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Intelligent – hvordan? 
Eleverne behøver ikke at røre ved noget,
hverken når de skyller ud, eller når de va-
 sker og tørrer hænder. Det er også  vand-
og energibesparende. Betjeningen sker
med fotoceller. 

Hvad er fordelen ved det? 
Først og fremmest løser toilettet et hygi-
 ejneproblem og gør smittefaren mindre.
Toilettet er installeret i indskolen, og de
små kan godt ramme ved siden af. Derfor
er der et billede af en flue i kummen, som
de kan sigte efter. 

Er der meget vedligehold?  
Der er elektronik i armaturet, og på et
tidspunkt skal batteriet skiftes. Da toilet-
tet blev installeret, var der et indkørings-
problem. Det skyllede ud, bare man gik
forbi ude på gangen. Firmaet kom ud og
justerede på fotocellen i boksen over
toilettet, og siden har det været i orden. 

Hvad med rengøringen? 
Toilettet er væghængt, hvilket gør det
meget nemmere at gøre rent. Gulvet er
en ubrudt flade, og det gør det let at ren-
 gøre. Jeg har tidligere været i rengørings-
branchen, og toiletter fastgjort til gulvet
er håbløse. Afløb i gulvene er rene skidt-
samlere. H

martin.hammer.dk@gmail.com

det virker

Jan Kehlet er 
teknisk serviceleder

på Katrinebjerg-
 skolen i Aarhus.

Strøm på toilettet
Toilettet kører på 220 volt, og 
vandhanen bruger et enkelt ni volts
batteri. Vandhanen ved håndvasken
aktiveres, når hænderne er under
hanen.

Skolen fik et legat
Katrinebjergskolen fik i 2013 Hygiej-
nelegatet på 50.000 kroner stiftet
af vvs-firmaet Viega, efter at sko-
lens elever længe havde kæmpet
for at få skolens toiletter renoveret.

Jans favoritter
£ Boremaskinen fra Hitachi

– den er lille og handy
£ Fejemaskinen – den gør det

nemt at få gården ren
£ Trappesækkevognen – god

når skolemøbler skal op og ned
ad trapper.

Det intelligente toilet

Børnene synes, det nye toilet er sjovt at bruge, og det
gør ikke spor, siger teknisk serviceleder Jan Kehlet.

Hver månd viser et FOA-
medlem et arbejdsredskab,
som fungerer godt. 
Fordi det sparer tid, giver 
et kvalitetsløft eller løser 
et problem.

Dit værktøj
Har du et stykke værktøj,
du gerne vil vise til de 
øvrige medlemmer i Tek-
nik- og Service-sektoren,
så lad os endelig høre.
Send en mail til 
redaktionen@foa.dk.
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