
Grundfos og Krüger Aquacare sammen i kampen mod legionella

Hvert år er der mellem 100 og 150 registrerede tilfælde i Danmark af legionærsyge – en lungebetændelse, der skyldes legionellabakterier. De seneste år
har tallet været endnu højere, men ifølge Statens Serum Institut er der foreløbig ikke nogen forklaring på stigningen. Risikoen for at blive smittet med
legionellabakterier kan mindskes betragteligt på landets skoler, plejehjem, hospitaler og hoteller med Grundfos’ effektive, men nænsomme løsning Grundfos
Oxiperm Pro. 

Sammen med vores samarbejdspartner Krüger Aquacare sætter vi derfor fornyet fokus på løsningen på problemet med de farlige bakterier.

Ekspertiserne kombineres
Krüger Aquacare er Grundfos’ forhandler i Danmark af Oxiperm Pro, som ved hjælp af bl.a. indbyggede doseringspumper og styringer tilsætter vandet små,
præcise mængder klordioxid. Det kan holde vandsystemerne fri for de skadelige bakterier.

'Hos Grundfos har vi naturligvis et indgående kendskab til vores produkt Oxiperm Pro', forklarer Grundfos’ seniorsalgsingeniør Søren Nickel Christensen.
'Men Krüger Aquacares folk er eksperter i vandbehandling og ved derfor mere om, hvor risikoen for legionella er størst, og hvordan bakterierne bedst
bekæmpes. Så når vi kombinerer vores ekspertiser, kan vi meget bedre hjælpe vores kunder og spotte de vandsystemer, hvor en Oxiperm Pro-løsning kan
gøre gavn'.

'Vi har taget Grundfos’ løsning til os, fordi det er den bedste', fastslår Eskild Beiter, afdelingschef for salg og teknik hos Krüger Aquacare, og fortsætter:
'Oxiperm Pro tilsætter klordioxid til vandet, hvilket er det mest effektive stof til at fjerne den biofilm, legionellabakterierne lever i. Og modsat andre anlæg, så
blandes klordioxiden i et forkammer, og det sikrer, at blandingsforholdet er korrekt. Samtidig er Oxiperm Pro fleksibel i forhold til doseringspunkter, da
klordioxid kan indsprøjtes i vandsystemet, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Det sikrer en konstant koncentration af klordioxid både før og efter
varmtvandsbeholderen. Sluttelig er den billig i drift – bl.a. fordi udgifterne til kemi er lavere end konkurrenternes'.

Truslen fra legionella vokser
Legionærsygen rammer især ældre og svækkede personer og omtrent dobbelt så ofte mænd som kvinder. Legionella trives bedst i stillestående vand, der
er mellem 20 og 50 grader varmt, og smitten foregår ved, at man indånder forstøvet vand, der er forurenet med bakterien. I Danmark sker det ofte i
brusebadet, men det kan også forekomme i andre sammenhænge – eksempelvis via klimaanlæg eller køletårne.

Legionella har fået sit navn, fordi bakterien optrådte første gang i 1976 i forbindelse med et møde i den amerikanske organisation for krigsveteraner,
American Legion. Flere af mødedeltagerne døde af legionærsygen. 

Du kan også læse historien på grundfos.dk
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