
RUST- EN
VERZORGINGS
TEHUIS (RVT)

In dit RVT verblijven 150 mensen, het gebouw dateert van 1999. 

De kritische punten bij dit RVT waren de lengte van de leidingen en de 

ontoereikende isolatie van de waterleidingen. 

We werden bij dit project geroepen omwille van een stijgende trend in 
Legionella die werd vastgesteld tijdens jaarlijkse wateranalyses. 
Deze stijging wees op een toename van de biofi lm in de leidingen, 
die door het spoelen niet volledig verwijderd werd.

Tijdens een eerste analyse vielen de lange afstanden op en zagen 
we dat  bepaalde aftakkingen, zoals de personeelsdouches, weinig 
gebruikt werden. Dit stilstaand en traag stromend water, zorgde voor 
een permanente bron van besmetting. 

Bovendien stelden we vast dat de temperatuur op het retoursysteem 
van de warmwaterleiding niet hoog genoeg was en dat de 
koudwaterleiding in het plafond niet koud genoeg was.
Als oplossing, hebben we hier een Konax Easydis geïnstalleerd, die 
zorgt voor een automatische dosering van het ontsmettingsmiddel. 

Gezien de complexiteit en lengte van de leidingen, werden meerdere 
injectiepunten voorzien op de warmwaterleiding. Dankzij deze 
meerdere injectiepunten, kan er laag gedoseerd worden met de 
garantie dat er overal voldoende actief desinfectiemiddel aanwezig is.

Alle injectiepunten worden gemonitord met inline sensoren. 
Deze data worden samen met het waterverbruik doorgestuurd voor 
opvolging naar ons Konax IoT platform.

Geautomatiseerde Legionellapreventie in een woonzorgcentrum 
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TOEPASSING

In dit woonzorgcentrum werd 

tijdens een jaarlijkse controle 

van water een verhoging van 

de Legionella besmettingen 

vastgesteld. Deze stijgende trend 

was niet te stoppen, ondanks 

betere temperatuurcontrole van 

het water en regelmatig spoelen 

van de leidingen. 

W E S T - V L A A N D E R E N

Locatie : West-Vlaanderen


