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Godt Nytt År! I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om: 

Automatisk måling av koliforme bakterier på ½ - 2½ timer 

Nå kan hurtigmetoden til Colifast brukes med CALM, som i 

2014 ble oppgradert til CALM III med nytt kabinett og 

berøringsskjerm. Termotolerante koliforme bakterier kan 

måles allerede ved ½ - 2½ time. Brukeren varsles umiddelbart 

ved forhøyede bakterienivåer og kan iverksette tiltak.  

Testen er spesielt egnet for overvåkning av elver og vassdrag 

og ble testet ut i Akerselva i samarbeid med Oslo Kommune 

VAV. 

 

Rask og automatisk kontroll av drikkevannsproduksjon 

Vi forbereder installasjon av to Colifast ALARM på et stort 

norsk vannbehandlingsanlegg. Systemene skal inngå i 

kvalitetskontroll ved drikkevannsproduksjon. 

Colifast ALARM henter ut en 100 ml vannprøve en gang i 

døgnet og analyserer for E.coli eller koliforme bakterier. 

Resultatene gis som nærvær/ fravær etter 6-14 timer og 

alarmer sendes umiddelbart til brukeren.  

 

Colifast presenteres for vannbransjen i UK og USA 

Technology Approval Group (TAG) er et globalt 

innovasjonsforum bestående av verdens ledende 

vannbedrifter. TAG-modellen ble først lansert i UK i 2005, og 

har siden den gang vokst til å nå omfatte store deler av 

verden. Colifast ble invitert til London for å presentere sin 

teknologi i desember for en interessert og entusiastisk 

vannbransje. I januar holder vi presentasjon for TAG USA.  

 

Nyheter fra inn – og utland. 

I anledning Nordiske drikkevannsdager i Helsinki i sommer, 

holdt Ingun Tryland fra NIVA et foredrag om 

forskningsrådsprosjektet der Colifast ALARM er plassert på 

inntaket fra Maridalsvannet.  

Colifast deltok også på IFAT der Goran Khalaf stod på vår 

godt besøkte stand. 

I 2014 hadde også Colifast gleden av å ønske en rekke nye 

distributører velkommen. 

 

Colifast AS 

post@colifast.no 

Strandveien 33  

1324 Lysaker  

+ 47 67 10 05 10 

Trykk her dersom du ønsker å melde deg av nyhetsbrevene fra Colifast AS. 
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