
BACTIQUANT

TEMADAG

Mycometer inviterer til lancering af  

vores nye ”Bactiquant Online”. En  

sensor som måler total bakterier i  

vandsystemet og sender en advarsel  

via SRO eller SMS/mail, når  

bakterieniveauet afviger fra normale  

værdier. Kom til en spændende  

temadag med interessante indlæg, der  

alle er relevante for din vandforsyning!

Invitation til Bactiquant temadag  

hos TREFOR Vand
Lancering af ”Bactiquant Online”

Dato: 19. juni 2019

Sted: TREFOR Vand  
Kokbjerg 30
6000 Kolding

Tilmelding: jp@mycometer.com
+45 22304494

Tilmeldingsfrist: 11. Juni 2019

Gratis deltagelse inkl. fri forplejning –
begrænset antal pladser

Er du forhindret i at deltage i temadagen:  

Book et personligt møde med Mycometer på din  

vandforsyning, hvor du får mulighed for at læreat  

køre Bactiquant analysen på blot 5 min, samt få  

en introduktion til vores nye gratis App.

Kontakt: jp@mycometer.com foryderligere  

oplysninger

Se programmet på bagsiden

mailto:jp@mycometer.com
mailto:jp@mycometer.com


PROGRAM

BACTIQUANT TEMADAG

09:00 – 09:45 Morgenmad og registrering

09:45 – 09.50 Gennemgang af program og velkomst til BQ temadag

09:50 – 10:05 Velkomst og introduktion til TREFOR vandforsyning

v. Charlotte Schmidt Vesterlunden, Planlægnings-ingeniør v. TREFOR Vand

10:05 – 10:35 Det nye EU drikkevandsdirektiv: indhold, nye elementer og indflydelse på dansk

regulering v. Dorte Skræm, Konsulent DANVA

10:35 – 12:05 BQ-online introduktion: Cases fra Europæiske vandforsyninger og demonstration

af Bactiquant Online v. Morten Miller, Co Founder Mycometer

12:05 – 13:05 Frokost

13:05 – 13:35 Eftervækst potentiale i råvand: Sammenhæng mellem vandets alder, AOC niveau

og mikrobiologisk vækst v. Ole Silkjær, Chefkonsulent TREFOR Vand

13:35 – 14:05 Hvordan får forsyningen mere værdi ud af data analyser (inkl. brug af Bactiquant

data) v. Morten Asp Hansen og Tore Stamp Kirkeby, Seniorprojektledere ved  

SWECO

14:05 – 14:25 Pause: Kaffe og kage

14:25 – 14:55 Brønderslev forsyning cases: Anvendelsen af Bactiquant i Brønderslev forsynings

kontrolprogram for drikkevandssikkerhed v. Henrik Horsholt Christensen,  

Brønderslev Forsyning

14:55 – 15:10 Afslutning og tak for i dag

Der er mulighed for rundvisning på Follerup Vandværk for alle
interesserede (15.30-16.00)


