
BRUGERVEJLEDNING
Desinfektionsmaskine ‘rhea’

Veldokumenteret & Pålidelig
Effektiv og miljøvenlig desinfektion 

med en unik, mobil og fuldautomatisk 
maskine der giver fleksibilitet og mere 

tid til andre vigtige opgaver. 
Både til planlagt desinfektion

og til pludseligt opståede behov
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Rhea virker ved at skabe en ’tør’ tåge af en brintoveriltebaseret opløsning:  X-CID, som fylder
rummet. Tågen lægger sig - også i ellers utilgængelige sprækker og revner - og rummets overflader 
og inventar desinficeres.  Tågen er effektiv og er baseret på en formulering der samtidig er så stabil 
og nænsom, at den ikke kommer i konflikt med følsomt udstyr, elektronik, PC m.v. Rum med indhold 
efterlades desinficeret/nulstillet, uden efterladenskaber eller behov for efterbehandling*, samtidig 
med at ’nedetiden’ begrænses. 

*Desinfektion forudsætter, at almindelig oprydning og overfladerengøring har fundet sted. Det kan
ikke garanteres 100%, at brintoverilte virker effektivt på/i visse tekstiler og rå pap. Der er dog ikke
tale om en nedsat virkning overfor rummet i det hele taget og effekten formindskes ikke hvis
gardiner ikke nedtages.

Maskinen er bygget i et syntetisk materiale beregnet til medicinsk udstyr. Den er yderst let at 
betjene, mobil og bruger almindelig strøm. De vigtigste komponenter lever op til relevante EU 
regulativer. Alle Rhea maskiner gennemgår et individuelt kvalitetskontrolforløb.

Brugervejledning

2

LÆS HERVÆRENDE VEJLEDNING INDEN RHEA MASKINEN TAGES I BRUG. Husk også at læse X-CID 
formuleringens SIKKERHEDSDATABLAD inden maskinen betjenes første gang.

OVERBLIK

1. Skal
2. Håndtag
3. Dyse
4. Låg til kemi - åbnes fra skærm
5. Skærm
6. USB til data-log
7. El-stik
8. Fodstøtte
9. Præfilter
10. RJ45 stik til bl.a. WiFi



11 Vandtæt klik-forbinder til sugerør

12 2.5 L dunk med XCID kemi

13 Sugerør i dunk 
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13 
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OVERBLIK - fortsat
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PLACERING
Rhea kan benyttes i rum fra få m³ og op til ca. 300m³. Rummet skal kunne lukkes af, være 
nogenlunde reelt i form og der skal minimum være 1,50 m frit område foran dysen. Rhea skal altid 
stå på det optimale sted i lokalet: Som udgangspunkt på gulvet, i hjørnet af den længste diagonal. 
Ved loftshøjder over 3m gerne på et bord, en stol eller en disk. Vær dog altid opmærksom på 
placeringen i forhold til kritiske områder såsom toilet/badeværelse.

RUM MASKINE RETNINGMØBEL
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FORBEREDELSE

Rhea kan både benyttes planlagt, f.eks. ved slutrengøring og ved særligt opståede behov, f.eks. 
udbrud. Proceduren for anvendelse er den samme og maskinen kan indsættes med meget kort 
varsel. 
Forudsætninger for en effektiv desinfektion:
- Rummet skal være overfladerengjort for støv og evt. organisk materiale og mængden af papir,

pap, og tekstiler begrænses.
- Al ventilation skal være slukket/tildækket og vinduer/døre lukket. Husk også at lukke små

udluftningslemme på døre og vinduer.
- Evt. brandalarm skal afbrydes. (Sprinkleranlæg er varmefølsomme og påvirkes således IKKE)
- Skabslåger og skuffer åbnes.
- Sørg for at der er adgang til strøm og at der ikke står ubeskyttet mad- og/eller drikkevarer

fremme.
- Temperaturen på væske, maskine og rum bør være den samme. Gerne mellem 20 og 25 °C, men

højere/lavere temperaturer går også an, så længe væske, maskine og rum har samme temperatur.

Yderligere forberedelse:
- Rummets volumen skal være kendt - denne kan måles og beregnes i god tid og det er generelt en

god idé at opmåle de lokaliteter som skal desinficeres
- Behandlingstid udregnes af maskinen og beskrives i det følgende.

BETJENING

Al betjening af Rhea foregår via betjeningsskærmen. 

Trinvis vejledning:

1. Sæt strøm til maskinen. Skærmen starter op og er
klar i løbet af få sekunder:

2. Herefter vises hovedmenuen og
der lyder et bip som tegn på at
maskinen er klar:
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BETJENING fortsat

Hvis du ønsker at slukke helt for maskinen, skal du blot trække stikket ud igen:

Hovedmenu:

Startmenu

Kemiskift

Indstillingsmenu

Datalog menu



Tryk på PLAY (Startmenu)

Indtast data på de enkelte felter (se 
eksempler nedenfor). Sæt skærm til Caps 
Lock for store bogstaver

Operatør - initialer

Bygning, afdeling...

Værelse, rum...

Årsag (VRE, C.diff. osv.)

Tryk på          for at gå videre

Eller på             for at gå tilbage 

Angiv volumen på de(t) rum som skal 
desinficeres i m³ (kubikmeter) ved at anvende 
knapperne eller ’linealen’. 

Linealen gør det muligt at finde cirka volumen 
hurtigt, knapperne er til for at finjustere til det 
præcise antal m³.

BEMÆRK: Det er ikke muligt at sætte m³ til en 
større værdi end den mængde væske, som er 
tilbage i dunken.

Tryk

Tryk

For at gå frem til næste 
skærmbillede

For at gå tilbage
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Når du går videre spørger maskinen om du 
ønsker at benytte en eChem luftrenser - Her skal 
du svare NEJ = NO eller NON
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Herefter får du et lille resume af de indtastede 
data, tider m.v. 

Notér antal minutter* for hele cyklussen. Læg 
fire timer til og du har tidspunktet for hvornår 
rummet er klar til at blive taget i brug igen. 

Tryk For at gå videre           for tilbage

På næste skærmbillede kan du starte 
maskinen ved at trykke på START, der går 
2 minutter før maskinen starter.

*



Når du har trykket START tæller maskinen ned 
fra de to minutter (120 sekunder).

Hvis du fortryder kan du trykke på STOP.

SE NÆSTE SIDE FOR INFORMATION OM 
TÆTNING AF DØR

Du må ikke opholde dig i rummet uden at bære 
værnemidler = godkendt gasmaske

Når nedtællingen er afsluttet, vises en skærm 
der tæller selve spraytiden ned. Du vil ikke 
opholde dig i rummet, men hvis det er 
nødvendigt at stoppe maskinen kan dette gøres 
ved at trykke STOP. F.eks. ved udslip, sprængt 
vandrør el. lign. Du skal bære gasmaske 
uanset.  

Når Spraytiden er ovre tæller maskinen 
virkningstiden ned. Det er fortsat ikke sikkert at gå 
ind i rummet når virkningstiden er overstået, der 
skal gå yderligere 4 timer.
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Når virkningstiden er ovre ser du denne skærm, 
som du kan slukke for når sikkerhedstiden (4 
timer) er overstået. 

Når du trykker på               vender maskinen 
tilbage til startskærmen og du kan slukke for den 
ved at afbryde strømtilførslen.
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TÆTNING AF DØR 

Husk at tætne døren som fører ind til rummet. Dette kan 

gøres med normal 50mm malertape. Start altid med 
tape fra neden!

Det anbefales også at låse døren OG sætte advarselsskilt 

på den. Tidsangivelsen på skilt svarer til minutter for 
hele cyklussen + 4 timer.
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ADVARSLER - BAGGRUNDSFARVER

Når skærmens baggrund er rød, må der ikke opholde sig mennesker (eller dyr) i rummet uden 
at være iført behørig sikkerhedsudrustning. 

Når skærmens baggrund lyser hvidt er maskinen tændt og der er ingen fejl at rapportere om

En gul baggrund viser, at der er sket en fejl:

Fejlmeddelelse om avbrudt strømforsyning
under behandling

Klik på  og start evt. forfra.



ADVARSLER – BAGGRUNDSFARVER 
fortsat

Hvis operatøren selv stopper en cyklus 
vises denne skærm - altså når der trykkes 
på STOP

Hvis der fejl på selve systemet og der ikke er tryk 
fra motoren vises denne skærm. Tag et billede af 
skærmen og tilkald tekniker.

Klik på  og start evt. forfra.

Copenhagen Clean Air Company ApS | Fjeldhammervej 5-9 | 2610 Rødovre | www.cphcleanair.dk

BESTILLING: Ring till 70 23 83 03 | eller send en e-mail: info@cphcleanair.com
Rhea Manual DK 2019 11

12




