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Amphi Bac Aps
• Opstart februar 2008
• Første arbejdsområde:

– Kildesporing af bakterieforurening i badevand.
– Anvendelse af molekylærbiologiske teknikker.
– Kunderne er primært kommuner, som administrerer Blå

Flag og badevandsikkerhed.
• Andet arbejdsområde:

– Metoder til overvågning af drikkevandskvalitet (OCD).
– Støtte til udvikling en forudsætning for at komme i gang.
– Kunderne forventes, at blive vandværker og 

vandforsyningsselskaber.
• Deler faciliteter med Amphi Consult, som siden 1992 har 

udført biologisk rådgivning overalt i DK (10-12 
fuldtidsansatte i 2009).



Formål med OCD
• Udvikling af et apparat (OCD) som automatisk kan overvåge

forekomst af E. Coli og coliforme bakterier i vand, fx en gang 
i døgnet.

• OCD skal anvendes til, at sikre en hurtig alarmering via 
SMS/e-mail i forbindelse med forureninger.

• Envidere gemmer OCD den vandprøver til brug for 
kvantitativ analyse og evt kildesporing.

• Anvendelse:
– Fast placering på bestemte stationer i forsyningsnettet

eller på vandværker, hvor man ønsker en konstant
overvågning af vandkvaliteten.

– Midlertidig placering på mindre vandværker eller kritiske
steder i ledningsnettet, hvor der er problemer med 
vandkvaliteten, for at belyse forureningskarakteristikken.



1. -12 timer: Vandprøve (5L) udtages 12 timer før 
analyse påbegyndes

2. 0 timer: Vandprøve (10L) udtages. Delprøve heraf 
anvendes til analyse

3. +12 timer: Vandprøve (5L) udtages 12 timer efter 
vandprøven, som analyseres

4. +12-20 timer: Analyse afsluttet. Svar vedr. 
coliforme og E.coli ansendes via SMS/e-mail

5. 20-24 timer: Renseprocedure

6. 24 timer. Næste vandprøve udtages

Overvågning og programmering af cyklus er mulig 
via internet

Eksempel på OCD 24h cyklus





Touch Display

Mulighed for at gennemse målinger, kurver, 
reagensniveau, tid til service osv. osv.



1. Ved positiv prøve afsendes alarm efter 12-20 timer 
med oplysning om forekomst af E.coli eller coliforme
bakterier samt estimat af niveau.

2. OCD har ved alarm gemt 3 vandprøver til brug for 
kvantitativ analyse og kildesporing (-12 timer, 0 timer 
og +12 timer). Disse prøver kan anvendes til 
yderligere analyser.

3. OCD starter automatisk ny cyklus i næste sæt rene 
beholdere efter rensning.

OCD Resultat



Kundernes muligheder med OCD 
overvågning

• Automatisk overvågning af E. Coli og coliforme bakterier i 
vand, fx en gang i døgnet.

• Hurtig alarmering via SMS/e-mail i forbindelse med 
forureninger.

• ”Bevismateriale” til kildesporing sikres fra prøven, samt før 
og efter ”prøvetagningen” (Til brug for kvantitativ analyse og
kildesporing).

• Anvendelse:
– Fast placering på bestemte stationer i forsyningsnettet

eller på vandværker, hvor man ønsker en konstant
overvågning af vandkvaliteten.

– Midlertidig placering på mindre vandværker eller kritiske
steder i ledningsnettet, hvor der er problemer med 
vandkvaliteten, for at belyse forureningskarakteristikken.
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