Hygiejneinformation fra vP Consult

Verner Petersen fra VP Consult
har rådgivet dansk erhvervsliv,
kommuner og sundhedsvæsenet
om vandkølere gennem en lang
årrække.

Koldt driKKevand
på SygehuS LiLLebæLt,
KoLding SygehuS
P Sygehus Lilleb¾lt i Kolding udskifter man i stigende grad
ismaskinerne med vandk¿lere.

ÓVi skiftede fra ismaskinerne til Flexcool prim¾rt p.g.a. hygiejnenÓ siger
k¿kkenleder Bente Bagger fra B¿rneog Ungdomspsykiatrisk afdeling.

I 2005 anskaffede Sygehus Lilleb¾lt
(Kolding Sygehus) sig deres f¿rste
Flexcool¨ friskvandsk¿ler. I renes l¿b
er den blevet langt mere udbredt, og
ligesom p mange andre af landets sygehuse, Þndes den nu p adskillige af
sygehusets afdelinger. Derudover har
L¾gevagten et mindre anl¾g, som kan
benyttes af patienterne.

nen. Nu er der slet ikke de samme krav
til reng¿ring. Tidligere skulle vi rense
ismaskinerne hver ugeÓ. Og Bente Bagger ved, hvad hun taler om. Som uddannet kok er hun nemlig vant til, at tingene
skal g st¾rkt i et k¿kken.

HYGIEJNEN I TOP
Det er klart, at hygiejnen skal v¾re helt
i top p et sygehus, og det er derfor
vigtigt at v¾lge et anl¾g, hvor der hverken er Þltre eller en ÓskjultÓ vandtank i
anl¾gget. Blandt andet derfor er valget
faldet p Flexcool¨, som er det, man
kalder en 100% gennemstr¿msk¿ler.
Den kobles direkte til den eksisterende
brugsvandsinstallation, og vandet k¿les
ned samtidig med, at det tappes. Det
kr¾ver naturligvis en kraftig kompressor, og derfor er alle Flexcool¨ udstyret
med en industrikompressor med en meget h¿j kapacitet.

I teknisk afdeling er man ogs godt tilfredse. En af dem, der har v¾ret med til
at s¾tte anl¾ggene op og vedligeholde
dem, er Bjarne Gertsen, og han siger:
ÓDen er meget servicevenlig, og efter at
vi nu ogs fr leveret et f¾rdigt monteringskit sammen med maskinerne, er de
ogs meget hurtige at montere. Specielt
de steder, hvor der ikke er behov for
aß¿bÓ.
Der er desuden ikke nogle dyre og
tidskr¾vende rensninger, og det er en
stor fordel. Ikke mindst i sammenligning
med ismaskinerne. I ¿vrigt Þndes der
slet ikke en serviceaftale p Flexcool¨ .
Det er simpelthen ikke n¿dvendigt.

TIDSBESPARENDE

NYE FLEKSIBLE L¯SNINGER

P B¿rne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling er man ogs get over til Flexcool¨,
og man har i dag 2 h¿jt ydende vandk¿lere, hvorfra der bde kan tappes i
krus og i kander. K¿kkenleder Bente
Bagger siger: ÓVi er meget tilfredse med
l¿sningen. Vi skiftede fra ismaskiner til
Flexcool¨ prim¾rt p grund af hygiej-

Det er Þrmaet VP Consult, der har leveret anl¾ggene, og indehaveren Verner
Petersen, som siden 2001 har markedsf¿rt Flexcool¨, fort¾ller, at der hele tiden
sker en udvikling af produkterne. Blandt
andet er alle anl¾g nu udstyret med en
kraftig kompressor fra Danfoss. Det har
betydet, at man nu p de st¿rre anl¾g

SERVICE OG
VEDLIGEHOLDELSE

Kolding Sygehus er
nu en del af Sygehus
Lilleb¾lt, som desuden
bestr af sygehusene i
Fredericia, Give, Middelfart og Vejle

kan tilslutte ßere tappehaner via separate haner.
Noget af det nyeste er et elegant
haneoph¾ng i rustfrit stl og med to
tappehaner. Det kan f.eks. placeres
separat p en v¾g, og selve k¿leren kan
s placeres i et tilst¿dende rum. F.eks.
et skyllerum eller lignende. Under tappehanerne er der en stor spildbakke,
hvorfra der kan etableres et aß¿b. Med
en sdan l¿sning vil man kunne nedk¿le
hele 150 liter i timen fra de to tappehaner.

Det nye haneoph¾ng i rustfrit stl. Fra de to tappehaner kan der tappes 150 liter koldt vand i timen.

VA-GODKENDT
Flexcool¨ er naturligvis VA-godkendt og
opfylder dermed danske lovkrav. Den
bruger et ÓnaturligtÓ k¿lemiddel (Propan
R290), og da der ikke er vandtank eller
Þltre i anl¾ggene, er det et naturligt valg
de steder, hvor man l¾gger v¾gt p god
hygiejne og minimal vedligeholdelse.
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Bjarne Gertsen fra teknisk afdeling, som netop er blevet pr¾senteret for det nye
haneoph¾ng: ÓVandk¿leren er meget servicevenlig og samtidig nem at montereÓ.
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