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I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om:

Ny Colifast CALM
installert i Oslo

Colifast Felt Kit
på avveie

Næringsmiddelindustri

Henrik i sitt rette
element

CALM: Ny installasjon i tilførselsbekk til Maridalsvannet
Denne høsten har vi installert Oslo Kommune VAV sin andre
CALM (Colifast At-Line Monitor). To ganger daglig måler den
nivået av E.coli i Movannsbekken. Bekken og målepunktet
ligger nord for Maridalsvannet og er en av hovedårene for
tilførsel av fekal forurensning til Oslos drikkevannskilde. I tiden
fremover er det ventet utbygning i området, og Oslo Kommune
velger derfor å være pro-aktive og sikrer seg god oversikt over
vannkvaliteten på stedet.
Oslo VAV har fått bygget et lite hus til instrumentet med
strømtilførsel og PLS. Colifast har levert og installert en
totalløsning med CALM instrument, pumper og siler som sikrer
vanntilførsel fra bekken.

Kommunens Vann og Avløp utsatt for innbrudd
Vi anmoder alle Felt Kit-eiere om å passe ekstra godt på
dette, da det er et nyttig verktøy for hurtig sporing av
kloakkforurensninger. Vi har årlig en ringerunde til kunder med
Colifast Felt Kit der vi følger opp bruken og hører om det er
noe vi kan bistå med. Da vi ringte en av kundene denne
gangen fikk vi høre at de dessverre hadde hatt innbrudd og
blitt frastjålet verdifullt utstyr, deriblant sitt Colifast Felt Kit.

ALARM ved Kviamarka, Norges største næringspark
Vannverket IVAR IKS forsyner en rekke kommuner i Rogaland
og leverer vann til flere av landets største merkevarer innen
næringsmidler. Vannverket har nylig installert en Colifast
ALARM i et ventilkammer på hovedledningen som forsyner
Kviamarka Næringspark. Med dette har de sikret en ekstra
god kontroll på vannet de leverer, som på dette punktet har
gått gjennom en betydelig strekning ledningsnett på veien fra
vannbehandlingsanlegget til Kviamarka.

Laboratoriesjef i Colifast: Henrik Braathen
Henrik er sivilingeniør innen bioteknologi fra Universitet i Oslo
og har vært ansatt i Colifast siden 2003. Han er laboratoriesjef
og jobber hovedsakelig med utvikling av ny teknologi og
metoder, i tillegg til tekniske problemstillinger og service.
Henrik sin hobby er seiling og han blir fort litt urolig dersom
han kommer veldig langt inn i landet og avstanden til sjøen blir
for stor. Til tross for dette hører han gjerne fra deg dersom du
skulle ha lyst til å få et besøk av Colifast for å høre mer om
hva vi kan tilby av hurtigtester, uavhengig av lokalisering.
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