dampkedler, som typisk anvendes i 
sygehusvaskerier. Virksomheden har netop leveret et anlæg med avanceret brænder, isoleret kedel, 
to røggasvekslere og avanceret styring med overvågning til Scandinavian Tobacco Groups nye fabrik i 
Holstebro, der skal varmebehandle fine cut tobak

aF JournaList iB eriK CHristensen, 

Cypress KommuniKation

Max Weishaupt er kendt for sine effek-
tive brændere og knowhow til energian-
læg.

Virksomheden kan tappe næsten al 
varmen ud af røgen fra en kedel og nå en 
høj brændselsudnyttelse på sine kedelin-
stallationer inden røgen sendes op i skor-
stenen. Det sker også hos Scandinavian 
Toabcco Groups nye fabrik i Holstebro.

Energiudnyttelsen er stor og besparel-
sen gavner både fabrikkens bundlinje og 
det omgivende miljø.

Fabrikken skal producere ekspanderet 
’fine cut’ og med kedelinstallationen sik-
rer koncernen sig, at den har kapacitet til 
at vokse i dette segment af markedet.

For at behandle tobakken skal der 
bruges store mængder damp. Den nye 
dampkedel er en Danstoker OPTI 300 
med kapacitet til at producere hele 3 
tons damp i timen, der skal bruges til at 
varmebehandle tobakken. I kedlen har 
Weishaupt installeret sin WM-G 30/2-A 
brænder på 2.172 kW indfyret effekt 
med kombineret blæser og brænder.

For at opnå den bedste energiudnyt-
telse har virksomheden suppleret med to 
effektive røggasvekslere, der skal trække 
varmeenergien ud af de hede røggasser 
inden de buldrer op i skorstenen og vi-
dere ud til gråspurvene.

Den første røggasveksler skal op-
varme fødevandet fra 103 op til 130 gra-
der C inden det ledes ind i kedlen.

Så skal brænderne bruge desto min-
dre energi til at opvarme vandet til de 

180 grader ved 9 bars tryk, der er nød-
vendigt til produktionen. Fødevands-
forvarmeren alene giver 5 pct. i bespa-
relse.

Sparer 170.000 kr. om året

Den totale besparelse afhænger af fa-
brikkens produktion og forbrug, men 
weishaupt er kendt for at kunne levere 
korte tilbagebetalingstider på sine pro-
jekter.

Der budgetteres med et forbrug på 
300.000 kubikmeter gas om året og med 
en besparelse på 5 pct. på første veksler 
kan Scandinavian Tobacco se frem til at 
spare 15.600 kubikmeter årligt. Med den 
aktuelle gaspris inklusiv de aktuelle afgif-
ter løber besparelsen op i ca. 67.000 kr.

Når røggassen er kølet lidt ned, ledes 
den over i den næste røggasveksler, der 
skal varme vand til op til centralvarmen i 
bygningerne samt sørge for varmt brugs-
vand. Herudover kan veksleren også 
varme vand p i kondensattanken, der ud 
over returkondensat fra fabrikken får til-
ført vand på 10 grader fra blødgøring og 
R-anlæg.

Weishaupt har beregnet, at denne 
veksler vil spare 8-10 pct., når den er i 
drift.

Røggassen fra naturgasfyringen kan 
ved fuld kapacitet kan komme helt 
ned på 40-50 grader, når den forlader 
den sidste veksler, hvis fabrikken vel at 
mærke kan aftage al varmen fra installa-
tionen.

– Scandinavian Tobacco Group har 
længe spekuleret over, hvordan man 
kunne reducere udgifterne til naturgas 
og samtidig skåne miljøet for drivhusgas-
ser. Med det nye anlæg er det lykkes at 
gøre en forskel, siger projektingeniør Pe-
ter Pilgaard.
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enerGi & miLJø

Den samlet installation koster ”nogle” 
millioner kr. Hvornår merinvesteringen 
på de energibesparende tiltag er tjent 
hjem afhænger af forbruget, men den 
årlige besparelse anslås til at beløbe sig 
til 170.000 kr. pr. år. Det opnås ved at 
isolere kedlen, opsætte de to røggas-
vekslere og køre modulerende drift på 
brænderen, som også er koblet til en fre-
kvensomformer.

Den har en avanceret iltregulering der 
kører helt ned til et iltoverskud på 2 pct., 
som er det halve af det iltoverskud på 4 
pct. der kræves, når der ikke måles. Et 
iltoverskud på kun 2 pct. indebærer, at 
Scandinavian Tobacco kan lede mindre 
luft gennem brænderen, da systemet 
hele tiden har styr på iltoverskuddet, 
hvilket giver virksomheden en kontant 
besparelse.

Besparelsen i antal kubikmeter gas om året er for de 
enkelte dele af installa tionen kalkuleret til at se såle-
des ud:

Fødevandsforvarmer: 15.600 kbm. gas om året
Veksler 2: 9.400 kbm.
Modulerende drift: 2600 kbm.
Højere virkningsgrad på kedlen: 2.700 kbm.
Iltreguleringen: 3.100 kbm.
Strålingstab fra kedlen: 4.500 kbm.  
(Takket være bedre isolering)
Frekvensomformer på brænder: 10.500 kWh el

Tobacco Goup har valgt alle energioptimeringer til 
anlægget, der hører til blandt de mest moderne. Vi 
kan levere tilsvarende kedelcentraler til hospitalsva-
skerier, hvor disse energieffektive installationer er 
helt oplagte, siger Peter Pilgaard fra Weishaupt.

Anlægget er konstrueret til at køre 
ubemandet i 72 timer med den mest mo-
derne teknologi. Når alle data program-
meres ind, kan installationen køre af sig 
selv, men skal altså testes hvert 3. døgn 
dvs. ved 72 timers vagtfri drift.

Besparelsen ved at kunne køre vagtfri 
på denne måde er omkring 160.000 kr. 
om året, vurderer Weishaupt.

Installationen er et turnkey projekt, 
som Weishaupt har dimensioneret ef-
ter Scandinavian Tobaccos ønsker og 
virksomheden står for udførslen af hele 
kedelcentralen, der hører til en af de 
mest moderne og energieffektive her-
hjemme.

Weishaupt har leveret brænder, el-
tavle, styring med programmering og 
software. Selve brænderen som virk-
somheden har udviklet og producerer på 
sin tyske fabrik, er modulerende så den 
kan køre trinløst op og ned. Det giver en 
besparelse, der matcher forbruget.

72 timers vagtfri drift

Kedlen er samtidig selvovervågende 
med en høj driftsikkerhed takket være 
installation af en ledningsevnemåler i 
kedlen, der kan spore de mindste pro-
dukt-lækager og slå alarm, så fabrikken 
kan nå at gribe ind og reparere utæthe-
der, inden de udløser et driftsstop.

Driftsikkerheden er høj, når operatø-
rerne kan følge kedlens drift på en cen-
tralt placerede PLC-touchskærme og 
on-line. Det sikrer overskuelige bruger-
flader og et samlet, centralt overblik hos 
de driftsansvarlige operatører.

Driftpersonalet kan præcist se tid og 
sted for uønskede hændelser der ind-
træffer. Alarmer føres automatisk ind i 
en logbog, som operatøren kan udskrive 
med alle relevante data, grafer m.m.



serviCe & HyGieJne

Rent, frisk drikkevand kræver  
en serviceaftale
Der er indlysende grunde til at Waterlogic holder strengt på at tegne serviceaftaler, når de sælger 
drikkevandskølere. Mange er uvidende om, hvor store fordele serviceaftalerne giver dem, fortæller brand 
manager Kristian Wittenkamp 

aF iB eriK CHristensen,  

Cypress KommuniKation

Rent friskt drikkevand uden bakterier og 
alskens uhumskheder kræver regelmæs-
sig eftersyn, service og vedligehold af 
drikkevandskøleren. Det er en af forklarin-
gerne på, at Waterlogic som førende ud-
byder aldrig kunne drømme om at sælge 
en drikkevandskøler uden serviceaftale.

– Krisen er ikke så bastant, som den 
har været og vort salg går bedre end 
nogensinde før, men vi har haft rigtigt 
mange kunder under krisen, der har prø-
vet at undgå at tegne en serviceaftale. 
Waterlogic sælger dog ikke drikkevands-
kølere uden, siger afdelingschef Kristian 
Wittenkamp.

Kunder, der har indgået en aftale med 
os ved, at der hører service og vedli-
gehold til, men nye kunder skal forstå, 
hvorfor de skal betale for en service-
aftale. Lovgivningen kræver service to 
gange om året. Det er også den eneste 
måde vi kan sikre os, at hygiejnen er i or-
den i kølerne.

De er nødvendige for en ordentlig 
drift og skyldes ikke at Waterlogic skal 
tjene flere penge. Aftalerne kan opleves 
som en merudgift for kunderne, men de 
sikrer en problemfri drift og stor tryghed 
uden uforudsete omkostninger i hele af-
talens løbetid.

Bryder en vandkøler ned, kan det ko-
ste adskillige tusinde kr. at reparere, så 
køberne kan opnå store besparelser og 
budgettere med en fast pris. De ved, at 
Waterlogic altid kommer og reparerer 
køleren uden det koster ekstra i hele af-
talens løbetid.

Ved at tegne en lang servicekontrakt, 
holdes prisen uændret igennem hele pe-
rioden, hvilket kunderne ikke kan være 
sikre på bliver resultatet, hvis de tegner 
kontrakt for kun et år ad gangen. Så ri-
sikerer de prisstigninger, når de fornyr 
aftalen fra år til år, fastslår Kristian Wit-
tenkamp.

Trygt og forudsigeligt

Ved nedbrud ringer man til os og ser 
aldrig en regning på reparationen. Vi 
kommer ofte samme dag og senest 3-4 
dage efter opkaldet. Det er forholdsvis 
uovertruffent i vor branche, at vi har så 
kort udkaldstid og hele tiden sørger for, 
at kunden holdes skadesløs.

Man risikerer voldsomt store efter-
regninger uden serviceaftaler for en 
servicemontør koster 750 kr. i timen og 
dertil kommer dyre reservedele. Vi har 
set grelle eksempler, hvor servicebesøg 
til vandkølere let kan koste 4.000-5.000 
kr. Det er helt fjollet når en vandkøler i 
snit koster ca. 10.000 kr.

I sin enkelthed sikrer vi kunderne, at 
de ikke får uforudsete udgifter på maski-
nerne samtidig med, at de får det pro-
dukt, der dækker deres behov. Vi afdæk-
ker altid kundens reelle behov for finde 
det rigtige produkt til det rigtige antal 
brugere, siger Kristian Wittenkamp.

– De fleste servicekontrakter tegnes 
for en 5-årig periode, der giver kunden 
5 års garanti. Vi kan lave utroligt fordel-
agtige priser til kunderne. Da vi startede 
i 2004 var det totalt uhørt at lave sådanne 
aftaler på vandkølere, men vi har hoved-
sagelig kun positive reaktioner.

Køber man en køler, kan man vælge at 
få service og garanti 1 år frem og så gen-
tegne, men vælger man en 5-årig kon-
trakt er den prissikret i hele perioden. Vi 
bestræber os holde serviceaftalerne på 
fornuftigt leje og skal blot have omkost-
ningerne dækket.

Over 80 pct. fortsætter efter 5 år med 
Waterlogic for en ny 5-årig kontraktperi-
ode. Det kan kun skyldes, at folk har fået 
øjnene op for, at vi gør det godt, tolker 
Kristian Wittenkamp. Vore priser ligger 
lidt højere end konkurrenternes, men 
det tjener sig hurtigt hjem.

Kunderne har ikke nogen former for 
uforudsete udgifter i de 5 år, hvor vi har 
alle forpligtelserne over for driften. Dem, 
der køber noget billigt bras på markedet, 

henvender sig ofte til os efter kun et par 
år med skuffede forventninger.

99,9 pct. af bakterier fjernes

Waterlogic har et særligt hygiejnesystem 
indbygget i kølerne med filtre, aktivt kul 
og ultraviolet lys, der renser vandet for 
bakterier, klor og pesticider. Vandkvalite-
ten varierer i Danmark. De steder, hvor 
man før brugte vanddunke, kan man 
stille kølerne op.

– Kølerne hører til markedets bedste, 
derfor tør vi som de eneste yde 5 års ga-
ranti og vor serviceaftale dækker alt fra 
kølekompressor til printplader, hvilket vi 
er de eneste der kan tilbyde. Det normale 
i branchen er et års garanti og service.

Kunderne er alle typer virksomheder, 
institutioner, sygehuse etc. Waterlogic 
har 4.500 maskiner stående i Danmark. 
På Rigshospitalet står alene 70 maskiner, 
dertil kommer kølere på sygehusene i 
Hillerød, Århus Kommunehospital, Uni-
versitetshospitalet i Skejby for at nævne 
nogle få, siger han.

Virksomheden har alt inden for drik-
kevandsløsninger, så man kan som 
kunde altid finde et produkt, der passer 
til behovet. Fra små kølere til 4.000 kr. op 
til store til 60.000 kr. Waterlogic startede 
i 2004 og har i år 10 års jubilæum i Dan-
mark.

Waterlogic er en engelskejet virksom-
hed med en halv snes datterselskaber, 
der opererer i knap 40 lande og har egen 
produktion i Kina. Selskabet fremstiller 
rundt regnet 300.000 vandkølere om 
året. Den danske afdeling kører som var 
det et selvstændigt dansk selskab.

– I år har vi øget salget 20 pct. sam-
menlignet med samme periode sidste år. 
Når vi oplever så stor fremgang er det et 
tegn på, at der er nogen, der taler sam-
men og anbefaler os, ellers kunne det 
ikke lade sig gøre, siger Kristian Wit-
tenkamp, der forventer vi skulle ansætte 
flere teknikere næste år.
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LED

TRIANGO og AMALIA er en 
ny serie energibesparende  
LED undersøgelses- og 
sengelamper fra Derungs

Totalleverandør af belysning              og lyskilder  samt projektering af 
energibesparelser til hospitaler og institutioner.

-se TRIANGO på ”You Tube”

- se AMALIA på ”You Tube”

orienterinG

Grohe nu dansk markeds
leder på armaturer
Siden 2008 er Grohes forretning fordoblet. Det placerer nu Grohe som markedsleder foran konkurrenten, 
Damixa.

Det kommer ikke som den store over-
raskelse for landechef hos Grohe Dan-
mark, Poul-Christian Pedersen, at Grohe 
nu er blevet markedsleder på armaturer 
i Danmark.

”At blive markedsleder er jo ikke no-
get mål i sig selv, men det er naturligvis 
en tilfredsstillelse for alle medarbejdere i 
Grohe Danmark, at vi har opnået den po-
sition, og vi har en helt specifi k plan for, 
hvordan det skal udnyttes i vores fort-
satte vækststrategi,” udtaler han, efter at 
britiske BRG, branchens specialiserede 
konsulenthus indenfor HVAC og bade-
rum, nu placerer Grohe foran den man-
geårige markedsleder, Damixa.

Poul-Christian Pedersen har været an-
svarlig for Danmark siden 2008. Siden da 
er forretningen vokset til mere end dob-
belt størrelse.

”Strategien har været klar fra starten,” 

tilføjer Poul-Christian Pedersen. ”Vi ar-
bejder med udvalgte grossister som 
vores partnere og eneste distributions-
kanal. Det, lagt sammen med en målret-
tet og offensiv kanalstrategi, samt ikke 
mindst en salgsstyrke med mere end 10 
års anciennitet, er fundamentet for Gro-
hes fremgang.”

Fremgang som Siemens

Grohes markedstilpasning kan sam-
menlignes med andre markedsledende 
tyske virksomheder, fx Siemens. Så-
ledes opererer den danske del af den 
globale organisation ud fra en dansk 
forretningsforståelse og -logik, men den 
er understøttet af alt det, som en global 
og ledende tysk virksomhed har mulig-
hed for at understøtte med – fx bredt 
og dybt produktsortiment, optimering af 

kanalernes sammensætning, hastighed i 
produktudvikling, kommerciel styrke til 
at fastholde strategien og understøtte 
markedsudvikling.

Om Grohes fortsatte udvikling på det 
danske marked er landechefen sikker:

”Det forpligter at være markedsleder, 
og vi elsker forpligtelser, så vi har beslut-
tet at forsvare og udbygge den position 
i mange år fremover,” udtaler Poul-Chri-
stian Pedersen.

For yderligere information eller 
materiale kontakt

GROHE A/S
Claus Nielsen
claus@nielsen@grohe.com
tlf: 3114 2286
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Den usynlige radiator er 
indbygget i væggen
Hudevad sender en ny, særdeles hygiejnisk og total bygningsintegreret radiatorserie på markedet, der 
bryder med alle gængse forestillinger om, hvordan en radiator kan og bør se ud

aF JournaList iB eriK CHristesen, 

Cypress KommuniKation

Ribe Jernindustri A/S har helt ud i det 
ekstreme udviklet den hygiejniske og 
nærmest usynlige radiator, der bliver op-
slugt af rummets vægge og vinduespar-
tier. Når man fremover går ind i et hospi-
talsrum kan det godt være, at det bliver 
et problem at få øje på selv en stor radia-
tor fra Hudevad-produktprogrammet.

Den nye radiatorserie Lignum kan to-
talt integreres i væggene, så kun en plan, 
lakeret flade er synlig i lysåbningen, væg-
gen eller panelet uden på nogen måde at 
ligne en radiator. Virksomheden har for 
alvor gjort op med radiatorens traditio-
nelle design.

Serien bygges efter mål og med en 
dybde på kun 38 mm endda inklusiv 
isolerende PIR-skum bagtil mod mur-
værket, revolutionerer den anvendelsen 
af radiatorer. Lignum kræver ikke meget 
indbygning og kan i praksis placeres 
stort set overalt.

Designet er yderst hygiejnisk og glat, 
den forbindes med murværket med en 
fleksibel fuge og lader sig lynhurtigt af-
tørre med en klud. Radiatoren kan også 
fås i en hjørneudførelse, så samme radia-
tor kan indsættes både i siden og over en 
lysåbning.

– Radiatoren er baseret på strålevarme 
og reagerer hurtigt, når man skruer på 
termostaten, sammenlignet med andre 
varmekilder som gulvvarme. Serien er 
også modsat andre gængse radiatorer, 

der er varmest i toppen, konstrueret lige 
modsat, så den er varmest i den nederste 
del.

Lignum-radiatorerne afgiver således 
mest strålevarme forneden i den så-
kaldte komfortzone, hvor patienter og 
personale opholder sig og har størst be-
hov for strålevarmen. Det er et princip, 
som Hudevads udviklingsafdeling har 
taget internationalt patent på.

– Den er meget unik, fordi den er 
nærmest usynlig og helt integreret i byg-
ningerne. Arkitekterne er meget begej-
strede for serien og har modtaget den 
særdeles positivt. Radiatoren kan ikke 
ses umiddelbart, det er det der er så fedt, 
siger arkitektrådgiver Marianne Sigvard 
fra Hudevad.

– Den danske arkitektur bruger store 
vinduespartier på hospitalerne, da det 
har en helende virkning på patienternes 
helbredelse at få sollyset ind, men så er 
det også vigtigt, at vi ikke stiller traditio-
nelle radiatorer op foran vinduerne.

Den totale integration
Ribe Jernindustri A/S arbejdet med at 

udvikle varmeinstallationer, der opfylder 
hospitalernes stigende krav om hurtig, 
let og effektiv rengøring af radiatorer for 
at højne hygiejnen. Marianne Sigvard 
uddyber problematikken:

– Til laboratoriebyggeri ønsker man 
hverken gulvvarme eller radiatorer foran 
vinduerne, så vi lytter til arkitekternes be-
hov og udvikler løsninger, de kan bruge. 
Vi arbejder med produktudviklingen 
sammen med kunderne og kan mærke, 
at arkitekterne kan se store perspektiver 
i vor nye løsning, siger hun.

Hudevad Lignum er nu klar til at blive 
præsenteret også i udlandet, hvor virk-
somheden forventer stor interesse. De-
signet og tankerne bag adskiller sig helt 
fra konventionelle, synlige radiatorer. 
Lignum kan nærmest opfattes som en in-
tegreret bygningsdel.

Vinklet for maksimal varmeenergi er nogle af radiatorerne i Lignum-serien, der kan placeres 
i siden af lysåbninger og i overliggeren. De er kun 3,8 cm tykke med isolering og reagerer 
hurtigere end gulvvarme, når der skrues op og ned for strålevarmen. Radiatorerne fuges i 
kanten og sikrer den mest diskrete og hygiejniske løsning til dato. En nyskabelse er også, at 
radiatoren varmer mest forneden modsat andre radiatorer. Fortsættes side 32



EXIT ZONE  INTELLIGENTE  LØSNINGER

Webbaseret 
sikkerhedsbelysning
spar penge på sikkerhedsbelysning ved 
at vælge den rigtige løsning.

Der kan spares mange drifts kroner, da det er 
centralanlægget som overtager det ugentlige 
eftersyn.

Vi leverer individuelt tilpassede løsninger efter behov.

EXIT ZONE kan tilbyde demonstration af anlægget, 
hvor de forskellige fordele og funktionaliteter kan 
vises.

EXIT ZONE ApS   |   Lysbjergvej 6   |   6500 Vojens
Tlf. 70 20 68 40   |   Mail: info@exitzone.dk   |   www.exitzone.dk

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

● 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

KORREKT LUFTFUG-
TIGHED GIVER KORTERE 
INDLÆGGELSESTID
Vi har mange års erfaring i at 
levere skræddersyede, energi-
effektive løsninger til hospitaler. 
Spørg bare vores referencer.

AFFUGTNING  I  BEFUGTNING  I  EVAPORATIV KØLING  I  INSTRUMENTER 5850 1213  I  www.condair.dk

▪  Rigshospitalet
▪  Glostrup Hospital
▪  Hvidovre Hospital
▪  Køge Sygehus
▪  Slagelse Sygehus
▪  Odense Universitetshospital
▪  Klinikum Bodenhausen
▪  Vetter Pharma

▪  Actelion
▪  West Pharmaceutical
▪  Roche
▪  Novartis
▪  Wacker Chemie
▪  PharmaSwiss
▪  og mange andre…

REFERENCER:



                                  www.kone.dk                           denmark@kone.com                          telefon  35878000 

KONE tilbyder et komplet sortiment af 
elevator- og dør/porte løsninger for 
personalet, patienter, besøgende, forsyninger 
og udstyr og vi sikre en smidig trafik på 
hospitaler og sygehuse landet over. 
 
Når Vi designer løsninger til det medicinske 
miljø, er målene yderste pålidelighed, 
sikkerhed, hygiejne og energi-effektivitet, 
som sænker omkostninger og 
miljøbelastning i bygningens levetid. 
 
Materialerne er nøje udvalgt til at være 
æstetisk tiltalende og lette at rengøre. 
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Derfor lader den sig let integrere i 
arkitekturen i paneler, vægge, søjler og 
vinduesrammer. Den sætter uden tvivl 
en helt ny og høj standard for hygiejne, 
design og funktionalitet i blandt andet 
hospitalsmiljøer. Hudevad, der er et ra-
diatorbrand under Ribe Jernindustri A/S, 
peger på, at hele hospitalets investering 
i radiatoren er tjent ind, hvis den forbed-
rede hygiejne kan spare blot en patient 
for blot en enkelt overnatning på inten-
sivafdeling i løbet af dens levetid.

Lignum-radiatoren kan også blive et 
eftertragtet valg mange andre steder. 
Radiatoren er også ideel til eksempel-
vis fængsler, omsorgsinstitutioner og 
psykiatrien. Man kan hverken gemme 
genstande bag den eller bruge den util-

sigtet til at øve vold på sig selv eller mod 
andre.

Radiatorerne varierer i dimensioner 
og udformning i forhold til de bygnings-
dele, den skal integreres i. De bestilles 
på mål, så der eksisterer således ikke et 
sortiment med faste dimensioner. Hver 
enkelt radiator er unik og fremstilles til at 
passe ind i konkrete bygningsdele.

Rør og varmelegeme er konstrueret 
med særlige sammenføjningsteknikker 
med henblik på at optimere varmeover-
førslen og hele designet skal skabe den 
mest optimale varmeløsninger i moderne 
sygehuse, der præges af forandringer, 
ny- og ombygninger.

Radiatoren er med sin fl eksibilitet et 
svar på de krav, hospitalerne stiller til 

indretningen. Ribe Jernindustri har præ-
senteret radiatoren for nøglerådgivere 
som arkitekter og ingeniører i de mange 
hospitalsprojekter, og de har kvitteret 
med at vise stor interesse for radiatoren.

Et internationalt topprodukt
Gennembruddet i radiatordesignet 

kom, da et dansk anerkendt arkitekt-
fi rma og Hudevads arkitektrådgiver i 
samarbejde ønskede at udvikle radia-
torer til et nyt, stort laboratoriebyggeri, 
hvor hygiejnen og varmeydelsen skulle 
være i top, men arkitekten ikke ønskede 
radiatorer foran vinduerne.

Ribe Jernindustri’s udviklingsafdeling 
arbejdede derfor med en løsning, hvor 
radiatorerne blev bygget ind i facaden, 
så de reelt blev usynlige, og ved at fuge 
mellem radiator og væg samtidig gjorde 
løsningen meget hygiejnevenlig.

Det har krævet et stort udviklingsar-
bejde, men Lignum er nu godkendt til 
projektet ligesom radiatoren er testet og 
godkendt af Teknologisk Institut. Ribe 
Jernindustri arbejder tæt sammen med 
arkitekt, ingeniør og bygherre efter de-
visen: Identify, Invent, Inspire.

Ribe Jernindustri forventer, at Hu-
devad Lignum har store afsætningsmu-
ligheder i en række europæiske lande. 
Ligesom i Danmark er der en række an-
dre lande der er i færd med at investere 
store beløb i nye sygehusbyggerier.

Ribe Jernindustri er i et tæt samar-
bejde med rådgivere for at gøre Hu-
devad Lignum radiatoren til et internatio-
nalt topprodukt, kort sagt den foretrukne 
varmeløsning i disse nybyggerier.
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ventiLation

Odense Universitetshospital 
skrotter dyr ventilation
Hospitalet sparer 450.000 kr. om året ved at skifte til energibesparende EC-ventilatorer i halvdelen af de 
eksisterende anlæg.

En gennemgribende renovering af ven-
tilationsanlæggene på Odense Universi-
tetshospital startede i 2012 og er nu ved 
at være afsluttet. Omkring halvdelen af 
anlæggene har fået ny indmad – i alt 167 
gamle strømslugende ventilatorer er ble-
vet skrottet og erstattet med moderne 
energibesparende ventilatorer.

Den endelige beregning af energi-
besparelsen er endnu ikke færdig, men 
ud fra de hidtidige resultater regner 
de tilknyttede miljøkonsulenter hos SE 
Big Blue med en årlig besparelse på ca. 
300.000 kWh. Det svarer til 450.000 kr.

Energirenoveringen blev grundigt for-
beredt med beregninger af mulige be-
sparelser på anlæggene. Her trak OUH 
på ekspertisen hos ventilatorleverandø-
ren ebmpapst Denmark, der har erfaring 
fra en stribe af lignende projekter.

– Vi lavede energiberegninger på 
mere end 200 ventilatorer, så hospitalet 
kunne vælge de mest interessante anlæg 
med største besparelser, fortæller ebm-
papsts markedschef Niels Knokgård, der 
gennem flere år har arbejdet med reno-
veringsområdet og overalt fundet over-
raskende mange besparelser med kort 
tilbagebetalingstid.

– Det er lidt en aha-oplevelse for 
mange af vores kunder, at det ikke er 
nødvendigt at investere i helt nye an-
læg for at opnå en besparelse på venti-
lationen. Det er både hurtigt og nemt at 
udskifte de gamle standard-ventilatorer 
med nye EC-ventilatorer, der bruger 
langt mindre strøm og arbejder mere ef-
fektivt.

På Odense Universitetshospital ville 
de gerne udføre ombygningerne selv, så 
ebmpapst gav dem undervisning i, hvor-
dan man renoverer et ventilationsanlæg 
ved at bygge en ny kammerventilator ind 
i et eksisterende anlæg.

Den endelige beregning af energi-
besparelsen er endnu ikke færdig, men 
ud fra de hidtidige resultater regner 
de tilknyttede miljøkonsulenter hos SE 

Big Blue med en årlig besparelse på ca. 
300.000 kWh. Det svarer til 450.000 kr.

Besparelser op til 70%

Der indgår der en række ventilations-
anlæg på det store hospital i projektet, 
f.eks. hospitalets centralkøkken og de 
store frikøleanlæg. Besparelserne på de 
enkelte projekter ligger i et meget bredt 
spænd – fra 10 procent på Psykiatrisk af-
deling, hvor nogle næsten nye standard-
ventilatorer, der blev udskiftet på grund 
af støj, til en besparelse på helt op til 70 
procent på udskiftningen af nogle af de 
ældste ventilatorer.

Den samlede besparelse ligger op 
mod 35 procent, siger miljøkonsulent 
Thorbjørn Anstensrud fra SE Big Blue, 
der sidder og regner på tallene.

– Renoveringsprojektet er ikke helt 
slut endnu, og derfor kan vi ikke fastslå 
den endelige besparelse i kroner og ører. 
Men med udgangspunkt i de 20 nye ven-
tilatorer på Psykiatrisk afdeling, med en 

gennemsnitlig total systemvirkningsgrad 
på 0,62 sat i relation til luftmængden, ud-
regner jeg besparelsen på de 167 venti-
latorer til at være i omegnen af 300.000 
kWh pr. år. Det er et overslag, men det 
er dog et godt fingerpeg, siger Thorbjørn 
Anstensrud.

Hospitalet påbegyndte projektet med 
udskiftning af ventilatorer i 2012 anspo-
ret af den nye energimærkeordning, der 
i modsætning til tidligere er baseret på 
det faktiske energiforbrug i stedet for på 
en beregning.

Læs tidligere 
udgivelser på 

www.hospitaldrift.dk



ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4 • 2730 Herlev
tlf. 44 88 50 50 • ardex@ardex.dk

Ikke 2 opgaver er ens. Vi kan hjæl-
pe dig med den rigtige beslutning, 
hvor kombinationen af de bedste 
produkter til den givne løsning 
bliver sat korrekt sammen. 

Det er vores mål at gøre de en-
kelte processer lettere, for på den 
måde at sikre, at projektet udføres 
rigtigt første gang - hver gang. 

Det sikrer god økonomi.

Kemikaliebestandige fuger: 
Mod står belastningen fra daglig, 
hård rengøring.

Høj trykstyrke og glat finish: 
Gør spartelmassen i stand til at 
modstå rullende belastning.

SOLIDE FORBINDELSER SOLIDE FORBINDELSER

Gulv- og vådrumsløsninger til hospitalssektoren:

Sikre løsninger  
på vitale områder

ARDEX systemløsninger: Tid 
og risiko minimeres og projekter 
afsluttes uden problemer. 
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Indretning af MEDICINRUM
•  SINTEK: unikt indretningssystem.
•  Øger patientsikkerheden.
•  Op til 50% bedre gulvudnyttelse.
•  Udføres med Hæve/Sænk.

Med FOREX’ modulsystem, gøres
indretningen praktisk og enkel.

Rådgivning, Indretning, Inventar-
leverance og montage…

… Forex hjælper dig hele vejen.

FOREX A/S

FOREX A/S
Ørstedsvej 1
8600 Silkeborg
forex@forex.dk
Tlf. 89 21 55 99

www.forex.dk · www.forexshoppen.dk 
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Patientafskærmning 
– en vigtig detalje, som skal med på de første tegninger i 
byggeprocessen
Patientafskærmning er en vigtig del af hospitalsindretningen, og jo tidligere afskærmningen tænkes ind i 
byggeprocessen, jo bedre bliver resultatet. Silentia er en aktiv samarbejdspartner lige fra projektering til 
ibrugtagning.

Samarbejdet med bygherre, arkitekt, 
entreprenør og brugere er vigtigt for 
Silentia, som derfor indgår aktivt i byg-
geprocessen og rådgiver om, hvordan 
patientafskærmning fungerer mest opti-
malt med hensyn til både hygiejne, funk-
tion, personale og patienter.

Silentia med fra start i nyt 
akutsygehus i Aabenraa

Region Syddanmark har netop afsluttet 
fase 1 af det nye akutsygehus i Aaben-

raa. Allerede fra start havde arkitek-
terne indtegnet foldeskærme i projek-
tet.

Suzan Schmidt fra projektafdelingen 
for sygehusbyggeri på Sygehus Sønder-
jylland Aabenraa er ansvarlig for indkøb 
af det inventar, som sygehuset selv ind-
køber som bygherre. Hun lægger stor 
vægt på at leverandørerne engagerer sig 
og er til stede gennem beslutningspro-
cessen.

Silentia kender brugernes behov

”Jeg har været positivt overrasket over 
vejledningen fra Silentia. Vi har høj grad 
af brugerinvolvering og diskuterer læng-
der og højder på foldevæggene for at 
få den bedste løsning, og Henrik Fribo-
Søndergaard har været på besøg og for-
talt os om mulighederne. Han kender kli-
nikkernes behov godt og kommer med 
løsningsforslag, som personalet meget 
ofte har været enige i,” siger Suzan Sch-
midt.
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Levende kommunikation

Videokonference for en 20’er!
cesystem, 46’’ LCD-skærm (kan 
også bruges ved interne møder), 
montering på væg og tilslutning til 
netværk. For mere info ring på 
7562 4577 (Jylland og Fyn) eller 
4362 4777 (Sjælland) - naturligvis 
helt uforpligtende. 

Skan koden eller 
gå på www.avc.dk/
kampagner og læs 
mere om kampagnen.

Leasing af løsningen kan betales over driftsbudgettet.◗◗◗

Det kræver ingen 
større investering

Nye investeringer skal være hurtigt 
rentable og ikke indebære store 
omkostninger. Derfor har vi sam-
mensat en leasingmulighed for dig 
og din virksomhed. For en 20’er om 
dagen kan du nu afholde møder på 
tværs af landet. Et møde pr. mdr. og 
løsningen er tjent ind igen! Løsnin-

gen er inkl. videokonferen-

◗◗◗

◗◗◗ Leasing af løsningen kan betales over driftsbudgettet.

◗◗◗ Design: Christian Flindt. FLINDT PULLERT er en ny Led pul-
lert med et behageligt, nedadrettet blændfrit asymmetrisk 
lys. Vandalresistent design IK10. 14W Led, lysstyring. Vel-
egnet til parker, stier, moler, parkeringspladser, indgangs-
partier. Alt i ét rent snit. VINDER AF ELFORSK PRISEN 2014.

www.louispoulsen.com

F l indt pul lert
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Suzan Schmidt lægger stor vægt på, at leverandørerne engagerer sig i hele indkøbsproces-
sen.

Indkøb af det patientnære udstyr be-
tyder for Suzan Schmidt en proces, der 
omfatter alt fra at holde brugergruppe-
møder, at indhente løsningsforslag og 
priser, indhente brugernes input og ju-
steringer, justere tilbuddet og hele tiden 
overholde budgetrammen. Silentia var 
med i det meste af processen og stod 
også for al montering.

”Vi bad derudover Silentia om at mon-
tere alle skærmene, og det er foregået 
gradvist i takt med at klinikkerne er ble-
vet færdige. Også denne del har foregået 
gnidningsfrit,” fortæller Suzan Schmidt.

Den bedste løsning kræver 
samarbejde fra første fase

Hos Silentia lægger man også vægt på et 
tæt samarbejde med bygherre, arkitek-
ter, entreprenører og ikke mindst bru-
gerne. Det giver i sidste ende altid den 
bedste løsning.

”Det er en kæmpe fordel at være med 
helt fra starten af byggeprojektet, fordi 
det er den bedste garanti for, at vi får 
defi neret den rigtige løsning,” fortæller 
Henrik Fribo-Søndergaard, Silentia, som 

også har fuld forståelse for virkelighe-
dens verden med ændringer.

”De store hospitalsbyggerier varer 
måske 10-12 år, og i så store projekter 

kan der ske ændringer med indretning 
og planlægning undervejs. Her er det en 
stor fordel, at Silentias skærmløsninger 
er fremtidsorienterede. En skærmind-
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retning på en afdeling kan altid ændres, 
tilpasses og flyttes og kan således hele ti-
den leve op til de ændringer, der opstår i 
hospitalernes organisering, aktivitet eller 
tekniske udvikling,” understreger Henrik 
Fribo-Søndergaard.

Langsigtet løsning til 
Sygeplejerskeskolen i Vejle

Men også på kort tid kan der tages højde 
for ændringer. I 2012 leverede Silen-
tia patientafskærmning til Sygeplejer-
skeskolen i Vejle, som bruger Silentias 
skærme i virkelighedsnær uddannelse, 
og i 2014 er Sygeplejerskeuddannelsen 
i Vejle rykket ind i University College Lil-
lebælts nye 18.800 kvadratmeter store 
sundhedshus. Silentia udformede nye 
montagebeslag og ændrede nogle en-
kelte skærme fra vægmonterede til mo-
bile enheder og sørgede for al monte-
ring.

”Vi vidste allerede i 2012, at vi skulle 
flytte og planlagde indretningen med 
Henrik Fribo-Søndergaard allerede i 
indkøbsfasen, så skærmene også kunne 
anvendes i det nye sundhedshus. Vi 
havde planlagt selv at stå for flytningen, 
men skærmene kunne ikke umiddelbart 
monteres på de nye kulisseskinner, så vi 
kontaktede Silentia, som var hurtige til 
at komme og rådgive os om den bedste 
løsning. Silentia sørgede for monte-
ring, og vi nåede at få det hele færdigt 
til vores første personaledag i de nye 
lokaler,” siger Linda Risager, underviser 
og ansvarlig på skolens CareLab og Sim-
Lab.

En fleksibel investering

Sygeplejerskeuddannelsen lægger vægt 
på et studiemiljø, som er identisk med 
virkelighedens verden – og meget gerne 
på forkant med udviklingen.

”Jeg synes, at Silentias skærme er 
et fantastisk produkt. Når vi ved, hvor 
uhygiejniske gardinforhæng er, så er 
det utroligt, at de stadig hænger rigtigt 
mange steder. Det er selvfølgelig også 
et økonomisk spørgsmål, men når man 
nu nemt kan flytte skærmene med i nye 
lokaler, så er det en fleksibel investering i 
længden,” siger Linda Risager.

Brug Silentia som en aktiv 
samarbejdspartner

Når fremtidens hospitaler skal projekte-
res, er der mange krav. Med Silentia som 
aktiv samarbejdspartner er det nemt at 
sikre, at al patientafskærmning lever op 
til kvalitet, hygiejne og funktion – og kan 
tilpasses ændringer i organisering, aktivi-
tet og fremtidig teknisk udvikling.

viL du vide mere?

På www.silentia.dk kan du se en vi
deo, der på blot fire minutter giver 
overblik over hele Silentiasystemet, 
du kan hente Silentias brochure 
– og du kan tilmelde dig Silentias 
nyhedsbrev. Har du spørgsmål, så 
send en mail til info@silentia.dk 
 eller ring på telefon 39 90 85 85.

siLentia som aKtiv samarBeJdspartner

udbudsfasen/konstruktionsfasen
Arkitekter/bygherre får personlig rådgivning om funktion og tekniske løsninger i 
forhold til det aktuelle behov. Silentia leverer beskrivelsestekster og tegningsele
menter.

udførelses- og afleveringsfase
I tæt dialog med de ansvarlige for implementeringen sørger Silentia for levering 
og montering, så skærmene står klar til tiden, typisk kort før slutrengøring.

Linda Risager i de nye 
uddannelseslokaler, som 
matcher standarden på 
topmoderne sygehuse. 
Silentias skærme blev 
indkøbt to år før indflyt-
ningen og planlagt, så det 
kun krævede mindre juste-
ringer at flytte dem med 
over i det nye byggeri.
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Elbranchen stiller større 
krav til tavlekomponenter
Installatører og tavlebyggere kræver nem montering, sammenhæng og kommunikation mellem 
komponenterne i elektriske tavler. Det mærker Schneider Electric, der sidste år lancerede en komplet serie 
af tavlekomponenter.

El-branchens krav til tavlekomponen-
ter vokser i takt med, at installationerne 
bliver mere komplekse, og el-installatø-
rernes opgaver bliver mere tekniske og 
alsidige. Installatører og tavlebyggere 
kræver ikke blot pålidelige produkter af 
høj kvalitet – de kræver også, at der er 
sammenhæng og kommunikation mel-
lem hver eneste komponent, og at mon-
tering i tavlen sker hurtigt, sikkert og 
med minimal risiko for fejl. Det fortæller 
Thomas Andersen, salgsdirektør i Schn-
eider Electric:

– Vi ser meget tydelige tegn på, at 
branchens behov har fl yttet sig. Der er 
høj fokus på at effektivisere arbejdet 
i selve el-tavlen, og på at hver eneste 
komponent i tavlen er en del af en større 
sammenhæng, siger Thomas Andersen.

En væsentlig del af baggrunden for 
den udvikling er, at morgendagens el-

installationer skal kunne mere. Intelli-
gens er et krav, og dermed bliver også 
kommunikation mellem enhederne og til 
andre dele af installationen en selvfølge. 
Schneider Electric lancerede sidste år 
Acti 9 – et komplet, modulært system 
med fokus på netop sammenhæng, nem 
montering og høj kvalitet.

– Den gode modtagelse Acti 9-serien 
har fået, viser at branchen sætter pris på 
at have adgang til et komplet program 
med netop sammenhæng og kommuni-
kation, siger Thomas Andersen.

Kommunikation er fremtiden

En af de unikke features ved Acti 9 er 
Smartlink-teknologien, som gør det nemt 
at etablere fuld kommunikation mellem 
et BMS og Acti 9-enhederne i tavlen og 
dermed overvåge energiforbrug og fejl i 

Ifølge technical manager Ole Bjerregaard 
fra Elogic, så efterspørger slutkunderne i 
højere grad kommunikation i tavlerne. u



NYHED 
Bæredygtige  
ventilationskanaler

Bestil brochuren  
på ke-fibertec.dk/ 

cradlevent eller 
tlf. 75 36 42 00

Tekstilbaseret ventilation på 
Broomfield Hospital, England

Koldt drikkevand direkte fra hanen
Den oplagte og godkendte løsning til alle hospitaler

Kuvatek A/S er en danskejet virksomhed med base og 
produktion i Sindal, Nordjylland, og speciale inden for 
POU-køling af drikkevand fra vandforsyningen.

Flexcool® drikkevandskølere fi ndes i mange varianter 
og tilpasses nemt (gerne) kundens behov og særlige 
ønsker.

Se mere på www.fl excool.dk eller ring på 21 67 48 24 
og tal med John.

Kuvatek A/S · Tlf. +45 6596 7796 
info@kuvatek.dk · www.kuvatek.dk 

www.fl excool.dk

   Lad få en uforpligtende snak om 
   en løsning til netop jeres sygehus.

Flexcool vandkølere er 
godkendt til danske sygehuse.

Fordele:
•  Altid koldt og rent vand til 

aftapning
•  ½ liter vand på under 15 sek.
•  Standbyomkostninger:  

fra 50,00 kr. pr. år
•  Ingen bakterietilvækst
•  Ingen vedligeholdelse
•  Ren gennemstrømningskøling, 

(uden tank, filter og UV-lys)
•  Fornemt livscyklusregnskab

Den bedste vandkøler  
nedkøler vandet på danske sygehuse!

Hospital, Drift & Arkitektur
udkommer næste gang den 14. november
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Installatører og tav-
lebyggere kræver 
i højere og højere 
grad nem montering 
og en større grad af 
automation, over-
vågning og  kom-
munikation mellem 
komponenterne i 
elektriske tavler, 
som bliver mere og 
mere komplekse.
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Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

Silentia foldeskærme er 
svaret på de krav, som stilles 
til afskærmning indenfor 
sygeplejen. 

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

THE FUTURE IN PRIVACY & HYGIENE SOLUTIONS

optimal hygiejne & patient-integritet
D E T  F Ø R E N D E  A LT E R N AT I V  F O R

Air-Consult ApS ● Vandkærsholmvej 2 
DK-8400 Ebeltoft ● Tlf: 70 20 30 72 

www.friskvand.dk 

Vægmonteret tappeunit 
Special udviklet til brug i hygiejnisk følsomme områder 

 ● Væghængt eller indbygningsmodel med ekstern vandkøler 
● Udført i rustfrit stål med betjening via touch-panel 
● Pladsbesparende og rengøringsvenlig på gangarealer  
● Opfylder brandmyndighedernes krav 
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installation. Hos en af landets største tav-
lebyggere, Elogic, er technical manager 
Ole Bjerregaard enig i, at kommunikation 
i tavlen er fremtiden. Men han lægger 
også stor vægt på nem montering, sorti-
mentets bredde og den optimale doku-
mentation:

– Udviklingen går i retning af, at slut-
kunderne vil have kommunikation i tav-
len. Hvad det praktiske arbejde angår, er 

Acti 9 nemt og effektivt at arbejde med. 
Især monteringen på DIN-skinne er ble-
vet meget nemmere. Dertil kommer, at 
produkterne designmæssigt er up to 
date, at der er fuld dokumentation i form 
af backup-tabeller, og at sortimentet af 
tilbehør også er komplet, siger han.

Passer perfekt sammen

En tilsvarende melding lyder fra El-Grup-
pen i Korsør, som har taget Acti 9 ind 

som det foretrukne valg til el-tavlerne. 
Driftsleder Bo Jensen fremhæver, at Acti 
9-komponenterne klikkes direkte på 
plads i tavlen uden brug af værktøj:

– Klik-systemet er helt klart en fordel. 
Acti 9 er nemt at montere på DIN-skin-
nen, og vi kan strømline vores arbejde 
med at bygge tavler, når vi har en kom-
plet serie af ens tavlekomponenter, der 
passer perfekt sammen. Det gør jo også, 
at det færdige resultat ser ordentligt ud, 
siger Bo Jensen.

om sCHneider eLeCtriC:  
www.sCHneider-eLeCtriC.dK oG www.LK.dK

Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider Electric 
integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn. Schne
ider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur, industri og 
produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i løsninger til privat
boligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det kendte brand Lauritz 
Knudsen, der er Danmarks førende inden for elmateriel, intelligente systemer og 
løsninger til data og kommunikation. I 2013 opnåede de over 150.000 medarbej
dere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på at hjælpe omverdenen med 
at få mest muligt ud af deres energi.

Den komplette serie af tavlekomponenter 
Acti 9 er udviklet for at give tavlebyggere 
nem montering og optimerede muligheder 
for at sikre kommunikation og sammen-
hæng i tavlen.
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Delux Denmark 
skræddersyr lyset til 
hospitalerne
Den lille belysnings distributør har for alvor gjort sig bemærket ved at være eneleverandør af en stor 
skræddersyet belysningsløsning til psykiatrien i Slagelse som både har høstet stor anerkendelse og har vakt 
betydelig opsigt i branchen

aF JournaList iB eriK CHristensen,  

Cypress KommuniKation

Hvis man vil, så kan man.
Det er holdningen hos indehaver af be-
lysningsfirmaet DELUX DENMARKs 
direktør og indehaver Michael Madsen, 
der har vist, at han i praksis kan virkelig-
gøre sin indstilling ved at levere en im-
ponerende belysningsløsning til det nye 
psykiatrisygehus i Slagelse.

Det var Lindpro A/S som sidste som-
mer vandt belysningsentreprisen og ind-
gik en eksklusivaftale med virksomhe-
den som underleverandør af belysning. 
DELUX fandt en ideel løsning og sikrede 
sig en leverance på 24 varianter af spe-

cialdesignede armaturer til hele kæmpe-
byggeriet.

Med en kombination af vilje, åbenhed 
og innovation overtrumfede han konkur-
renterne og greb chancen for at skræd-
dersy en komplet LED-belysning inde og 
ude til hospitaletsprojektet trods meget 
skrappe, tekniske krav.

Psykiatrien i Slagelse er et 44.000 kvm. 
stort byggeri med 194 sengepladser og 
akutmodtagelse – en kæmpe opgave for 
en lille eneleverandør, men optimismen 
og troen på egne evner er stærk og le-
verancen kører som et urværk, oplyser 
Michael Madsen.

Da konkurrenterne, ifølge michael 
Madsen, gav op over for de tekniske 
krav til lyset, var han ikke til sinds at 

slippe chancen, men begyndte systema-
tisk at lede efter en løsning, der opfyldte 
projektets nærmest umulige krav til lys-
styrke og farvetemperatur. 

Michael Madsen undersøgte blandt 
andet muligheder i Europa og USA før 
han fandt løsningerne og armaturer, der 
kunne indfri kravene:

– Jeg fandt efter en del søgen de helt 
rigtige LED -chips med en belægning, 
der gav opnå 80 lumen pr. watt og den 
rigtige farvetemperatur. Vi bød på arma-
turer, som ingen andre i branchen kunne 
skaffe eller ønskede at tilbyde, siger Mi-
chael Madsen.

En unik belysningsløsning

Kravet var, at lyskilderne kan reguleres 
fra ca. 2.000 grader Kelvin til 4.000 K i 
farvetemperatur og med minimum 80 
lm/W. Det unikke er, at DELUX fandt 
komponenter, der kan gå helt ned til 
2200 K med et specialarmatur, der pas-
ser til husets arkitektur.

Ingen andre kunne levere LED under 
2700 K, der er et ekstremt varmt, gulligt 
lys med gode farver som når solen står 
op, mens 4000 K er et koldere sollys som 
det ses sidst på formiddagen en som-
merdag. De 2.200 K opnås med en spe-
ciel fosforbelægning på LED chippen.

Det psykiatriske hospital får døgn-
rytmelys. Der er to chips, der regulerer 
farvetemperaturen. Leverancen er på i 
alt 10.000 armaturer og DELUX DEN-
MARKS største til dato. Michael Madsen 
mener det er en energieffektiv og stærk 
løsning psykiatrien får til sin rådighed.

Døgnrytmelys eller dynamisk lys er 
lys, hvis farvetemperatur og intensitet 
efterligner det naturlige dagslys udenfor 
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samarbejde med respekt

Danmarks førende leverandør af  
isolerings- og ventilationsprodukter

Se mere på oeland.dk

Isolering

Rør

Ventilatorer

Kanaler

kvalitet skaber tryghed
Små detaljer er vigtige i større sammenhæng

—
DORMA dørlukkersystem TS 93

DORMA dørautomatik ED 100 / ED 250

DORMA skydedørsautomatik ES 200

DORMA Danmark A/S
T +45 44 54 30 00
www.dorma.dk

i løbet af en sommerdag. Projektet og leveran-
cerne kører frem til 2015. DELUX DENMARK er 
distributør og agenturholder, men tager ikke del 
i installationsarbejdet.

Virksomheden kan levere alle former for 
belysning til et hospital, sengestuepaneler og 
speciallys til fx operationsstuer, intensiv og pa-
tientrum, men designer også løsninger til kun-
derne og blev i 1989 startet af Michael Madsen, 
der har arbejdet i branchen i 25 år.

Belysningen til den tekniske del leveres pri-
mært fra Trilux Medical G.m.b.H, som er et tysk 
kvalitetsmærke der har leveret løsninger og ar-
maturer til hospitalerne siden 1964, men også 
fra den tyske producent Projektleuchten GmbH.

Skræddersyet problemknuser

I 2011 var DELUX DNEMARK involveret i le-
verancer til Den Danske Lyspris: I januar 2014 
vandt Gammel Hellerup Gymnasium Den Dan-
ske Lyspris, som DELUX har udviklet en løsning 
til i samarbejde med BIG. Ydermere vandt pro-
jektet også Den Nordiske Lyspris 2014.

DELUX har også været total leverandør på lys 
til Danmarks dyreste udbudte privat villa Rosen-
lund på Vedbæk Strandvej der er sat til salg for 
120 millioner kr.

Andre af DELUX´s projekter har blandt andet 
været belysning til verdens første ”værdipark” i 
Skanderborg skabt af Renosyd I/S, som er frem-
tidens losseplads, der i marts blev indviet af den 
danske miljøminister, Roskilde Tekniske Skole 
og udelys til City 2 i Tåstrup samt til den svenske 
kæde Biltema.

– Kunderne ved, at de kan ringe til os, når 
de har fået et ”nej” fra andre leverandører. Ef-
terhånden bliver vi automatisk indbudt, fordi vi 
kommer med de rigtige løsninger. Vi har gode 
kontakter og tilbyder skræddersyede veldesig-
nede løsninger, der ikke fi ndes færdige som hyl-
devare, siger Michael Madsen.



• Autoklaver
• Bækkenskyllere
• Desinficerende opvaskemaskiner
• Vaskemaskiner for fleksible endoskoper
• Skyllerumsudstyr
•  Validering/kvalificering i.h.t. 

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

Industriparken 44 B, 2750 Ballerup
Tlf.: 45 93 27 27, Fax: 45 93 41 20

E-mail: getinge.danmark@getinge.com
www.getinge.com

Getinge Danmark A/S

autoKLaver

KøLinG

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

vedLiGeHoLdssystemer

KommuniKation

Lindpro introducerer 
kaldeanlægget FlexCall

Tlf. 70 10 16 17
www.lindpro.dk

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

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

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

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaske- 
 dekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

sKyLLerumsudstyr arBeJdsmiLJøsKyLLerumsserviCe

indretninG



Ren vandbehandling
til hospitaler

Tlf.: 87 93 83 00
www.silhorko.dk

vandBeHandLinG

ventiLation BeLysninG it-rådGivninG

sKyLLerumsudstyr

Hospitalsservice

Desinficerende 

Køleservice

opvask

Autoklaver

Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 

Køleservice

opvask

Autoklaver

Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 

Køleservice

opvask

Autoklaver

Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

www.PRO|GRUPPEN.dk
tlf.: 36 36 09 09

PRO|GRUPPEN
PRO|VENTILATION
 PRO|KØLETEKNIK

PRO|BYGNINGSAUTOMATIK

•	 Laboratorier
•	 Renrum
•	 Operationsstuer
•	 Energioptimering
•	 Service
•	 CTS
•	 Styring
•	 Køling

PRO-GRUPPEN_57x118.indd   1 22/11/13   12.38

Infoprocess tilbyder
•  Rådgivning
•  Udarbejdelse af kravspecifikation
•  Gennemførelse af EU-udbud og 

licitation
•  Projektledelse
 
Infoprocess har erfaring inden for bl.a.
•  Netværk
•  Telefoni og DECT
•  Patientkaldesystemer
•  Sterilcentral-software

IT-rådgivning

Trongårdsparken 55 · 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. +45 2173 1161 · www.infoprocess.dk

Infoprocess_57x118.indd   1 22/11/13   14.29

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

Foto fra 
Hospice Djursland

komplet program i almenlys 
undersøgelses- og OP-lys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

Det enkle liv
– fransk landidyl i smukke omgivelser

Se www.cotedor.dk
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WATER TREATMENT

BIN-X DGT ApS

Møllevej 9, K.1  •  2990  Nivå  •  4576 7628  •  email@bin-x.com  •  www.bin-x.com

Vi garanterer rent kølevand!

¦ Fuldautoma�sk delstrømsfilter
¦ Regulerer automa�sk pH og hårdhed
¦ Fjerner jern, kobber, slam og anden 

par�kulær forurening
¦ Fjerner bakterier og hindrer bakterievækst
¦ Fjerner lu�
¦ Sikrer fuld korrosionsbesky�else
¦ Automa�sk skyllefunk�on
¦ Kun ét årligt servicebesøg

®EnwaMatic

Desuden s�ller vi en ekstra garan��
Opfylder vi ikke vores a�ale, tager vi 
anlægget retur e�er seks måneders dri��

Før inst������n           Ž              �� ���e e�er!

Hvor stor værdi vil det have for din 
virksomhed, hvis vi garanterer en ren køle-
vandskvalitet uden slam, jern, kobber og 
bakterier?

Hvad så, hvis vi sam�dig sikrer jer en 
konstant og korrekt regulering af pH og 
hårdhed?

Og giver jer mulighed for reducerede 
dri�somkostninger, udgi�er �l vedlige-
holdelse og energibesparelser?

... uden brug af 
     miljøbelastende kemi.


