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Siden Jimco A/S udformede sit allerfør-
ste luftrenseanlæg tilbage i 1993, er det 
gået stærkt. I dag leverer virksomheden 
anlæg til en lang række industrier og 
institutioner verden over, og kundegrup-
pen tæller alt lige fra fødevarefabrikker 
og storkøkkener til renseanlæg, skoler 
og plejehjem. Ingen opgave er for stor 
og ingen for lille. Hos Jimco A/S forenes 
sund fornuft med innovativ nytænkning, 
og det er denne kombination, der ligger 
til grund for deres unikke produkter 
og skaber glæde hos nogle af verdens 
største kæder, som for eksempel McDo-
nald’s, Merriot Hotels, Hilton Hotels 
og fødevareproducenter som Daloon 
og Danish Crown m.fl.

Funktionelle produkter
Jimco A/S er rundt i verden kendt som 
et innovativt og banebrydende firma, der 
udvikler unikke og funktionelle produk-
ter. Bag de verdenskendte produkter 
ligger der en ganske særlig teknologi, 

Jimco sikrer rene og 
sterile produktionsanlæg
Jimco A/S har i 25 år skabt nogle af verdens mest enestående løsninger inden for rensning og 
sterilisering af luft, overflader og spildevand. Allerede i 1999 blev man tildelt EU’s miljøpris. 

 Af Jimco A/S 

nemlig Fotolyseoxidationen. Denne 
term dækker over begrebet koldfor-
brænding, hvori luftens skadelige mi-
kroorganismer nedbrydes samtidig med, 
at de luftindeholdende proteinkæder 
slås i stykker. 

Jimco’s patenterede UV-C & Ozon 
teknologi er kendetegnet ved deres store 
brugervenlighed og enkle design – mens 
miljøvenligheden sikres ved, at der ikke 
anvendes filtre og kemikalier. Endvidere 
har alle produkter derudover et meget 
lavt strømforbrug.

Jimco-produkter belaster hverken 
miljø eller arbejdsmiljø, da der ikke 
anvendes nogen former for kemikalier 
eller filtre, der skal skiftes eller renses. 
Dermed udledes heller ikke miljøska-
delige affaldsprodukter. Allerede i 1999 
blev Jimco A/S på den baggrund tildelt 
EU’s miljøpris. 

Positive resultater
Forud for introduktionen af vore løs-
ninger til UV-C & Ozon baseret des-
infektion, har vi igennem længere tid 
gennemført fuldskalatest på forskel-
lige virksomheder i samarbejde med 
DTU, Danmarks Fiskeriundersøgelser 
og Syddansk Universitet. Resultaterne 
var særdeles positive og viste bl.a., at 
koncentrationer af eksempelvis liste-
ria- og salmonellabakterier med Jimco 
teknologi kan reduceres med mere end 
99,9% i løbet af blot 2 timers behandling, 
hvilket er bedre end traditionel manuel 
desinfektion.

Luft-renseanlæg
Jimco A/S luft-renseanlæg bekæmper en 
række forureningsgener fra industrien. 
Det kan være lugt, fedt eller olie fra 
industri-stegemaskiner eller fritureko-

Jimco og Salicath
Jimco arbejder i Danmark tæt sam-
men med firmaet Salicath inden-
for fødevareindustrien med flere 
igangværende projekter på skan-
dinaviske mejerier.

Mød Jimco på den store Food 
Tech-messe i Herning 13.-15. no-
vember og hør meget mere om 
vores produkter.

Jimco A/S hovedkvarter i Rudkøbing
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gere, hvor fedt og olie aflejres i kanal-
systemer og emhætter. Ligeledes kan 
ildelugt fra kloakanlæg, biogasanlæg og 
destruktionsanlæg bekæmpes effektivt.

Det er velkendt, at ventilationssy-
stemer indeholdende et klimaanlæg 
er særdeles risikofyldte med hensyn til 
mikroorganismer samt smittebærende 
vira. Netop i større systemer er risikoen 
for kontaminering særdeles høj på grund 
af det store luftskifte. Til eliminering af 
dette problem har Jimco A/S udviklet et 
universelt UV-C produkt, som uden brug 
af filtre eller kemikalier steriliserer den 
gennemstrømmende luft op til 99,9%. 

Ved en bestemt bølgelængde har UV-C 
lys den effekt, at cellemembranen på 
mikroorganismen gennembrydes, hvor-
efter den dør. 

Det er almindeligt kendt, at sygdoms-
tilfælde reduceres betragteligt efter in-
stallation af denne teknologi, og UV-C 
anlæg vil derfor have en særdeles hurtig 
tilbagebetalingstid.

Alle Jimco anlæg kan specialdesig-
nes og tilpasses enhver production og 
kan efter ønske leveres med automa-
tisk CIP-rengøringsanlæg (Cleaning In 
Place). CIP-systemet styres fra PLC-
overvågningen således, at man frit kan 
programmere rengøringssekvensen. 

Overflade desinfektion med 
UV-C genereret Ozon
På grund af de tiltagende hygiejnekrav 
inden for levnedsmiddelindustrien bli-
ver det mere og mere almindeligt at 
eliminere mikroorganismer ved hjælp af 
UV-C-lys og Ozon, eksempelvis bakte-
rier, svampe og vira. En lille forurening 
med mikrobiologi kan meget hurtigt 
bliver til en bekostelig affære. For 
at undgå disse risici beslutter sta-
dig flere virksomheder sig for at 
sterilisere og desinficere med 
UV-C lys.

Alt afhængig af den dimen-
sionerede UV-C strålingsrate 

kan man med Jimco’s UV-C produkter 
slå op til 99,9% af alle mikroorganismer 
ihjel. Specielle UV-C sensorer, udviklet 
af JIMCO A/S, overvåger sammen med 
PLC-styringen, at UV-C lyset hele tiden 
er 100 % effektivt.

Med automatisk desinfektion af over-
flader undgår man tidskrævende manuel 
desinfektion med vand og kemikalier og 
sparer samtidig tusindvis af liter vand 
og energi til opvarmning og tørring. 
Desuden kan man med produkterne fra 
Jimco være sikker på altid at få desinfi-
ceret effektivt i alle hjørner, sprækker, 
ventilationskanaler og køleflader. ■

Overflade  
og lokale  

desinfektion  
med Jimco  

FLO-D.

Jimco FLO-K luftrenseanlæg med UV-C og Ozon teknologi der 
steriliserer op til 99,9% af den gennemstrømmende luft.

Jimco FLO-K luftrenseanlæg installeret hos dansk 
fødevareproducent.


