R-Water Kft.
Javaslatok forgalmazók és felhasználók részére !

Szállítás
 A vízadagolókat és tartályokat úgy kell pakolni, hogy szállítás közben ne sérüljenek
vagy szennyeződjenek. A szállítást megfelelő, tiszta, zárt járművel kell vég ezni,
annak érdekében, hogy kizárható legyen minden káros hatás.
 A szállítóknak képesnek kell lenniük adatokat átadni arra vonatkozóan, hogy
előzőleg
milyen típusú szállítmányt szállítottak, így beazonosítható lehet a
szennyeződés jellege a víztermék ízében vagy illatában bekövetkezett elváltozás
esetén. A szállítótartályt alaposan ki kell tisztítani és fertőtleníteni, ha szükséges,
annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a szennyeződés. A szállítótartályt
berakodást követően azonnal le kell zárni.
,

Ügyfél általi használat
Az ügyfél köteles rendeltetésszerűen használni a vízadagolót. Annak
érdekében, hogy biztosítható legyen a vízadagoló rendeltetésszerű
üzemeltetése, nem csak az elhelyezés fontos, hanem a higiéniai
szabványok kifogástalan betartása is a víztartályok cseréjekor, valamint
hogy a csapot tisztántartsák.
Az eldobható poharak adagolására szolgáló szerkezeteket úgy kell
megtervezni és felszerelni, hogy védve legyenek az esetleges
szennyeződésekkel szemben. Megfelelő intézkedéseket kell hozni annak
érdekében, hogy megakadályozható legyen a használt poharak
visszahelyezése az adagolóba.
A vízadagolókat tilos az alábbi helyszínekre helyezni:
 Olyan területre, ahol fennáll a víz környezet általi szennyeződése
 Kültérbe vagy közvetlen napfényre
 Poros, szellőzés nélküli vagy nyirkos környezetbe
 Egyenetlen vagy lejtős felületre illetve a mosdók közvetlen közelébe
 Nyirkos területre , vagy olyan helyre ahol a talajon vízfelgyülemlés
fordulhat elő
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 Folyosókra , menekülési útvonalra vagy vészkijáratként szolgáló
lépcsőházakba
 Közvetlenül a fűtőtest elé ( legalább 20 cm-re kell lennie a fűtőtesttől )
 Olyan helyekre , amelyek nehezen hozzáférhetőek szállításkor és
karbantartáskor
 Megfelelő tisztítási lehetőségek nélküli helyekre.
 Olyan helyekre , ahol nincs lehetőség a rendszer megfelelő felügyeletére ,
így előfordulhat , hogy a személyzet szakszerűtlenül illetve nem
rendeltetésszerűen használja azt.

A forgalmazó/beszállító / értékesítő feladata kiképezni az ügyfelet a vízadagoló megfelelő
használatára és a helyszín kiválasztására. Az ügyfelek figyelmét fel kell hívni különösen a
lehetséges higiéniai problémákra, amelyek a vízadagoló üzemeltetése közben
felmerülhetnek. Az ügyfél csak akkor lesz képes elővigyázatossági intézkedéseket hozni a
fogyasztandó élelmiszer biztonsága érdekében , ha mindenre kiterjedő információkat adtak
át részére.
Az ügyfél részére írásos dokumentumokat kell átadni , melyben el kell magyarázni a
megfelelő helyszín kiválasztási kritériumait és a vízadagoló tisztítására és fertőtlenítésére
szolgáló eljárásokat.

Vízadagolók szervizelése és higiénikus karbantartása
A vízadagolóból fogyasztott víz minőségének érdekében a vízadagolót rendszeres
időközönként tisztítani és fertőtleníteni kell. A vízadagoló szektorban számos módszer van
ezek kivitelezésére:
a) Teljes tisztítás és fertőtlenítés: a berendezés külső átvizsgálása az esetleges
sérülések és szennyeződés felismerésére , és a felfedett problémák kijavítása. A
vízzel érintkező összes rész ( vízmonitor , tartály, csatlakozások, csapok ) alapos
tisztítása és fertőtlenítése.
b) Higiéniai karbantartás : A berendezés külső árvizsgálása az esetleges sérülések és
szennyeződés felismerése , és a felfedett problémák kijavítása. A vízmonitor és a
csapok teljes körű tisztítása és fertőtlenítése.
c) Fertőtlenítés ózon segítségével.
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d) A gyártó által ajánlott egyéb technikák.
Függetlenül attól , hogy melyik technikát választjuk , tiszteletben kell tartani a gyártó
utasításait.
A VVE szabályai szerint, a vízadagolók gyártói kötelesek a vízadagolók forgalmazói
részére átadni egy kézikönyvet , amely tartalmaz legalább egy megfelelő tisztítási és
fertőtlenítési technikát.

A vízfelhasználó ügyfél részére általában egy szervizcsomagot szoktak felajánlani , de
választhatja azt is , hogy saját maga végzi el a tisztítást és fertőtlenítést. Amennyiben az
ügyfél saját maga végzi a tisztítást és fertőtlenítést , vállalnia kell , hogy a fenti műveleteket
a gyártó utasításainak megfelelően végzi .Tekintettel a tiszta ( mikrobiológiai szempontból
biztonságos ) vízadagoló fontosságára , ajánlatos és tanácsos a vízadagoló tisztítást és
fertőtlenítést a beszállítóra bízni.
A tisztítás és fertőtlenítés , valamint a higiéniai karbantartás gyakorisága , jellege és
kiterjedése az eszköztől függ , és a gyártó utasításainak megfelelően kell kivitelezni.
 A jelenlegi szabvány- modellek rendszeres higiéniai karbantartását legalább 2
havonta (±20 %) kell elvégezni , azaz évente minimum hatszor. A teljes tisztítást és
fertőtlenítést évente minimum 6 alkalommal, a higiéniai karbantartási eljárást
pedig legalább három alkalommal kell teljesíteni.
A higiéniai karbantartások között olyan esetben engedélyezett a hosszabb időtartam, ha azt
a víz jellege , a gépészeti feltételek és a vízadagolókhoz használt anyagok ( a
nemzetközileg elérhető legmodernebb anyagok ) , a telepítés helyszíne , további
fertőtlenítési szerelvények vagy egyéb körülmények indokolják.
 A higiéniai karbantartás napját és jellegét egy matricán/adatlapon kell feljegyezni ,
amit rá kell erősíteni a vízadagolóra.
 Amennyiben a berendezés szabadon álló csapokkal rendelkezik , a csapokat
minden egyes tartálycserénél fertőtleníteni kell. Egyéb berendezések esetén a
gyártó utasításait kell alkalmazni.
 Rögzített vagy újrahasználható tartállyal rendelkező vízadagolókat rendszeresen
tisztítani és fertőtleníteni kell az ügyfél telephelyén és/ vagy bárhol máshol.
Amennyiben a tisztítás egyéb helyen történik , a rendszeres időközönkénti
karbantartást igénylő alkatrészeket ( beleértve a csapot és a csatlakozót ) tiszta
alkatrészekre kell cserélni. Amennyiben a vízadagoló eldobható tartállyal
rendelkezik , ezt ki kell cserélni egy új alkatrésszel , miközben a többi alkatrészt a
helyszínen kell megtisztítani.
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 A vízadagoló tisztítása , vízkőmentesítése és fertőtlenítése során használt minden
vegyi anyagnak élelmiszeripari környezetben használhatónak kell lennie, és
teljesítenie kell az alábbi kritériumokat:
a) Megfelelő összetételűnek és töménységűnek kell legyenek , figyelembe
véve a vízadagoló anyagait. Figyelembe kell venni a gyártó vegyi
anyagokkal kapcsolatos ajánlásait.
b) Felhasználásuk előtti tárolásuk nem jelenthet szennyeződési kockázatot.
c) Könnyen kiöblíthetőnek kell lenniük , és öblítés után nem maradhat
nyomokban sem anyag.
d) Egyszer használhatónak majd ártalmatlaníthatónak kell lenniük.
Szerviz
A legfontosabb alkatrészeket időben kell cserélni. Ennek érdekében a vízadagolót évente
egyszer át kell vizsgálni. Az átvizsgálás a tisztítással együtt is történhet.
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