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Overblik

Udfordringer

Da Bells første gang hørte om Zehnder Clean Air 
Solutions overholdt deres eksisterende ventila-
tionssystemer allerede de britiske sundheds- og 
sikkerhedsstandarder. Men virksomheden følte, at 
disse regler ikke var tilstrækkelige og ønskede at 
gøre mere. På denne måde kunne de sikre, at de 
gjorde deres allerbedste for personalets velfærd.  
 
Der havde også været rapporter om støvtåge i dele 
af fabrikken, som Bells gerne ville slippe af med. 
Udfordringen for Zehnder var at supplere det, der 
allerede eksisterede - og gøre luftkvaliteten endnu 
bedre. 

Fordele

Den store fordel ved Zehnders fleksible 
løsninger er, at de kan være selvstændige 
eller fungere sammen med eksisterende 
ventilationssystemer. På Bells fabrik i 
Shotts monterede Zehnder tre luftrensere 
som supplement til den allerede eksiste-
rende ventilation - hvilket sikrede, at de 
reducerede melstøv og andet støv i bage-
riet til et minimum.  
 
Renere luft betyder reduceret risiko 
for medarbejdernes helbred og velbe-
findende. Efter monteringen hos Bells 
rapporterede personalet, at de havde 
det mere behageligt på arbejdet end før. 
Desuden var tågen af luftbårent støv i 
dele af fabrikken forsvundet fuldstændigt, 
og personalet sagde endda, at de kunne 
smage forskellen i luften. 
 
Renere luft betyder mindre støv, der 
sætter sig inden i og oven på maskiner og 
sensorer, hvilket reducerer rengøringsom-
kostningerne og risikoen for mere nedetid 
i forbindelse med vedligeholdelse og 
reparation.

Om Bells 

Hvis du bor i Skotland, er det sandsynligt, at du 
har hørt om Bells Food Group. Tærter produceret 
af denne mangeårige bager er et skotsk begreb. 
Men Bells laver ikke kun tærter til et lokalt marked. 
De fremstiller omkring 100 ton wienerbrødspro-
dukter om ugen, inklusive kager og honningkager, 
til distribution i hele Storbritannien. 

"En af de gode ting ved Zehnder er, at hele 
processen ikke har taget meget af min tid. De gør 
stort set alt. Det er god kundeservice.“ 
 
Chris Brannan, sundheds- og sikkerhedsmedar-
bejder, Bells Food Group



Støv i bagerier - problemerne
Støv fra mel og andre ingredienser inden for denne 
industri har en tendens til at trænge ind overalt, 
inklusive i maskiner og medarbejdernes lunger.  
 
Bagerastma og hudproblemer er velkendte lidelser, 
mens for meget støv kan medføre ekstra rengø-
ringsomkostninger, risikoen for krydskontamine-
ring mellem produkter og mulige overtrædelser af 
strenge regler for fødevarestandarder.  
 
 
Et omdømme for luftrensning
Bells hørte første gang om Zehnder, efter at deres 
administrerende direktør Ronnie Miles havde 
besøgt en anden fabrik og set dens luftrensere i 
aktion. Han var imponeret. 
 
Bells havde intet de skulle bevise på luftrens-
ningsfronten. Eksisterende ventilationssystemer 
sikrede, at virksomheden ikke kun overholdt den 
enorme samling af britiske regler på sin fabrik i 
Shotts, men overgik dem. 
 
 

Medarbejderne kommer først
Bells ville dog gøre det endnu bedre. "Vi havde 
investeret kraftigt i bedre luftkvalitet og var stolte 
over, at vi mere end levede op til lovgivningen 
vedrørende helbred og sikkerhed," siger hr. 
Brannan. "Men du kan altid foretage forbedringer." 
 
Ved at gøre dette afspejlede Bells en voksende 
bekymring blandt eksperter i luftforurening. Mange 
virksomheder overholder de gældende regler for 
luftkvalitet på arbejdspladsen, men et stigende 
antal eksperter føler, at reglerne er forældede 
og ikke gør nok for medarbejdernes sikkerhed. 
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Reglerne for luftkvaliteten udenfor er for eksempel 
meget strengere end dem, der gælder indenfor. 
 
"Vores største bekymring er at holde medarbej-
derne sunde," siger hr. Brannan. ”Det er vigtigt at 
gøre alt, hvad du kan, for at passe på medarbej-
derne. Helbredsproblemer kan opbygges over tid. 
Det er vigtigt at forstå i bageribranchen.” 
 
Zehnder blev derfor inviteret til virksomhedens 
fabrik i Shotts, og efter at ingeniørerne havde fore-
taget målinger, følte Zehnder, at de kunne forbedre 
luftkvaliteten.  
 
 
Løsningen fra Zehnder
Zehnder monterede derefter tre enheder på 
fabrikken. Efter kun fire uger kunne Bells tydeligt 
se forskellen. Luftkvaliteten var forbedret med  
46 % i blandingsområdet og med hele 68 % i den 
del af fabrikken, hvor virksomhedens dej produ-
ceres.  
 

"Når du hører ordet bageri, tænker du på melstøv 
og dårlig luftkvalitet," siger hr. Brannan. "Nu 
samles der mindre støv på maskiner og i luften. 
Men vigtigst af alt er, at personalet siger, de har 
det mere behageligt.” 
 
 
Fremragende kundeservice
Hr. Brannan siger, at han til hver en tid vil anbefale 
Zehnder til andre. "Der er en meget professionel 
service og alt gik problemfrit," siger han.  
 
"En af de gode ting ved Zehnder er, at hele 
processen ikke har taget meget af min tid. De gør 
stort set alt: de kom og fortalte os, hvor enhederne 
skulle placeres. De udfører service, skifter filtre og 
er i konstant kontakt vedrørende overvågning. Det 
er fremragende kundeservice."


