SOMMERENS KORONAOPPDATERING 2020

Les mer om
 Colifasts ansatte gjør sitt for å hindre koronasmitte
 Vi holder digitalt seminar om høydebasseng
 Colifast ALARM skal overvåke flere fjellbasseng på vestlandet
 Ny installasjon i Stjørdal
Bidrar fra sykkelsetet
Vår kollega Henrik tar ingen sjanser under koronaepidemien og setter seg liksågodt på sykkelsetet hver dag
for å nedlegge de 16 kilometerne mellom hjemme og jobb.
-Rekorden min er vel å ha syklet hver dag i tre uker, sier en ganske fornøyd Henrik. –Alle må jo bidra med
hva de kan og da kan mitt bidrag være at vi slipper fulle busser mellom Asker og Lysaker. I tillegg kommer
jeg i superform, så jeg kan ikke klage!

Vil du vite mer om overvåkning av råsprengte fjellbasseng?
Etter å ha installert bakterieovervåkning på flere steder hvor
drikkevannet vårt fraktes eller lagres i råsprengt fjell ser vi at dette er
en viktig anvendelse av instrumentene våre.
Innlekkvann av ukjent opphav er en bekymring for mange kommuner
med slike bassenger. Én av løsningene er å kle innsiden av
fjellbassenget, men det er kostbart. En annen er å installere
helautomatisk bakterieovervåkning på drikkevannet, slik at man
hver dag kan få beskjed om at bakterietallet er null, slik det skal være.
Vi holder webinar om temaet på Teams eller Skype.

Colifast ALARM inntar vestlandet
To nye byer langs vestlandskysten får nå helautomatisk overvåking av drikkevannet
sitt. Instrumentene er plassert i naturskjønne omgivelser, og det blir nok rift blant
våre teknikere for å få utføre service på disse. Vi gratulerer Molde og Kristiansund
med nyavnskaffelsene og gleder oss til godt samarbeid.

Vår helt nyeste installasjon er i Stjørdal
Også i vakre Trøndelag ble det nylig installert et online overvåkingssystem fra Colifast. Trøndelag går
dermed opp i teten når det gjelder frekvensen av automatisk overvåking av drikkevann. Vi følger våre
kunder nøye opp, og det er ekstra inspirerende å jobbe med kunder som er så proaktive og handlekraftige
som trøndelagskommunene. Vi håper andre fylker ser hvilken nytte disse har av resultatene instrumentene
deres gir, og at flere får opp øynene for hvordan automatisk online overvåking er en viktig faktor i kampen
mot klimaendringene.

Hvis du ikke ønsker å motta vårt nyhetsbrev, send en epost til post@colifast.no

