
Typiske udfordringer:

• Bakterier og virus i fødevarer er en stigende risiko.

• Desinficering af produktionsudstyr, lokaler og
inventar er afgørende for at fjerne kontaminerings-
risiko og opnå hurtig kontrol med udbrud.

• Desinficering er afgørende for sikkert arbejdsmiljø.

• Manuel desinficering er tids- og arbejdskrævende
og uden sikkerhed for kvalitet og ensartethed.

Fødevareindustri

Climates Desinficering
✓ Automatisk desinficeringsrobot.

✓ Ensartet log6 (99,9999%) desinficering af alle 
overflader i hele området.

✓ Automatisk kvalitetskontrol efter hver behandling.

✓ Rådgivning: Løsning og  implementering. 

✓ Uddannelse og certificering af operatører.

✓ Serviceaftale: Dansk support og 10 års driftsgaranti.

Desinficering med 
robotteknologiSammen nulstiller vi smitterisiko i rum

Enkel og automatisk log6 desinficering

1. Klargør rum og udstyr
2. Start robotten

5. SMS notifikationer
6. Dokumenteret resultat

3. Vælg behandling
4. Desinficering i gang
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Med Climates Desinficering nulstilles rum professionelt
med tør tåge af mild brintoverilteopløsning (5%). Den
bagvedliggende norske robotteknologi er udviklet til brug
på hospitaler. Løsningen sikrer den mest effektive
fjernelse af mikroorganismer som bakterier, virus,
skimmelsporer og lugt i alle typer rum og miljøer.

Effekten er dokumenteret af Dr. Brill + Partner GmbH
Institut für Hygiene und Mikrobiologie i Tyskland og
Statens Serum Institut anbefaler teknologien til brug ved
rumdesinfektion. Behandlingen efterlader intet på
overflader da restproduktet er ilt, hvilket er testet og
godkendt af Fødevarestyrelsen.

I dialog med jeres ansvarlige medarbejdere for hygiejne, rengøring og materiel, samt
afdelingsledelsen sammensætter vi den rette teknologiske løsning. Vi medvirker til at
løsningen implementeres i jeres opdaterede opgaverutiner og anvisninger.

Vi uddanner jeres udvalgte medarbejdere til certificerede operatører og giver dem
løbende sparring. Med en serviceaftale yder vi support og giver 10 års driftsgaranti.
Vi har et døgnbemandet beredskab, som kan tilkaldes, hvis der opstår akut behov.

✓ Automatisk og effektiv 

✓ Dokumenteret effekt - Log6 
(99,9999%) 

✓ Sensorstyret robotteknologi der 
måler temperatur, luftfugtighed 
og H2O2 koncentration (PPM)

✓ Kvalitetssikringsrapport straks 
efter afsluttet behandling

✓ Desinficerer nænsomt uden at 
skade inventar eller udstyr

✓ Minimalt tidsforbrug for operatør

✓ Digitalt overblik og styring af data: 

Online overvågning, historik, 

kontrol, SMS og E-mail-varsling til 

operatør

✓ Rådgivning, sparring og certificering 

✓ Serviceaftale med dansk support og 

10 års driftsgaranti

✓ 24/7 beredskab af ekstrakapacitet 

10 fordele ved Climates Desinficering og Service: 

Climates Desinficering sikrer
automatisk log6 desinficering 

Vi leverer teknologi, certificering, service og beredskab
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