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Legionella og høye bakterienivåer ombord et stort problem
Mange sliter med alt for høye bakterienivåer uten helt å vite hva man skal gjøre med problemet. Det
finnes mange løsninger, men få gode som klarer å holde bakteriene unna hele tiden.
TermoRens as leverer
alle typer anlegg for
fjerning av bakterier,
men når det gjelder å
fjerne legionella har
metoden anodisk oksidasjon vist seg suveren.
Denne metoden ble
lansert på det norske
markedet i 2008 og ble
raskt en suksess. Blandt
de som tok denne i bruk
umiddelbart var eiendomselskaper,
syke-

hus, skoler, aldershjem,
idrettsanlegg ol. som
slet med høye nivåer.
Resultatene lot ikke
vente på seg og i dag
er ca 400 anlegg montert i Norge. VVS konsulentene har begynt å
beskrive denne typen
anlegg av flere grunner.
Bakterier fjernes hele
døgnet, man slipper å
tilsette kjemikalier eller
tungmetaller, enkel in-

stallasjon og rimelig
og enkel service. Kort
sagt en drøm for
byggeiere som alltid må
ha sitt på det tørre når
det gjelder legioellakontroll overfor myndighetene.
TermoRens as har
foreløpig ikke markedsført seg mot shipping
og off shore idustrien,
men dette viser seg også
å være et stort marked.

Mange sliter med høye
bakterienivåer og tror
at UV løser problemet.
Det gjør det ikke da slike
anlegg ikke har noen
virkning videre ut i systemene. Anodisk oksidasjon derimot benytter
vannets naturlige saltinnhold til å skape litt
hypokloritt ved elektrolyse når vannet passerer
titan anoden i anlegget.
På denne måten hindres

også biofilm å feste seg
inne på rørveggene og
det er i denne biofilmen
bakteriene fritt får lov å
utvikle seg.
Det finnes forskjellige
størrelser og de fleste får
man ferdig montert for
under en halv million.
Altså en rimelig forsikring mot legionella.

ANODISK OKSIDASJON –
Hva er det og hvordan virker det?

En videreutvikling av den «anodiske oksidasjonen» bevirker at legionellabakterier, men også andre bakterier drepes mens de sammen med vann
strømmer gjennom en spesielt utviklet og patentert elektrodepakke (røri-rør-form).

Velkommen til
Snart tyve år har gått
siden vi startet TermoRens as her i Skien.
Den gang som nå var forretningsideen at våre kunder
skulle spare mye penger på
å bruke vårt produkt Termorens som fjerner belegg inne
i rørsystemer. Både for å gi
tilbake full effekt, og forlenge levetiden på alt utstyr
som er montert.
Mange var skeptiske til dette
og hadde dårlig erfaring
med såkalt syrevasking, men
tiden har vist at Termorens
er et fantastisk produkt som
blir benyttet på flere og flere
områder.
Utgangspunktet
var
å
rense varmeanlegg, så kom
kjøleanlegg som viste seg
like effektivt og nå drikkevannsystemer. Mange tror
at vannledninger er rene,
men der tar de sørgelig feil.
Alle rør gror så fort de taes
i bruk og hadde folk sett
hvordan det ser ut der inne
hadde få drukket vann fra
kranen. Termorens fjerner
belegg og bakterier og gir
rørene tilbake en helt ren
overflate.

Når det gjelder vannledninger er det særlig legionella som har blitt fokusert på
de siste år etter noen tragiske
utbrudd. Allerede etter første
store utbrudd i Stavanger var
jeg på utkikk etter et effektivt system som kunne håndtere dette problemet uten å
tilsette vannet kjemikalier
eller tungmetaller.
I 2005 traff jeg Wolfgang
Strele som er mannen bak
Anodix i Tyskland og et
nært samarbeide ble innledet. Anodix er et apparat som fjerner legionella
24 timer i døgnet og som
du kan lese mer om i dette
bladet. Lang historie kort
så har nå Anodix og Termorens blitt markedsledere
for enøk og energisparing
og har spart våre kunder for
mange millioner kroner.
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jonsmetoder i henhold til § sidasjon – ultralyd brukes
11 i den tyske drikkevanns- først og fremst i gamle an-

TermoRens as

Selv om alle store aktører på
markedet bruker oss føler vi
at vi bare har ”skrapt litt i
overflaten” og gleder oss
til fortsettelsen og å spare
enda mer for våre fornøyde
kunder i inn og utland.

Thore Andreassen
Daglig leder

Før og etter rens

www.termorens.no
2

2

til

nledonelrt på
giske
ørste
er var
ffekhåndten å
kalier

gang
bak
g et
innappanella
som
dette
kort
Teredere
aring
er for
r.

er på
ler vi
litt i
oss
spare
øyde

n

er

er.
lig et
fleste
n ikke
e også.
e
elle.

Tønsberg sykehus SIV kvitt Legionella
Tønsberg
sykehus
SIV
kvitt
Legionella
ANODISK OKSIDASJON –
Hva er det og hvordan virker det?

En videreutvikling av den «anodiske oksidasjonen» bevirker at legionellabakterier, men også andre bakterier drepes mens de sammen med vann
strømmer gjennom en spesielt utviklet og patentert elektrodepakke (røri-rør-form).
Surstoffradikalene som oppstår på anodeoverflaten (in
statu nascendi) fremkaller
en oksidering av de gjennomstrømmende bakteriene,
virus, sopp og alger.
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som dermed blir satt fri
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Fra innholdsstoffene i van- Etter at biobelegget er I tillegg leveres ANOnet (for eksempel klorider) brutt ned i ledningene, op- DIX i kombinasjon med
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Organisasjonen for anvendt vitenskapelig forskning
TNO i Zeist (NL) som er anerkjent i hele Europa og
sammenarbeider med tyske institutter viste seg å
være predestinert for undersøkelsen. Der utføres også
Organisasjonen for anvendt vitenskapelig forskning
undersøkelser av produkter fra nasjonale og internasjonale
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sammenarbeider med tyske institutter viste seg å
være predestinert for undersøkelsen. Der utføres også
I overensstemmelse med KIWA ( den hollandske
undersøkelser av produkter fra nasjonale og internasjonale
organisasjonen som tilsvarer DVGW – den Tyske forening for
næringsmiddelkonserner.
gass- og vannbransjen) og med godkjenning av ministeriet for
folkehelsen ble de mikrobiologiske undersøkelsene avsluttet
I overensstemmelse med KIWA ( den hollandske
i slutten av juni 2000 med beste resultater. På testanlegg
organisasjonen som tilsvarer DVGW – den Tyske forening for
TNO Nutrion and Food Recearch i Zeist i Nederland ble tre
gass- og vannbransjen) og med godkjenning av ministeriet for
tanker, hver med 700 liter vann, seriekoblet. Det ble dyrket
folkehelsen ble de mikrobiologiske undersøkelsene avsluttet
frem et Legionella innhold på 100 000 bakterier pr milliliter
i slutten av juni 2000 med beste resultater. På testanlegg
vann. ANODIX ble koblet til i sirkulasjonskretsen og startet.
TNO Nutrion and Food Recearch i Zeist i Nederland ble tre
tanker, hver med 700 liter vann, seriekoblet. Det ble dyrket
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på Pseudonomas
ved 20 grader
vann.
ANODIX
ble koblet tilbakterien
i sirkulasjonskretsen
og C
startet.
2. Test på Legionella bakterien ved 23 grader C
3. Test på Legionella bakterien ved 40 grader C

Testen uføres som følger :

1. Test på Pseudonomas bakterien ved 20 grader C
2. Test på Legionella bakterien ved 23 grader C
3. Test på Legionella bakterien ved 40 grader C
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Hvorfor blir Anodix valgt mot Legionella?
En av våre kunder gjorde en svært grundig jobb og brukte lang tid på å velge hvilket system de ønsket å
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montere mot Legionella. Gruppen som stod for valget bestod blant annet av smittevernslege, HMS leder,
teknisk sjef, innkjøpssjef, leder VVS og direktør. Altså en rimelig tungt faglig gruppe.

PRINSIPPSKISSE
1= Ikke tilfredsstillende 2=Delvis tilfredsstillende 3= Tilfredsstillende, med få unntak 4=Fullt ut tilfredsstillende 5=meget tilfredsstillende 6=Særdeles tilfredsstillende
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Urinsalter i vakuumsystemet et mareritt
Ikke mye kan blir værre på en båt enn at avløpsystemet går tett. Man glemmer lett at urinsalter
gradvis bygger seg opp og alltid ender med full stopp og tette toaletter.
Problemet er kjent og fortrengt, men må
tas på alvor. De fleste bryr seg ikke før
det er tett og da er det ofte for sent. Mang
en båt har gått i dokk for å skifte hovedstammene på skipets vakuumsystemer som
har grodd helt igjen. Urinsalt bygger seg
opp over tid og ser ut som kalk, men er litt
mer porøst. Den bygger seg opp overalt
slik at ventiler til slutt ikke lar seg åpne og
papir til slutt henger seg opp og ikke kommer igjennom.
Hva gjør man så når katastrofen er et
faktum?

Mange går i dokk og skifter rør. En svært
dyr og unødvendig løsning. Med Termorens eller Systemrens kan man på en grei
måte rense hele båtens vakuumsystem om
belegg har bygget seg opp. Dette gjøres
ved å sirkulere rensevæsken som løser
rinsaltene helt opp tilbake til væskeform.
Man arbeider i soner slik at man ikke
blokkerer hele båtens toalettsystem. Om
uhellet er ute på f eks en cruisebåt kan
derfor en del av ett dekk renses mens alt
annet er i drift. En grei nødløsning. Med
riktig planlegging renser man så resten av
anlegget.

Viktig å forebygge

For å hindre at slikt skjer er det derfor viktig å forebygge dette ved riktig bruk av seper og riktige kjemikalier for å holde unna
slik scale. Vi har utviklet en spesiell sepe
som både benyttes til å vaske toalettene og
rense rørene. Når man spyler denne ned
etter vask fjerner man også litt belegg inne
i rørsystemet. Dette er greit å bruke på nye
båter. På eldre bygg bør man bruke Termorens Descale. Denne kan doseres inn
i anlegget via en pumpe som er styrt på
timer eller ved å tilsette en skvett i toalettet når man vasker dette. Da slipper man
slike problemer.

Septi
Sanitær Rens

Renser og desinfiserer toaletter, servanter og dusjer.
Fjerner belegg i vakuumrør.

1 Liter
For daglig rengjøring og desinfisering av toaletter, urinaler,
servanter og dusjer. Hindrer og fjerner belegg innvendig
i rørsystemet. Biologisk nedbrytbart.
Brukes som vanlig rengjøringsmiddel.
Skader ingen typer rør eller pakninger i anleggene.

Slange koblet opp bak på et vakuumtoalett.
Terje fra TermoRens AS i full gang med
å dosere inn renseveske for å fjerne urinsalter på et dekk på et cruiseskip.

Slanger er koblet opp til toaletter og delen
av systemet som er tett.

SEPTI Sanitær Rens inneholder:
Etylgiglykol 1-5% Xi R36, Sitronsyre 10-30% Xi R36,Tensider, Vann. pH: 1,7.

Rensevæsken som brukes er helt
www.termorens.no
www.ntos.no Kjørbekkdalen 14, 3735 Skien
miljøvennlig og tærer ikke på rørvegger,
Tlf: 35 59 21 77 - Fax: 35 59 85 43
pakninger eller andre komponenter i anlegget. Etter bruk går den derfor også rett i avløp. TermoRens produserer flere typer produkter som fjerner urinsalter.

Slik ser det ut når urinsaltene får lov til å bygge seg opp.

www.termorens.no
4

Nytt produkt sparer selskaper for millioner

TermoRens operatører i Haugesund.

Flairbridge på plattformen før og etter rens med Systemrens Gel.

Produktet kan erstatte sandblåsing, pigging og syrevasking som idag i
stor grad benyttes som metoder for å fjerne rust. Alle metoder har store
miljømessige bakdeler. Både ved sandblåsing og syrevasking må større
områder sperres av og det blir merkbar forurensning. Pigging gir et
meget høyt og ofte skadelig lydnivå som krever godt verneutstyr både for
de som utfører oppdraget og de i nærheten.

På Statoils Gudrun prosjekt i Haugesund er metoden benyttet med oppsiktsvekkende godt resultat.
Totalt har det vært ca 40 mann fra TermoRens as på jobben og det er
benyttet ca 35 000 liter Systemrens Gel. Totalverdi på oppdraget ble ca
kr 8 millioner. Innspart på oppdraget for oppdragsgiver ble mer enn det
dobbelte.

Ved bruk av gele som er uten giftstoffer, er miljøvennlig og biologisk
nedbrytbar slipper man alt dette. I tillegg er geleen meget enkel i bruk.

Her er produktet benyttet på glassfibertanker som har vært forsøkt rengjort med alle typer andre midler. Resultat med gele på bildet til høyre.

“Vrakdeler” renses, blir som nye og kan gjenbrukes.

Rustutslag på malt flate. Her påført gele som ble vasket av dagen etter.

Har du sikret deg mot Legionella ombord i skip og plattformer?
Gjør som Sea Drill og PGS: instaler Anodix system for rens av vannet ombord. Fjerner alle typer bakterier
raskt og enkelt, 24 timer i døgnet. Enkel instalasjon på vanntanker eller varmtvannsystem. Se våre nettsider.
Anodix leveres i fire
størrelser. På skip og
plattformer benyttes
som regel type L
som på bildet.

Sea Drills
plattform
West Epsilon
har montert
Anodix ombord.

www.termorens.no
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PGS monterer Anodix på
alle sine seismiske skip.
På nye fartøy monteres
disse av Mitsubishi Yard i
Japan, på eldre fartøy, av
TermoRens.

TermoRens sikrer
rent vann offshore

Viktige forskrifter
og veiledere

Verdensnyhet fjernet legionella på West Epsilon

West Epsilon
Rent vann om bord på riggene i
Nordsjøen er svært viktig om man vil
ha friske arbeidere til å utføre krevende operasjoner. Da vil et utbrudd av
Legionella i varmtvannsystemet være
meget uheldig. Nå har TermoRens gått
inn i offshoremarkedet med sin
løsning, Anodix.
Anodix bygger på anodisk oksidasjon
hvor hele vannmengden passerer en
rør-i-rør-anode av titan og platina. På
kaler som dreper alle bakterier, virus
sopp og alger som passerer. Hypokloritt dannes (< 3mmg/l )og fjerner
for å leve og danne kolonier.
Frem til i vår var løsningen montert
en rekke steder på skoler, hoteller og

Kommunehelsetjenesteloven

•

Forskrift om miljørettet helsevern med endringer fra
01.01.08 som gjelder spredning av Legionella via
aerosoler

•

Smittevernloven, plan-og bygningsloven,
arbeidsmiljøloven

•

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
med bl.a. krav til forebygging av legionellaspredning
fra boblebad og dusjanlegg

•

Ny veileder for forebygging av legionellasmitte fra
Nasjonalt folkehelseinstitutt: www.fhi.no fra 01.01.09
(revidert)

•

Europeiske retningslinjer utgitt av EWGLI (europeisk
arbeidsgruppe mot legionellainfeksjoner),
www.ewgli.org

Risikovurdering
Alle vannholdige installasjoner skal kartlegges og risikovurderes mhp. vekst og spredning av legionellabakterier

Føleide i riggselskapet til Offshore.no.
I mai ble drikkevannsanlegget renset
og det ble montert Anodix, med stor
suksess.

– bli kjent med anleggene!
Kriterier for et risikoanlegg
• Forstøvning av vann
• Gunstig temperatur
• Biofilmdannelser i vannsystemet
• Mangelfulle vedlikeholds- og
rengjøringsrutiner
• Vannsystemer som ikke har vært i bruk en stund
Anlegg med ”blindrør” eller deler av ledningssystemet
som ikke er med i vannsirkulasjonen
• Mulighet for spredning til mange mennesker – og/eller
syke mennesker

Man trodde det kom til å gå opp mot
tre måneder før anlegget var kvitt
alle antydninger, men det viste seg at
det tok bare en måned før anlegget
var rent. Nå som anlegget er montert
skal fremtiden også være rent og trygt
vann.
- I ettertid er det tatt vannprøver hver
14. dag, som er sendt inn til analyse, nå har vi ingen antydninger til
av kimtall i drikkevannet, bekrefter
Føleide.
Så langt er det montert ut om lag 400

med Seadrill.
- West Epsilon har i lang tid slitt med
litt for høye kimtall og antydninger til
legionella i drikkevannsanlegget. Dette
har blitt bekjempet med hyperklorering og rensing av anlegget, noe som
fungerte der og da. Men dessverre,

•

TermoRens satser nå på å gå inn for
fullt på skipping og offshore markedet.

høye kimtall på vannprøvene, forteller Operations Engineer Tom Espen

Risikovurdering
1.Identifisere installasjoner som kan gi vekst av
legionellabakterier
2.Identifisere punkter i installasjonene som kan gi
oppblomstring av legionella (”mating” av systemet)
3.Identifisere punkter i installasjonene som kan gi
aerosoldannelse og spredning til omgivelsene
4.Gjøre en sannsynlighetsvurdering av legionellaforekomst
5.Vurdere eksponeringspotensialet (alvorlighet)
6.Dokumentere tiltak som er gjort for å forhindre
legionellasmitte og resultatene av disse

Vi hjelper deg med
full kartlegging av
bygg og oppfølging
som du kan følge
på vårt kundenett.
Legionella?
NEI TAKK!!

Kystvaktskipet W322 Andenes.
Artikkelen er hentet fra: Offshore.no og er skrevet av John Økland.

www.termorens.no
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VANN – ikke så rent som du tror

Om du tror at vannet fra springen er rent, bør du tro omigjen!
NRK satt høsten 2010 fokus
på vannkvaliteten i Norge.
har verdens reneste vann fra
høye fjell og dype daler i vår
vakre natur.
Virkeligheten er dessverre

Legionella.

helt anerledes. Mer enn 100
år gamle vannledninger
gjengrodd med rust, humus
og kalk er grunnlaget for
den fryktede bakterien
legionella og andre ulumskheter. Programmet fra NRK

viste dette med all tydlighet
og vi må nok bare bekrefte
at det dessverre nok er slik.
De senere år har
TermoRens AS fått en
økende mengde oppdrag

Anlegg med Jernoksid under rens.

med rens av vannledninger
hvor det er påvist legionella.

overrasket! Slik er det
nesten overalt hvor vi er
inne å renser.

Her ser du bildene fra noen
anlegg som brukeren på
forhånd påsto var ganske
rene. Ikke rart de ble

...og Kobberoksid.

Anlegg med oppløste kalkavleiringer.

TERMORENS RENSEVÆSKE
– gir varme og kjølesystemer tilbake full effekt

Rensevæske til fjerning av kalk, magetitt,
oksider (rust), humus, salt og andre avleiringer.

Vannrør før
og etter rens

Termorens er en væske som er
biologisk nedbrytbar og ikke
inneholder noen giftstoffer.
Væsken er sammensatt av
sitronsyre, fosforsyre, inhibitor
og vann. Den er en lettblandelig,
gulbrun væske uten særegen lukt.
Egenvekt 1,3 og pH 1,5

Bruksanvisning og
dosering

Vannrør med
humus, oksider
og kalk

Vakuumrør med
urinsalter

Rørsystemer som har fått dårlig
gjennomstrømning etter tids bruk
må renses for å opprettholde
sin effekt. Ved å rense med
Termorens, løses alle belegg opp
og tilbake til væskeform på en
enkel måte og anlegget får tilbake
full ytelse.

Termorens doseres inn i
anlegget med egen pumpe. I
varmeanlegg beregn 10 % av
anleggets volum. I kjøleanlegg
beregn 15 % av anleggets volum.
Rens går raskest ved oppvarming
til ca 40 – 60 grader C. Man kan
også rense med kald blanding hvor
det er iblandet glycol.
Når væske er blandet inn
sirkuleres denne med anleggets

egne pumper. Pass på å ha alle
ventiler åpne så væsken kommer
til overalt.
Om man kun vil rense
vekslere, enkle varmekurser,
enkle radiatorer, spiraler,
kondensatorer eller andre ting
uten egne sirkulasjon benyttes
sirkulasjonspumpe.
Tid for rens avhenger av hvor
mye belegg det er i anlegget og
på konsistensen av dette. Normalt
tilbake etter kun et døgn. Ved
rens av enkeltkomponenter er
renseprosessen ofte kun noen få
timer.
Fast belegg som kalk, rust etc
blir omdannet til væskeform som
skylles ut av anlegget etter rens.
Skyll ut all væske av anlegget etter
rens

• Kondensatorer og
Evaporatorer
• Varmepumper

Effektiv også på glycol-, sjø- og
saltvannsbaserte anlegg.

TermoRens kan brukes på alle
typer plast og metaller uten å
skade disse. Den skader ikke
pakninger og foringer i anlegget.
Rens av anlegg gir tilbake
optimale forhold som sparer
penger i form av lavere
energiforbruk samt unødvendige
og dyre driftstans.

www.termorens.no
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Diagram som viser utvikling
ved rens av varmeveksler

anlegg i bygninger. Målet med energivurdering av
tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjenno
god installasjon, drift og
av•anleggene.
N vedlikehold
•Y • H•E
T

Lengde
yrkeserfaring

Aquamax

doseringspumper
2 år praktiske
anlegg
bør utføres

Tett lekkasjen med trykket på
®

AquaFix er en selvklebende silicon
tape som kan brukes til reparasjon av
®
lekkasjer. AquaFix kan også brukes
som isolasjon på elektriske kabler.
®
AquaFix virker med molekylær
fusjon som gjør at tapen blir sterkere
jo hardere den strekkes rundt røret
eller kabelen.
bygninger.
Målet med energivurdering

Jarle Sølyst

2 år

2 år

s je

Det er krav til regelmessig energivur- Plikten til energivurdering gjelder: Energivurdering og registrering av
5 år dering av tekniske anlegg i bygninger. s +JELANLEGG MED FOSSILT BRENSEL I
kkautføres av en
lebør
teknisk anlegg
Kompetansekrav
for
energivurdering
srunde
som
ble
Målet
med
energivurdering
av tekniske
bygning med oppvarmet bruksareal uavhengig person.
04.06.2010
| 18:25
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Husk:
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STREKK
FOR
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s
+LIMAANLEGG
I
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Type erfaring
Lengde
bruksareal over 400kompetanse
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