LEGIONEL - EX

Legionel-ex
Het Legionel-ex systeem is een “smart solution” voor het automatisch
bewaken en monitoren van sanitaire toestellen, in gebouwen, die
niet of nauwelijks worden gebruikt en waar regelmatig besmettingen
worden gemeten.
Het Legionel-ex system betreft een systeem dat
kan worden geplaatst op de bestaande waterleidinginstallatie.

De werking van Legionel-ex
Beheer & Water2
Beheer & Water is een gerenommeerd
Beheerbedrijf. Wij zijn actief op het gebied
van Legionellabeheer, Beheer brandveiligheid en Leegstandsbeheer. Dit doen we via
een landelijk dekkend netwerk, waarbij
flexibel kan worden ingespeeld op de
beheeractiviteiten. Wij onderscheiden ons
door gedrevenheid, professionaliteit,
snelheid, aanpak én oplossingsgerichtheid.
Daarnaast voorziet Beheer en Water2 in
efficiënte beheertools en web-based
applicaties om haar opdrachtgevers
zoveel mogelijk te ondersteunen en te
ontzorgen in het uitvoeren van verplichte
beheertaken.

Referenties
Onze beheerdiensten voeren wij onder
andere uit voor:
• Overheidsinstellingen, zoals
penitentiaire instellingen;
de Belastingdienst, Rijkswaterstaat
• Zorginstellingen, zoals verpleeg-,
verzorgings-, en ziekenhuizen;
• Onderwijsinstellingen;
• Woningbouwcorporaties.

Met legionel-ex van Beheer & Water2 worden periodiek de watertemperaturen gemeten door de temperatuur-sensoren. Deze worden
op de waterleidingen gemonteerd en per serie van drie stuks worden
deze sensoren aangesloten op end-devices en routers.
De end-devices en routers staan continu in verbinding met elkaar en
geven de gemeten temperaturen door aan GPRS modules die de
“data” via het internet doorzetten naar de server.
Door middel van een software applicatie worden er rapporten
gegenereerd die een duidelijke weergave geven van de gebruiksfrequentie en watertemperaturen.
Het doel van deze rapporten is om de gebruiker meer inzicht te
geven in het gebruik van de waterinstallatie en op plaatsen waar
frequent legionella-overschrijdingen worden geconstateerd.
Hierdoor kan er gericht worden gemonitord en beter worden
gestuurd op beheer.
Daarmee kunnen besmettingen in de waterinstallatie beter
voorkomen worden.
In het “legionel-ex” systeem zijn diverse alarmfuncties ingebouwd,
zoals het melden van temperatuuroverschrijdingen van het koude
water (> 25° C) alsmede een waarschuwing bij langdurige stilstand
van het water. Hierdoor kan er gericht worden gespoeld en ontstaat
een overzichtelijk en betrouwbaar systeem waarmee gegevens op
afstand beheerd en bewaakt kunnen worden.

Kenmerken van de Legionel-ex
• Dit draadloos systeem is eenvoudig boven verlaagde plafonds van
de sanitaire groepen te plaatsen.
• Het geeft een duidelijk inzicht in de gebruiksfrequentie van de
sanitaire toestellen en daar waar stilstaand water ontstaat over
langere periodes.
• Door middel van de ingebouwde alarmfuncties kunnen gevaarlijke
situaties zoals legionella-aangroei voorkomen worden.
• Het kan tijdelijk worden ingezet op strategische plaatsen om
hot-spots op te sporen en te elimineren.
• Het spoelbeheer kan zeer gericht worden uitgevoerd waardoor
een enorme kostenbesparing gerealiseerd wordt op de inzet van
beheerpersoneel.
• Er is meer inzicht te verkrijgen in de gebruiksfrequentie van de
sanitaire toestellen, zodat deze ervaring meegenomen kan
worden in de toekomstige (ver)bouwplannen.
• Er wordt meer inzicht verkregen in het gedrag van de gebruikers
in relatie tot gebruik van het sanitair.
• Het systeem biedt meer mogelijkheden dan alleen het toepassen
in waterinstallaties.
• Het is betrouwbaar en zeer laag in stroomverbruik.
• Er zijn aanzienlijke besparingen te realiseren op het waterverbruik
alsmede op de lozingskosten van het afvalwater.
• De kosten voor het toepassen van dit systeem zijn zeer laag in
gebruik.

Meer informatie
Meer informatie
Heeft u vragen over onze ”legionel-ex” of bent u geinteresseerd in een demonstratie?
Neemt u dan contact met ons op via onze website www.beheerenwater2.nl of stuur
een mail naar info@beheerenwater2.nl.

