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Fra det virkelige liv! 

1. En flowmåler, der anvendes til dosering 
af det aktive stof i et sprøjtemiddel, 
tages ud til rekalibrering  

  

 Inden forsendelse gennemgår måleren 
en rengøringsproces og den skylles 
igennem med postevand, så den er 
visuel ren 



2. Måleren sendes til flowlaboratoriet med 
en fragtmand 

 

3. På flowlaboratoriet bliver måleren 
inspiceret og skyllet igennem med 
postevand. Måleren og skyllevandet ser 
rent ud   

 

 Måleren bliver spændt op på 
prøvestanden og kalibreret  



4. Måleren sendes tilbage til 
sprøjtemiddelproducenten med en 
fragtmand 

 

5. Den næste dag modtager flow-
laboratoriet en afregningsmåler til 
drikkevand til rekalibrering.  

 Måleren inspiceres og den ser ren ud.  

 Måleren bliver spændt op på 
prøvestanden og kalibreret 



6. Måleren sendes tilbage til 
forsyningsværket. Forsyningsværket 
inspicerer måleren og den skylles 
igennem med postevand. Måleren og 
skyllevandet ser rent ud 

 

 Afregningsmåleren installeres i 
forsyningsledningen/hustanden igen 

 (kunne også være en måler anvendt i 

fødevareindustrien) 
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Lastbil 

1) Afregningsmåleren skylles ikke.  
 Re-kalibreringen skal vise målerens måleevne umiddelbart efter udtaget (inkl. belægninger m.m.) 

http://www.hyralastbil.info/wp-content/uploads/2011/09/hyra-lastbil.jpg


Er der nogen risiko for kontaminering 
og/eller  

krydskontaminering 

 

?  



1.  Inden forsendelse gennemgår måleren en 
rengøringsproces og den skylles igennem med 
postevand, så den er visuel ren.  

Visuel inspektion er ikke 
tilstrækkelig! Små mængder samt opløselige 

farveløse stoffer ses ikke i 
postevand! 

Kun en valideret rengøringsprocedure specifik 
for målertypen og forureningsgraden kan 

rengøre måleren!  

Kun en hygiejnisk designet 
flowmåler kan rengøres 100%! 

Analyse for aktivt stof på skyllevandet? 
Kun en valideret analysemetode er egnet, 

men rester kan stadig ”gemme” sig i ikke-
hygiejnisk måler!  



2,4,5&6 Måleren fragtes til og fra    
     flowlaboratoriet med en fragtmand 

Måleren skal under transporten 
også være under kontrol! 

Lukket forseglet emballage, som 
er ubrudt ved ankomst!  

Ved transport i åben emballage, (f.eks. 
spændt på en palle) kan måleren 

forurenes under transport!  Transport sammen med f.eks. 
kemikalier, hvor emballagen går i 
stykker, kan medføre forurening 

af måleren! 



3. På flowlaboratoriet bliver måleren anvendt til 
sprøjtemiddel inspiceret og skyllet igennem 
med postevand. Måleren og skyllevandet ser 
rent ud.   

 
 Måleren bliver spændt op på prøvestanden og 

kalibreret 

Visuel inspektion er ikke 
tilstrækkelig! 

Rengøring af måleren inden 
kalibrering?  

Et laboratorium kan ikke have 
validerede rengørings-
procedurer for alt!  

 

Kun en hygiejnisk designet 
flowmåler kan rengøres 100%! 

Analyse for aktivt stof på skyllevandet? Et 
laboratorium kan ikke have validerede 
analysemetoder for alt!  

Små mængder samt opløselige 
farveløse stoffer ses ikke i 

postevand! 



5. På flowlaboratoriet bliver drikkevandsmåleren 
inspiceret og den ser ren ud.   

 
 Måleren bliver spændt op på prøvestanden og 

kalibreret 

Forureningskomponenterne kan ”gemme” 
sig i ikke-hygiejnisk måler og/eller 
tørre ind!  

 
  

Hvis der har været styr på transporten er der kun ringe 
risiko for, at måleren ikke er ren, da den er tage ud 

af en vandforsyning! 

Forureningskomponenter overført til 
prøvestadens vand overføres til 
drikkevandsmåleren!  



6. På forsyningsværket inspicerer måleren og den 
skylles igennem med postevand.  

 Måleren og skyllevandet ser rent ud. 
 
 Afregningsmåleren installeres i 

forsyningsledningen/hustanden igen.  

Visuel inspektion er ikke 
tilstrækkelig! 

Små mængder samt opløselige 
farveløse stoffer ses ikke i 

postevand! 

Kun en valideret rengøringsprocedure specifik 
for målertypen og forurenings-graden kan 

rengøre måleren! 
Forsyningsværket kan ikke forudse de mulige 

forureningskomponenter og kan ikke sikre 
sig ved rengøring og/eller analyse! 

Kun en hygiejnisk 
designet flowmåler kan 

rengøres 100%! 

Indtørrede 
forureningskomponenter 
kan opløses under drift! 



Forureningskomponenter 

• Kemi 

• Bakterier (inkl. biofilm og sporer) 

• Svampe (inkl. svampegifte) 

• Virus 

• Allegener 

• ? 

 



Hvad kan Flowlaboratoriet gøre? 

1. Prøvestande konstrueret efter hygiejniske design 
(overflader, bøjninger, drænbar, osv.) og mulighed for 
CIP og evt. SIP 

 

 Dræning, CIP/SIP og nyt vand kan sikre imod 
”almindelig” forurening 

 

 Svært at rense vand til drikkevands- og 
fødevarekvalitet, når forureningskomponenter er 
ukendte  

 

 Dyrt samt ressourcekrævende i tid og vandforbrug!!!! 



Hvad kan Flowlaboratoriet gøre? 

2. Dedikerede prøvestande til målere fra 
fødevareprocesser og drikkevand 

 
 Kan blive en konkurrenceparameter! 
  
 Prøvestand konstrueret efter hygiejniske design 

(overflader, bøjninger, drænbar, osv.) og mulighed for 
CIP og evt. SIP – 

 Regelmæssig rengøring vil altid være et krav! 
 
 Rensning og genbrug af vand, da kun kalibrere målere 

fra fødevareprocesser og drikkevand?  
 (filtrering, sterilfiltrering, sterilisering, og/eller ??) 
  



Hvad kan Flowlaboratoriet gøre? 

3. Sikre rene målere til kalibrering 
 
  - Kontrol af fragt  
  
    - Krav til kunder om rengøring af målere  
     ”Decontamination Declaration” 
 
     …….men kun hygiejniske designede målere     

   kan med sikkerhed rengøres…… 
 
 Siemens har haft skumbad efter ”rengjort” måler…… 

  



Hvad bringer fremtiden? 
Krav til Flowlaboratorier, der kalibrerer 

målere til drikkevand og fødevareproduktion 

- Krav fra fødevareproducenter 

- Krav fra drikkevandsforsyninger 

- Lovgivningskrav (nationale eller EU) 
 

 Flowlaboratorium certificeret efter  

 EN/ISO 22000  

 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed  

 - Krav til virksomheder i fødevarekæden  
 

????????????????????  


