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Når vi leverer utstyr for kjemikaliehåndtering eller vannbehandling, leverer vi 
ikke bare en komponent, men komplette system basert på over 20 års 

bransjeerfaring
”

Medlem av ProMinent gruppen

Vannbehandling - med KMDahl
Din pålitelige partner for løsninger innen vannrensing og kjemikalier
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Vi har som mål å være en totalleverandør innenfor vannbehandling, og har bygd opp en 
tverrfaglig kompetanse for å ivareta enhver utfordring innenfor vårt virkeområde. Med vekt 
på utdanning og erfaring ønsker vi å yte optimal service til våre kunder.

Vårt selskap prosjekterer, leverer og monterer renseanlegg til svømmebasseng, VA-anlegg 
og industrielle vannbehandlingsanlegg.

Vi utfører alt fra totalprosjekt til tilstandsrapporter for beregning av kostnader, og har lang 
erfaring med å levere anlegg fra forprosjekt til ferdig igangkjørt anlegg.

Forretningsidé
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Fra K.M. Dahl ble grunnlagt for 22 år siden og frem til i dag er de offentlige kravene til vann-
kvalitet skjerpet. I løpet av disse årene har vi bygget opp en god og tverrfaglig kompetanse 
innenfor våre virkefelt, og kan nå tilby avanserte løsninger til både svømmebasseng, vann-
verk og avløpsteknikk, samt til industriell vannbehandling. 

Vi har 10 dyktige medarbeidere med utdanning og erfaring som yter optimal service til deg 
som kunde, og vi er etablert både i Tromsø, Bardu og Trondheim.

Organisasjon

1 Daglig leder
1 Prosjektingeniør 
3 avdelingsledere 
2 serviceteknikere 

1 selger/servicetekniker 
1 økonomi
1 kontor.

Ettermarkedet er svært viktig for oss og vi bestreber oss på å levere utstyr som holder det 
vi lover. I tillegg utfører vi stadig mer av vedlikeholdsoppdragene for kundene våre. Dette 
for å redusere risikoen for driftsbrudd, forlenge levetid på utstyret og senke driftkostnadene. 
Vårt selskap er i en rivende og spennende utvikling etter at aksjemajoriteten i vårt selskap 
ble overtatt av ProMinent Doserteknik AB med virkning fra 1. januar 2010. Vi ser frem til 
denne utviklingen, og har som målsetting å styrke vår markedsposisjon med ProMinents 
brede produktspekter av renseteknisk materiell, og den totale kompetanse på kjemikalie-
håndtering og vannbehandling.

   
       K.M. Dahl AS er medlem 
       i Norsk Bassengbadteknisk 
       Forening! 

Godkjent foretak for 
ansvarsrett.  
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Det stilles fra myndighetenes side strengere krav til vannkvalitet og kontroll av offentlige bad. 
Allerede i 1996 kom det nye forskrifter om drift av offentlige svømmebasseng og boblebad. 
Dette innebærer blant annet høyere krav til renseteknisk anlegg og internkontroll. Vi har tatt 
konsekvensen av dette og leverer i dag tjenester og utstyr som tilfredsstiller disse kravene.

Vi kan tilby:

Alt av renseteknisk utstyr: 
UV-aggregater, Membranfilteranlegg, trykkfiltre, ionebytteanlegg, saltelektrolyseanlegg, 
dosering -og analyseutstyr.

Kjemikalier svømmebasseng: 
Klor, fellingsmidler, rengjøring/desinfiseringskjemikalier, salttabletter, filtersand etc.

Prosjekteringsarbeider:
Vi prosjekterer og designer renseteknisk anlegg etter dine behov og ditt basseng. 
Det være seg i forbindelse med nye anlegg og rehabilitering av eldre installasjoner.

Utarbeidelse av tilstandsrapport samt rutiner for intern kontroll.

Service og monteringsarbeider.

Tester/analyser.













Basseng
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Industri

Innenfor industrien brukes vann på mange forskjellige måter. Blant annet i prosesser for 
dampproduksjon, som varmeoverføring i hett- og kjølevannssystemer og i kjøletårn.
For å hindre problemer med for eksempel avleiringer, korrosjon og vekst av mikroorganismer 
og ikke minst Legionella, stilles det spesielle krav til vannkvaliteten i de forskjellige bruksom-
rådene. Vannet må ofte både renses og behandles med kjemikalier. Systemene kan være 
utformet på mange ulike måter og har svært varierende problemer.
Metoden for vannbehandling må derfor velges individuelt for hvert system og leder ofte til en 
kombinasjon av spedvannsrensing og kjemikaliebehandling.

Vi kan tilby:

Alt av renseteknisk utstyr:
UV-aggregater, membranfilteranlegg, trykkfiltre, ionebytteanlegg, lagringstanker, 
dosering og analyseutstyr. 

Kjemikalier drikkevann: 
For behandling av ulike typer prosessvann har vi et komplett kjemikalieprogram.

Prosjekteringsarbeider: 
Vi prosjekterer og designerrenseteknisk anlegg etter dine behov og vannkjemiske 
forutsetninger.

Risikovurdering – Legionella
Vi gjennomfører teknisk gjennomgang som beskriver betingelsene for eventuell 
mikrobiologisk vekst i systemet. Fysisk kartlegging, inspeksjon, temperaturmåling, 
analyser av kimtall og legionella, med rapport om tiltak. 

Montasjearbeider og service.

Tester/analyser.















I vår landsdel benyttes det i hovedsak overflatevann som drikke- og prosessvann. Dette kan 
medføre organiske forurensninger som humus og mikroorganismer, uorganiske forurensning-
er osv.

Nye drikkevannsforskrifter stiller strengere krav til kvaliteten på forsyningsvann. Det vil derfor 
være nødvendig med ulike tiltak for å nå disse standardiserte kravene. Hvilken løsning som 
velges i hvert enkelt tilfelle er avhengig av flere forhold, og vi kan tilby komplette program 
avhengig av vannkvalitet og ønsker, der det kan inngå ulike filterløsninger og desinfeksjons-
metoder.

Vi kan tilby:

Alt av renseteknisk utstyr:
UV-aggregater, membranfilteranlegg, trykkfiltre, ionebytteanlegg, saltelektrolyseanlegg, 
lagringstanker, dosering -og analyseutstyr.

Kjemikalier drikkevann.

Serviceavtaler på deres drikkevannanlegg.

Prosjekteringsarbeider: 
Vi prosjekterer og designer renseteknisk anlegg etter våre kunders behov og vannkjemiske 
forutsetninger.

Montering av renseteknisk anlegg.

Tester/analyser. 













Vann og avløpsteknikk
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Vi sørger for 
helheten

Produkter

 Nyheter 

 Pumper

 Doseringsbeholdere 

 Lagringstanker

 Komplette doseringsanlegg

 Doseringstilbehør

 Elektroder

 Måle- og reguleringsutstyr

 Desinfeksjons- og 
 oksidasjonsanlegg

 Membranfiltreringsanlegg

 Skivefilter

 Gravitasjonsfilter

 Avherdingsanlegg og filter

 Handtering av fast material

 Kjemikalier

 Service

 Utdanning
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ULTRAFILTRERING

Ultrafiltrering er en effektiv 
metode for å holde tilbake 
forurensninger på molekylnivå. 
Det er svært effektivt mot bl.a. pyrogener og virus. I 
behandling av overflatevann, prosessvann og avløp 
fra industri kan ultrafiltrering utgjøre en nøkkelrolle.
ProMinent har tatt frem to Ultrafiltrerings serier: 
Dulcoclean UF eco (opp til 3,9 m3/h)
Dulcoclean UF (opp til 90 m3/h)

ELEKTROKLORINATORER

Chlorinsitu® elektroklorinatorer 

benytter saltelektrolyseprinsip-

pet for lokal produksjon av natriumhypoklorit. 

Maskinene er enhetlig oppbygd i plassbe-

sparende rigger. Anvendelsesområdet er 

primært desinfisering av bassengvann, men 

kan også benyttes for drikkevann og industri.

SMCP inline klorinatorsystem er et bredt 

program med brukervennlige elektroklorina-

torer som tilfredsstiller kravene til de fleste 

applikasjoner, slik som kommunale svømme-

haller, hotellbasseng og badeland. De finnes 

i størrelser fra 100 g/h til 3000 g/h.

Vi tilbyr saltvannsklorinatorer med 1, 2, 3 og 

4 elektrolyseceller.
SLANGEPUMPER

ProMinent har kjøpt 
den spanske pumpe-
produsenten Boyser 
og tilbyr nå industrielle 
slangepumper for dosering av kjemikalier 
med spesielle egenskaper. Vanlige appli-
kasjoner er sedimenterende media, slik som 
kalkslurry, og dosering av ikke homogene 
væsker med høy viskositet. 
DulcoFlex industrielle slangepumper.
Pumpene kjennetegnes, som prominents 
øvrige pumper, av eksepsjonelt god hold-
barhet på slitedeler. I dette tilfellet slanger, 
så vel som drivenheter.

SKIVEFILTER
Idrosid skivefilter benyttes som sluttpole-ring på avløpsrenseanlegg for å 

redusere mengden suspendert stoff 
(Susp) i vannet som slippes ut.Fordelen med Idrosid fremfor andre skive-

filter er at hele filteroverflaten benyttes, da 

alt er under vann. Rengjøring av overflaten 

gjøres ved at den tilbakespyles.

Nyheter
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Doseringspumper benyttes når et flytende 
medium skal doseres, i en definert mengde, 
over en bestemt periode, med maksimal 
nøyaktighet. 

Med over 50 års erfaring, tilbyr vi bransjens 
bredeste utvalg av doseringspumper, i alle 
størrelser og utførelser. ProMinent, som er 
verdensledende på magnetdrevne membran-
doseringspumper, har også et overbevisende 
utvalg av pumper for store mengder og høye 
prosesstrykk.

Vi tilbyr våre kunder 5 års materialgaranti på 
driv og kontrollenhet for våre Beta, gamma, 
delta og Sigma pumpeserier. På alt annet gir 
vi 2 års materialgaranti. 

Magnetdrevne membranpumper: 
opp til 80 l/h
Motordrevne membranpumper: 
opp til 4 000 l/h
Membranpumper med hydraulisk kraftover-
føring: opp till 40 000 l/h
Stempelpumper: 
opp till 40 000 l/h
Prosesspumper: 
opp till 4 000 bar
Spesialbygde doseringspumper

Transport-, eksenterskrue-, trykkluft-, fat- 
og slangepumper















Magnetdrevne pumper:
alpha
Beta
delta
gamma/ L 
mikro g/5
Makro
Pneumados

Motordrevne pumper:
Vario C
Sigma/ 1
Sigma/ 2
Sigma/ 3 
Meta

Slangepumper:
DULCO®flex



























Prosessdoserpumper:
EXtronic
Makro TZ
Makro/ 5
Hydro
Orlita MF
Orlita MH
Orlita PS
Orlita DR
Sigma/ 2 kolv
Meta
TriPower

Transportpumper:
Spectra
von Taine
Duodos
DULCO®Trans
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Pumper



Beta® Magnetdreven membrandoseringspumpe 
(0,74 - 32 l/h, 16 - 2 bar)
Beta har nå fått en etterfølger - 
Beta/b. Den nye versjonen byr på 
en rekke forbedringer. Den helt nye 
elektronikken gir lavere energifor-
bruk og er derved billigere i drift. Enda mer inte-
ressant er kanskje muligheten for å dele/multipli-
sere pulssignalene, når pulsen styrer pumpen. 
En ytterligere nyhet er, at alle de delene i pum-
pen, som er i berøring med væske, nå fremstil-
les av PVDF, et materiale som passer stort sett 
alle media. Det gir færre versjoner av pumper og 
reservedeler og forenkler vedlikeholdet. Pumpen 
har et kapasitetsområde på 0-32 l/h og finnes 
også i en syrefast versjon.

gamma/ L Magnetdreven membrandoserings-
pumpe (0,74 - 32 l/h, 16 - 2 bar)
Pumpe for deg som ønsker å 
eksternstyre doseringen med 
eksempelvis analogt mA signal og 
samtidig kunne få en rekke tilbake-
meldinger fra pumpa. Her kan man 
f. eks få aktuell doseringsmengde, hvor mye 
som er dosert m.m. PROFIBUS®-DP grensesnitt

Mikro g/5 Magnetdreven stempeldoserings-
pumpe (150 - 1500 ml/h, 40 - 6 bar)
Pumpe med høy presisjon for 
doseringsoppgaver i mikroliter-
området. Elektronikken er selvo-
vervåkende og identifiserer også 
ytre feilkilder. Dette garanterer høy 
doseringssikkerhet. 

delta® Magnetdreven membrandoseringspumpe 
(11.3 - 80 l/h, 16 – 2 bar)
Det brede kapasitetsområdet 
oppnås med bare fire varianter, 
noe som reduserer reservedelsbe-
hovet og dermed driftskostnadene. 
Betjeningen er enkel og følger i 
samme sporet som gamma og Sigma seriene. 

Pumpen er med automatisk utluftning, leverer 
informasjon om det som skjer ved dosering, for 
eksempel gassdannelse eller overtrykk. Om det 
er gass i systemet, så starter utluftningen auto-
matisk i en kort periode.
delta serien finnes i to materialversjoner: PVDF 
for dosering av praktisk talt alle media, spesielt 
korrosive syrer, klor og lut. Syrefast stål for bruk i 
kjemisk og kjemisk-farmasøytisk industri med for 
eksempel organiske løsninger.

optoDrive® - REVOLUSJONERENDE 
DRIVTEKNIKK
Muliggjør fleksibel tilpasning av doseringskarak-
teristikken, hvilket i sin tur optimerer nøyaktighet 
og doseringssikkerhet. Både suge- og dose-
ringsslag kan, uavhengig av hverandre, gjøres 
langsom eller rask og dermed tilpasses appli-
kasjon og medium. Spesifikk doseringskarakte-
ristikk settes i menyen. En sensor måler konti-
nuerlig membranets posisjon og sammenholder 
den med referanseposisjon i mikroprosessorens 
program. Den energi som kreves for den ønske-
de membranbevegelse bregnes og mates så fra 
kraftelektronikken til drivmagneten.

Som verdensledende på magnetdrevne membrandoseringspumper, har vi et overbevisende utvalg 
av pumper for store mengder og høye prosesstrykk. For deg som bruker tilbyr våre doseringspum-
per et antall attraktive og tidsbesparende egenskaper. Bl.a. tilbys alle pumpetyper med samme 
front, brytere og styremuligheter. Lærer du deg en pumpetype å kjenne, så klarer du enkelt de 
andre også. Det er ikke behov for separat frekvensomformer. Proporsjonalstyring med puls- eller 
mA signal gjøres enkelt via kontrollkabelen som tilsluttes i fronten. 

Magnetdrevne doseringspumper
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Sigma/ 1 (17 - 144 l/h, 12 - 4 bar)
Sigma/ 2 (50 - 420 l/h, 16 - 4 bar)
Sigma/ 3 (145 - 1.030 l/h, 12 - 4 bar)

Vår pumpeserie Sigma Trio, motordrevne 
membrandoseringspumper i to versjoner: 
basisversjon uten elektronisk styresystem 
eller som mikroprosessorbasert kontrollversjon 
for varierende doseringsapplikasjoner. 
Sistnevnte gir uovertruffen nøyaktighet med 
optimal kombinasjon mellom turtallsstyring og 
start/stopp drift. Enkel og oversiktlig betjening, 
stort opplyst display og mange kontrollmulig-
heter følger med på kjøpet.     

Som standard leveres dobbel DEVELOPAN® 
membran med membranbruddsindikator. 
Dette garanterer lang levetid. En fungerende 
bruddindikator sørger for maksimal sikkerhet.

Minimal installasjonskostnad – maksimal drifts-
sikkerhet. Sigma med profesjonell PROFIBUS® 
- DP funksjonalitet.

Væskedel i PVDF leveres som standard, er riktig 
materiale for nesten alle kjemikalier. Kan også 
bestilles i syrefast stål. Integrert overstrømsventil 
gir maksimal sikkerhet for personell så vel som 
prosess.

ProMinents motordrevne doseringspumper overtar der mengde 
eller mottrykk blir så høyt at magnetdrift ikke lengre er optimalt

For deg som kunde oppleves allikevel forskjellen som ganske begrenset siden betjeningspanel 
og menyer på kontrollversjonene er nær sagt identiske. Prinsippet med væskedel bestående av 
membran på aksel og suge-/trykkventil er også det samme. Er du vant med gamma/ L eller delta 
vil overgangen til motordrevne Sigma være en lek og vise versa.  

I det lavere trykkområdet (12 bar og nedover) tilbyr ProMinent fremfor alt serien Sigma 1, 2 og 3. 
Disse finnes i basisversjon respektive kontrollversjon med display og innebygget frekvensstyring. 
Alternativene for eksternstyring er de samme som for gamma/ L og delta, dvs. analogt mA signal, 
digitale pulser, Profibus DP, timer samt manuell innstilling. 

Motordrevne doseringspumper
Nyhet: 
Som standard membranen brudd alarmer.
Leveres med hygieniske tilkoblinger for 
næringsmiddelindustrien.
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Pumpenes harde trykk-karakteristikk garanterer ekstremt nøyaktig 
dosering. F. eks oppfyller de API 675 med en doseringsnøyaktighet på 0,5 %.

Basert på gitte krav kan pumpene uten problem brukes for svært høye trykk, opp til 4000 bar, med 
medietemperatur mellom -40 ˚C til +400 ˚C og meget høy viskositet. Væsker med viskositet opp til 
1000 Pas kan doseres sikkert og nøyaktig. 

Som doseringspumper møter de effektivt alle krav innen den kjemiske, petrokjemiske industri og 
innen olje- og gassproduksjonsindustri. De tilfredsstiller også kravene for spesialdoseringspumper 
innen prosessindustrien.

EXtronic® (0,23 - 60 l/h, 25 - 1,5 bar)
Vår membrandoseringspumpe 
Extronic, med innebygget styring, 
er spesielt laget for bruk i EX sone. 
Den er typegodkjent ihht. Det nye 
EU EX direktivet 94/9/EU (ATEX) 
for EXBb gruppe II og EXBb M qruppe I. 

Sigma motordreven stempeldoseringspumpe 
(1,9 - 64 l/h, 320 - 12 bar)
Finnes i en basisversjon uten intern elektronikk 
samt en mikroprosessorbasert kontrollversjon 
med innebygget frekvensomformer og en rekke 
styringsmuligheter, og bl.a. Profibus DP som 
tilvalg. 

Makro/ 5 membran-, stempelmembran- og 
stempeldoseringspumper (38 - 6 000 l/h)
Doseringspumper med høy ytelse. Kan leveres 
i forskjellige utførelser for et hav av forskjellige 
anvendelsesområder. Modul utførelse av 
basisversjonen gjør det mulig å produsere 
pumper med doble væskedeler eller som en 
seriekoblet multistasjon. 
Pumpene finnes i tre varianter:

Mekanisk membranpumpe 
Høyteknologisk stempel-
membranpumpe
Meget robust stempelpumpe







Makro TZ membran-, stempelmembran- og 
stempeldoseringspumper (8 - 2 100 l/h)
Makro TZ doseringspumper er våre mest 
effektive moduloppbygde løsninger for de fleste 
anvendelsesområder. De finnes tilgjengelig som 
svært enkle mekaniske membranpumper, som 
høyteknologiske stempelmembranpumper og 
som uvanlig robuste stempelpumper for trykk-
område opp til 320 bar. Plastmateriale, med høy 
motstandsdyktighet mot kjemikalier, garanterer 
en problemfri dosering av aggressive media.

Hydro/ 2 (3 - 72 l/h, 100 - 25 bar) 
Hydro/ 3 (10 - 180 l/h, 100 - 25 bar)
Utgjør den optimale løsningen i det lavere 
registeret opp til 100 bar. Kan fleksibelt 
kombineres som pumpe med enkelt/dobbelt 
doseringshode eller 
som multippelstasjon. 
Standard versjon med 
flerlags membran og 
integrert overstrøms-
ventil, oppfyller de 
strengeste sikkerhetskrav.
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Prosesspumper opp til 4 000 bar

forts.

Nyhet:
Prosess pumpe TriPower med en girkasse og tre flytende 

komponenter. Håndterer opp til 38 m3/t til 50 bar! DN80



Meta stempeldoseringspumper 
(6,1 - 49,3 l/h, 216 - 52 bar)
Meta er konstruert som en stabil og pålitelig 
modulbasert motordreven stempeldoserings-
pumpe. Med sin ypperlige repeterbarhet på 
±0.5 %, garanterer pumpen høyeste pro-
sesskvalitet..

ORLITA® Mf Hydrauliske membranpumper 
(2 - 28.000 l/h, 700 - 9 bar)
Består i hovedsak av funksjonsgruppene: 

drivenhet
veivhus
doseringsenhet 

Den hydrauliske membrandoseringsenheten 
har et PTFE dobbeltmembransystem som in-
kluderer en signalfunksjon for membranbrudd. 
En integrert overstrømsventil beskytter maski-
nen mot overbelastning. Disse pumpene har 
uvanlig høy sugeevne, helt opp til 8 mVs. 
En ventilløs, og stort sett 
slitasjefri, inngangsmekan-
isme sørger, sammen med 
overstrøms- og membran-
beskyttelse, for problemfri drift.

ORLITA® PS stempeldoseringspumpe  
(1 - 37 000 l/h, 400 -  8 bar)
Er spesielt overbevisende med tanke på 
hydraulisk telse og trykktap, i tillegg 
til dens selvrengjørende egenskaper. PS 
pumpene kan anvendes i et bredt temperatur-
område, fra -40°C til +400°C, samtidig som 
de er vedlikeholdsvennlige, kosteffektive og 
robuste. Stempeltetningene kan strammes 
under drift vha. tetningsskruen på pumpe-
huset.







ORLITA® Mh Hydrauliske membrandoserings-
pumper (1 - 773 l/h, 4000 bar)
På samme måte som Mf serien er har også Mh 
et ekstremt fleksibelt bruksområde, og er kon-
struert for høye trykk, opp til 4000 bar. For å 
garantere maksimal driftssikkerhet og pålitelig-
het er væskedelene utstyrt med doble, rustfrie 
stålmembraner. Av andre fordeler kan vi nevne 
svært liten slitasje under drift samt installasjon 
uten bruk av spesialverktøy. En overstrøms-
ventil og en automatisk avluftingsventil for 
hydraulikkammeret er integrert i pumpehodet. 
Pumpene er alltid utrustet med membran-
bruddsindikator som er sltasjefri og ivaretar 
optimal doseringssikkerhet

ORLITA® DR ventilløse stempeldoserings-
pumper (1 - 4 000 l/h, 400 - 4 bar)
Er utstyrt med et pumpehode som fungerer 
uten suge- og trykkventiler. Funksjonsprinsip-
pet er basert på en oscillerende og roterende 
stempelbevegelse. På denne måten åpner 
og stenger stempelet selv inn- og utløp på en 
effektiv måte. Dette gjør at man ikke behøver 
ventiler, og kan operere i et bredt slagvolum-
område. Det ventilløse funksjonsprinsippet till-
later ekstremt nøyaktig dosering av media med 
høy til meget høy viskositet, opp til 1000 Pas. 
Også væsker som inneholder partikler kan 
doseres problemfritt da det ikke 
er ventiler som kan tilstoppes. 

Media med temperatur mellom 
-40°C til +400°C kan doseres 
og kapasiteten kan varieres fra 
0 – 100%. 
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Prosessdoseringspumper forts
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Transportpumper benyttes når væske 
skal transporteres fra en lagringsplass 
til en annen. 

Da det finnes væsker med de mest fors-
kjellige egenskaper, finnes det også 
transportpumper med funksjonalitet 
som er tilpasset alle forhold.

vonTaine® Sentrifugalpumpe     
Vår magnetkoblede sentrifugalpumpe vonTaine® 
transporterer opp til 22 500 l/h flytende kjemika-
lier, fra en tank til en annen, med mottrykk opp 
til 23.5 mVs, på en sikker måte helt uten lekka-
sje.

Spectra Eksenterskruepumpe          
ProMinents eksenterskruepumpe Spectra er en 
fortrengerpumpe, spesielt utformet for transport 
av polymerløsninger – men er også godt egnet 
for transport av andre viskøse media, opp til 
12 000 l/h. 

DULCO®Trans Fatpumpe  
DULCO®Trans fatpumpe er ideell for fylling og 
omtapping av væsker. Kan transportere opp til 
4200 l/h. Slange og pistolmunnstykke inngår i 
leveransen. 

Duodos Trykkluftdreven membranpumpe    
ProMinent® Duodos er en membranpumpe som 
drives med trykkluft og dermed ikke har noen 
elektriske komponenter. Leveres med kapasitet 
opp til 6 700 l/h og mottrykk opp til 70 mVs.

Pumper for transport av væske
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DULCO®flex industrielle slangepumper
Pumpene kjennetegnes, som prominents 
øvrige pumper, av eksepsjonelt god hold-
barhet på slitedeler. I dette tilfellet slanger, 
så vel som drivenheter.

Funksjonsprinsippet for en slangepumpe 
er svært attraktivt i all sin enkelhet. 
En slange, med tilpassede dimensjoner, 
i ulike typer elastomer eller termoplast, er 
anbrakt i pumpehuset. Denne slangen 
trykkes sammen av en eller flere kammer 
eller ruller. 

Disse er montert på en rotor og den roterende 
bevegelsen skaper vakuum som suger 
væsken opp, og trykk som presser væsken 
inn i prosessen. 

Pumpeprinsippet er nøyaktig og skånsomt 
for mediet samtidig som at det er stor tole-
ranse mht. viskositet og tørrstoffinnhold. Det 
er også svært sikkert, da et evt. slangebrudd 
kun fører til at volumet i selve slangen lekker 
ut. Dette fanges opp av pumpehuset samtidig 
som man kan få en alarm.

ProMinent har kjøpt den spanske pumpeprodusenten Boyser og tilbyr nå industrielle slangepum-
per for dosering av kjemikalier med spesielle egenskaper. Vanlige applikasjoner er sedimente-
rende media, slik som kalkslurry, og ikke homogene væsker med høy viskositet. 
Vi tilbyr et bredt spekter av pumper i de fleste kapasitets- og trykklasser, i hensiktsmessige inter-
valler. 

Slangepumper for industrielt bruk
Nyhet: 
DULCO®flex industrielle slangepumper



Våre doseringsbeholdere og sikkerhetskar 
er perfekte for deg som krever det lille ekstra 
når det gjelder sikkerhet og funksjon ved 
håndtering og lagring av alle typer kjemikalier. 
De er utformet spesielt med tanke på sikkerhet 
og funksjonalitet. 

Rotasjonsstøpte PE beholdere har gradering i 
både liter og gallon. 
På toppen finnes gjengeanslutning for montering 
av de fleste av ProMinents omrørere, sugegar-
nityr og doseringspumper. Sikkerhetskar i PE 
finnes i passende størrelser. 

Doseringsbeholdere i UV-bestandig polyeten 
eller polypropylen produseres med volum fra 
35 – 1000 l og med gjengeanslutninger for 
pumper og omrørere. 
Kan leveres i kundetilpassede farger.

Tilbehør:
Manuell eller elektrisk omrører 
Sikkerhetskar 
Nivå- og doseringsmåler
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Doseringsbeholdere



Vårt sortiment innehar komplette tank og sikker-
hetsløsninger for lagring av flytende kjemikaler, 
for så vel innen- som utendørsinstallasjoner. 
Tankene er laget av materialer som er resistente 
mot de fleste kjemikalier.

Tanker med volum fra 0,5 – 70 m3.
Som standard av sveiset Polyetylen PE-HD 
eller Polypropylen PP. På forespørsel også i 
forskjellige stålkvaliteter.  
Generell levetid er 25 år, uten krav til vedlike-
hold, ihht. DVS 2205 / EN12753.
I standardutførelse eller kundetilpasset volum 
og form.









Om ønskelig leveres tilhørende dagtank inkl. 
automatisk påfylling og nivåalarmer. 
Eksempel på øvrig tilbehør:

Sikkerhetskar tilpasset lagertankens 
volum
Fylleanordninger (eksempelvis tankbil-
anslutning)
Oppvarming av lagret medium
Utstyr for optisk eller elektronisk nivå-
kontroll
Scrubber for rensing av dampende 
gasser
Stige eller festeanordning for dette
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Lagringstanker

ProMaqua er en del at ProMinent konsernet.



De fleste er vel kjent med hva tid koster i form 
av lønnskostnader, driftsstopp og irritasjon. 
Mange velger ProMinent for høy kvalitet og 
for å være sikre på å få et pålitelig og velfung-
erende system. Et overgripende ansvar for at 
helheten blir riktig er tanken bak våre komplette 
CE merkede system.

Kjemikaliehåndteringen blir enklere og enklere. 
Prefabrikkerte løsninger, designet av ProMinent, 
utgjør en komplett enhet sammen med nød-
vendige beholdere. Disse settes i drift raskt og 
enkelt, uten krav om ytterligere installasjons-
arbeid – Plug and Play!

Hvorfor ikke få et solid grep om kjemikalie-
håndteringen, og la oss i ProMinent levere et 
CE merket og skreddersydd kjemikalierom 

– ex i en container. En veldig kostnadseffektiv 
måte og bygge ut, eller modernisere, system for 
lagring og dosering av kjemikalier.

Et system tilpasset akkurat deres behov.
Risikoanalyse og CE merking.
Alt fra et sted: Rådgivning, design, produksjon, 
installasjon, oppstart og vedlikehold.
Kun en leverandør og kontaktperson.
Korrekt materialvalg, montert og dimensjonert.
Alt utstyr er beskyttet mot ytre påvirkning.
Dører, vegger og håndtering av søl for å 
beskytte personell og omgivelser.
Enkelt, sikkert og tidsbesparende – ”Plug and 
Play!”
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Standardiserte, industrispesifikke 
og kundetilpassede system



Med riktig tilbehør sikres korrekt og 
trygg dosering.

Ytterligere funksjonalitet og sikkerhet: 
Utvalget av tilbehør er like omfattende som 
utvalget av pumper og system. Kun riktig 
tilbehør kan garantere sikker funksjon under 
forutsatte driftsbetingelser. Enhver doserings-
applikasjon kan optimeres individuelt med å 
benytte passende tilbehør.

For å nevne en del tilbehør:

Flerfunksjonsventilen - med fire funksjoner: 
trykkholde-, overstrøms-, trykkavlastnings- 
og evakueringsventil.
Nivåvakt – gir deg beskjed før doseringstanken 
går tom for kjemikalie
Kalibreringsrør - for korrekt kalibrering og sjekk 
av pumper
Doseringslanse - som sørger for god inn-
blanding av kjemikalie i mediet
Sugearmatur med integrert nivåvakt
Bunnventil/Sugeventil
Slange/rør tilpasset kjemikalie, doserings-
mengde, trykk og avstand mellom pumpe 
og doseringspunkt















Doseringstilbehør
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Effektiv prosesstyring, kombinert med høy 
prosessikkerhet, krever eksakte og pålitelige 
måleverdier og regulering, i sanntid. Dette er 
krav vi oppfyller, takket være et bredt utvalg 
av komponenter for kundetilpassede løsninger.

Flere målevariabler – en teknologi. 
Våre kontrollere kan behandle data fra en rekke 
forskjellige elektroder. De vanligste er pH, redox, 
konduktivitet og klor, men vi har også tilgjengelig 
elektroder for klordioksid, kloritt, oson, hydro-
genperoksid og andre parametre. 

Eksakt måling i sanntid!
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Elektroder
Ved forurenset målemedie, høye temperaturer og 

trykk er elektroden PHER 112 SE med sin teflon-

membran et godt valg. Den passer utmerket til 
for eksempel kommuner som vil benytte samme 
eletrode på både deikkevann og avløpsvann.

pH
Redox/ORP
Konduktivitet
Klor
Klordioksid
Kloritt
Brom















Ozon
Syre
Hydrogenperoksid
Pereddiksyre
Fluorid
Temperatur















Vi bruker å beskrive dosering og måling av 
flytende media som ”Intelligent dosering”. 
Bruk av riktig måle- og reguleringsteknikk er 
avgjørende for å optimere håndteringen av 
flytende media.

Dulcometer® D1C er en helt ny mikroprosessor-
basert kontroller med et svært bredt anvendel-
sesområde. Den kan tilpasses praktisk talt et 
hvert behov innenfor området måling og regule-
ring av vannparametre. 

Det unike med D1Cb er at tilpasningen enkelt 
kan gøres i felt. Det betyr i praksis at man aldri 
tar med seg, eller sender ut, feil kontroller. Måle-
parameter, utganger osv. kan alltid endres lokalt. 

Våre produktfamilier:
1-kanals regulator D1C
2-kanals regulator D2C
Multikanal regulator DCM II
Ulike måleverdiomformere
Håndinstrumenter

Bruk av riktig måle- og reguleringsteknikk gir 
en rekke fordeler ved dosering av flytende 
kjemikalier:

Forbedret prosessikkerhet 
Mer effektiv prosessoppfølging
(f.eks høyere produktkvalitet)
Kostnadsbesparelser ved redusert kjemikalie-
forbruk
Kostnadsbesparelser ved redusert spillvanns-
deponering 
Lettfattelige måledata i sanntid
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Måle- og reguleringsutstyr
Nyhet: 
Aquatrac - prosess instrumenter for kjølevann
Ny kompakt Controller for pH og redoks



Våre kunder tilbys alle vanlige desinfeksjon-
smetoder fra en og samme leverandør.

For desinfeksjon av ulike vanntyper finnes et 
spekter av metoder og teknikker, hver og en 
med sine spesifikke fordeler og ulemper. 
Hvilken teknikk som er best egnet i et hvert 
tilfelle avhenger av mange parametre og 
begrensninger. ProMinent tilbyr en mengde 
forskjellige desinfeksjonsteknologier. 

En kombinasjon av ulike teknikker er ofte 
det som, på den mest effektive måten opp-
fyller de krav som er satt, med tanke på 
vannkvalitet og økonomi. 

Våre spesialister kan, takket være sin detaljerte 
bransjekunnskap, sette sammen den optimale 
systemløsningen for akkurat ditt behov. 
Ved valg av desinfeksjons- og oksidasjonsmeto-
de må først behovet for, og fordelene/ulempene 
med de ulike systemene, veies mot hverandre.

UV-anlegg
Ozon
Klordioksid
Elektroklorinator 
Dosering av flytende desinfeksjonskjemikalie
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Desinfeksjons- og 
oksidasjons-system



Ultrafiolett bestråling

Egenproduserte lav- og mediumtrykk UV 
anlegg Dulcodes® for desinfeksjon og 
oksidasjon av klorforbindelser. 

UV bestråling garanterer en sikker, kjemikaliefri 
og pålitelig desinfeksjon av vann. I sær UV C 
lys, med bølgelengde 240 – 280 nm, angriper 
direkte den vitale genetiske informasjonen som 
finnes i mikroorganismers DNA og forhindrer de 
fra å formere seg. Dermed er de uskadeliggjort. 
Til og med hårdnakkede parasitter som Cryp-
tosporidium og Giardia inaktiveres uten nåde.

I moderne vannbehandling er desinfeksjon 
en vesentlig del av prosessen. UV anvendes i 
økende grad til dette formålet da metoden er 
både sikker og pålitelig, og ikke minst kjemika-
liefri. Flere store forskningsprosjekter samt et 
stort antall vel fungerende anlegg på verdens-
basis, er bevis for metodens fortreffelighet.

Overbevisende argumenter for 
ProMinents Dulcodes® systemer er:

Jevn stråling
Optimert hydraulikk i reaktorkammeret
Lamper med høy UV-C effekt og lang levetid
Systemregulering med overvåkning og log-
ging av alle vitale parametre
 

Å anvende UV lys for desinfeksjon av drikke-
vann har i mange år vært et effektivt alternativ 
til kjemisk behandling. Utviklingen av høyeffek-
tive UV lamper med lavt energiforbruk og lang 
levetid åpner nye muligheter for UV teknologien. 
ProMinent tilbyr i dag UV lamper med garantert 
levetid på inntil 14000 timer.
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Nyhet: Dulcodes S, Mediumtrykk UV anlegg med 1, 2 eller 3 

kW lampe. UV lampen er montert på tvers av strøm-

ningsretningen, noe som gir svært kompakte innbyg-

ningsmål. Dulcodes S er laget med tanke på etter-

montering i bassenganlegg, hvor tilgjengelig plass er 

svært begrenset.
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Ozonanlegg

Valget mellom OZONFILT® trykksatte anlegg, 
eller Bono Zon® vakuumanlegg, kommer helt 
an på hvilke mengder av dette, sterkest tillatte 
oksidasjonsmiddel man har behov for. Anleg-
gene er ideelt tilpasset kjemikaliefri fjerning av 
eksempelvis jern og mangan i drikkevanns-
systemer, eller for å fjerne arsenikk.

Ozon har et uvanlig stort mikrobiologisk virk-
ningsgradsspekter. Riktig installert har den en 
rask og effektiv virkning på nær sagt alle kjente 
bakterier, virus og andre mikroorganismer. 
Dessuten brytes ozon raskt ned til oksygen, 
og levner ingen restprodukter i vannet. 
Takket være dette er oson et svært effektivt 
og miljøvennlig desinfeksjonsalternativ. 
Konsentrasjonen kan måles online når som 
helst.

ProMinent tilbyr anlegg med tilbehør i nesten 
alle størrelser. Typiske applikasjonsområder 
for ozon er:

Behandling av vann i svømmebassenger 
(desinfeksjon, nedbryting av trihalometaner 
og kloraminer)
Behandling av drikkevann (oksidasjon av 
metaller som jern/mangan samt organisk 
materiale som humus)
Desinfeksjon av kjølevann
Beskyttelse av vann i zoologiske bassenger 
og akvarier
Beskyttelse mot fiskesykdommer i settefisk- 
og landbaserte fiskeoppdrettsanlegg
Bryggeri: fjerning av jern og mangan samt 
mikrobiologisk beskyttelse av flaskevann













OZONFILT® Ozonanlegg
Anleggene i OZONFILT® familien er kompakte 
anlegg, klare til bruk. Det er bare å koble til 
vann og el. Og sette anlegget i gang. Finnes i 
flere produktserier med forskjellige størrelser. 
Kapasitet fra 5 – 200 g O3/h.

Anlegg som benytter luft
OZVa    1 - 4         5 - 40   g/h
OZMa 1A - 3A     70 - 140 g/h

Anlegg som benytter oksygen
OZVa    5 - 7        30 - 90   g/h
OZMa 1O           105 - 210 g/h
 
BonoZon® Ozongenerator
BonoZon® er vår største ozongeneratorserie. 
Disse anleggene har internt undertrykk i pro-
duksjonscellene, noe som garanterer at man 
aldri kan få ozonlekkasje i generatoren. Leve-
res i standard størrelser fra 20 – 1000 g O3/h. 
Større anlegg på forespørsel.  



Klordioksidanlegg

Vår serie av klordioksidanlegg er egnet for 
kontinuerlig behandling av alt fra små til store 
vannmengder. 
Avhengig av type kan de produsere mellom 
5 g/h og 200 kg/h. Anleggene er designet for 
industriell drift, og omfatter en mengde regule-
rings- og overvåkningsfunksjoner. De kan også 
styres etter måleverdisignal.  

For små og mellomstore installasjoner har vi 
utviklet Legio Zon® serien med kapasitet opp 
til 5 g/h. En av denne seriens styrker er er svært 
høy stabilitet i produksjonen av ClO2 løsning. 
Dette gjør at Legio Zon® også er velegnet for 
diskontinuerlig drift. Med signal fra en vann-
måler garanteres eksakt proporsjonalstyring av 
dosert mengde. 

Driftsoperatøren kan enkelt justere ønsket dose 
i automatikkens meny. Ytterligere egenskaper 
inkluderer automatisk indikasjon og påminnelse 
om kommende service og ettersyn samt auto-
matisk oppstart etter strømbrudd.

Klordioksidanleggene i ProMinents Bello Zon® 
serie er førstevalget når man skal behandle 
store vannmengder.

Purate® klordioksidaggregat benyttes da man 
har behov for veldig store mengder ClO2 til sin 
vannbehandling.

Bello Zon® CDV (15 - 2 000 g/h) 
Denne benytter utspedde 
kjemikalier. F. eks med 9 % 
saltstyre og 7,5% natriumkloritt. 
Med en liter av hver kjemikalie 
kan anlegget produsere ca 40 g 
klordioksid.

Bello Zon® CDK (150 - 10 000 g/h) 
Benytter konsentrerte kjemikalier (30 – 33 % 
saltsyre og ca 25 % natriumkloritt). I dette 
tilfellet produseres omkring 150 g ClO2 for 
hver liter av de to kjemikaliene. 
For å garantere en sikker produksjon er 
anlegget utstyrt med en tredje pumpe som 
doserer spedevannet til reaktoren.

Purate® AD (opp til 200 kg/h) 
Denne benytter kjemikaliet Purate® og svovel-
syre i konsentrasjon 78 – 98 %. 
Fra 1 kg Purate® og 1,2 kg 78 % svovelsyre 
produserer anlegget ca 240 g klordioksid.

Purate® MSA (opp til 100 kg/h) 
Denne benytter kjemikaliet Purate® og svovel-
syre i konsentrasjon 78 – 98 %. 
Fra 1 kg Purate® og 1 kg 78 % svovelsyre pro-
duserer anlegget ca 240 g klordioksid. 

Legio Zon® (5 g/h) 
Dette anlegget er designet spesielt med tanke 
på Legionella beskyttelse i idrettsanlegg, på 
skoler, hoteller osv. 
Brukere og eiere av Legio Zon® 
drar fordel av høy pålitelighet, 
brukervennlighet, gunstig pris/
ytelse, forhold samt lave 
vedlikeholdskostnader. 
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Elektroklorering med saltelektrolys-
aggregat
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Natriumhypoklorit som produseres lokalt vha. 
saltelektrolyse. Dette innebærer slutten på å 
oppbevare og håndtere klor i svømmebad el-
ler vannbehandlingsanlegg. Alle ulemper med 
dette (helse, miljø, økonomi og reduksjon av 
klorkonsentrasjon etc.)er en saga blått. I tillegg 
vil du oppleve en synlig forbedring av vannkvali-
teten i et basseng. 

Systemet kan også benyttes for kontinuerlig 
desinfeksjon av drikkevann, eller industrielle 
applikasjoner hvor det benyttes klor. 
I et svømmebad er saltvannsklorering den best 
egnede metoden både fra et økonomisk og 
miljømessing synspunkt, rett og slett den mest 
kostnadseffektive og helsemessig beste måten 
for å få rent og krystallklart vann.

Klorgeneratorsystemet Chlorinsitu® benytter 
saltelektrolyseprinsippet. Anleggene er enhetlig 
oppbygde og innbygd i plassbesparende rigger.
Disse enhetene produserer ikke bare klor, de 
ivaretar også kontroll og sikkerhet i hele proses-
sen samt dosering av riktig mengde klor. Anleg-
gene leveres med CE sertifisering.

Inline klorgeneratorsystem SMPC kan produse-
re fra 100 – 3000 g/h. Dette er brukervennlige 
saltvannssystemer med 1, 2 eller 4 elektrolyse-
celler. 
Noen fordeler med bruken av klorgenerator-
anlegg:

Mindre transport og kjemikaliehandtering
Ferskere og mer effektivt klor
Penger og spare takket være redusert behov 
for CO2







Nyhet: 
Elektroklorinator Chlorinsitu og SMCP
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Innen vannbehandling er membranfiltrering den 
teknologien som gir lavest driftskostnader for 
å ta partikler og salter ut av vannet. ProMinent 
tilbyr en rekke forskjellige membrananlegg for 
forskjellige applikasjoner. Når disse kompletteres 
med andre produkter fra vår rikholdige porte-
følje, kan vi tilby en kundespesifikk totalløsning, 
dvs. en komplett prosessløsning for vannbe-
handling fra en og samme leverandør. 
Membranfiltrering er en fysisk prosess som 
separerer ut partikler vha. semipermeable 
membraner. Fire forkjellige teknikker benyttes, 
avhengig av størrelsen på partiklene som skal 
fjernes:

Membranfilteranlegg

Omvendt osmose (RO)
Serie ecoPRO med permeatkapasitet opp til 
2,7 m3/h. Meget gunstig pris/ytelse forhold 
takket være en høy grad av standardisering
Serie TW har permeatkapasitet opp til 50 
m3/h, og på forespørsel helt opp til 100 m3/h. 
Stor fleksibilitet muliggjør kundetilpasset utfø-
relse. Lave driftskostnader takket være effektiv 
funksjon og siste generasjon lavtrykksmem-
braner med virkningsgrad opp til 80 %, av-
hengig av råvannskvalitet.
Serie SW for sjøvann, med permeatkapasitet 
opp til 27 m3/h, på forespørsel helt opp til 60 
m3/h.
Serie BW for brakkvann med permeatkapasitet 
opp til 20 m3/h.

Anvendelsesområdene for RO er mange, vi kan 
nevne bl.a. Spedevann til dampkjeler, bryggeri 
og næringsmiddel, kjemisk industri, galvanoin-
dustri, laboratorier og vaskeanlegg samt pro-
duksjon av drikkevann fra sjøvann i områder 
med knapphet på ferskvann.  









Ultrafiltrering Dulcoclean®

For å eliminere helserisiko i drikkevann som ikke 
tilfredsstiller WHO’s krav er ultrafiltrering med 
Dulcoclean® den ideelle løsningen. I rensing av 
overflate-, prosessvann eller industrielle avløp 
kan et ultrafilteranlegg spille en nøkkelrolle. 
Anleggene kombinerer flere vannbehandlingsp-
rosesser og har derfor evnen til å gjøre kjemisk, 
fysisk og bakteriologisk forurenset vann om til 
drikkevann av god kvalitet. I prosessen fjernes 
mikrobiologiske forurensninger, tungmetaller, 
pesticider, og halogenerte organiske forbindelser  

Dulcoclean®UF eco (opp til 3,9 m3/h)
Dulcoclean®UF (opp til 90 m3/h).

Nanofiltrering 
Bygger på samme prinsipp som omvendt 
osmose, mens NF membranen slipper gjennom 
noe mer enn RO, men er allikevel en 100 % bar-
riere mot mikrobiologisk forurensning så vel som 
partikler, samtidig som at driftstrykk og dermed 
driftskostnadene blir betydelig lavere.





Nyhet: 
Dulcoclean Eco, ultrafilter i kompaktmodell

ultrafiltrering 
nanofiltrering 





omvendt osmose (RO) 
mikrofiltrering
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Skivefilter

IDROSID er et gravitasjonsbasert skivefilter med 
filtrering utenfra og inn. Fordelen, sammenlignet 
med andre skivefiler på markedet, er at hele 
filterarealet benyttes da filterskivene er helt ned-
senket i vann. I driftsfasen stoppes rotasjonen 
for å spare energi og slitasje. Filtrering utenfra og 
inn gjør det enkelt å fjerne partikler fra overflaten. 
Rengjøring ved tilbakespyling.  

Skivefilteret forhindrer slamdannelse i filterkaret. 
Selve returspylingen skjer under vannflaten, noe 
som forhindrer dannelse av bakterielle aerosoler 
i omgivelsene. I tillegg er tilbakespylingen lydløs.
Det er også mulig å tilsette en kjemisk substans 
under returspyling som reduserer oppbygningen 
av biomasse på filterelementene. 

Det 9 mm tykke filterelementet er statisk, noe 
som gjør at det ikke beveger seg selv under 
slamfjerneprosessen. Hydrauliske tetninger 
finnes kun i returspylesystemet, hvilket gjør 
det umulig for ufiltrert vann å komme gjennom 
til renvannsutløpet. 

Anvendelsesområder:
Sluttfiltrering av avløpsvann
Filtrering av prosessvann i industriell 
produksjon
Filtrering av vann fra innsjø og elv eller sjø- 
og brakkvann
Filtrering av vann til, eller avløp fra, akva-
kulturanlegg
Forbehandling før omvendt osmose anlegg











Nyhet: 
Idrosid skivefilter



Gravitasjonsfilter INTERFILT® er et åpent sand-/
mediefilter med differansetrykkstyrt tilbakespyling 
og integrert beholder for returspylevann. 
Med et slikt filter kan vann behandles ekstremt 
økonomisk.

Gravitasjonsfilter egner seg for nær sagt alle 
filtreringsoppgaver.

Anvendelsesområder:
Delstrømsfiltrering av varme- og kjølekretser
Filtrering av drikkevann og prosessvann for 
industri
Fjerning av jern og mangan 
Rensing av avløpsvann for å redusere partikler, 
COD – BOD5 og forfat
Forbehandling før avanserte vannbehandlings-
prosesser
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Gravitasjonsfilter
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Avherdingsanlegg og filter

Vann omsettes kontinuerlig i naturen. Regnvann 
filtreres gjennom grunnen og kommer ofte i kon-
takt med mineraler og metaller som finnes der 
naturlig, eller som er kommet dit ved mennesk-
elig hjelp. På veien kan vannet ta til seg større 
eller mindre mengder av disse materialene.

Noen av de mineralene og metallene som kan 
løses i vann kan gi skader og problemer når 
vannet brukes. Det kan derfor være hensikts-
messig å fjerne noe det, eller evt. alt. Dette har 
ProMinent løsninger for. 

Vi kan levere bl.a:

avherdningsanlegg DME 
sandfilter KF
aktivt kullfilter AK 
jern og manganfilter FeMn 
silfilter DULCOFILT®













ProMinent tilbyr alt man behøver for håndte-
ring av tørrstoff, fra multiskruedoserere, stor-
sekktømmere, skruetransportører, innblandings-
kar og pneumatiske transportører til komplette, 
nøkkelferdige doseringsanlegg. Dosereren har 
unike fordeler som sikker siloutmating i kombi-
nasjon med høyeste doseringsnøyaktighet uten 
avbrudd. Våre multiskruedoserere erstatter kon-
vensjonelt utstyr som vibrerende/fluidiserende 
bunn og tilhørende, kostbare veiesystemer.

Velprøvd teknologi, rask montering og vedlike-
hold redusert til et minimum – alt dette kan du 
regne med!!

ULTROMAT® og PolyRex® berederne er utviklet 
spesielt for å brukes til polyelektrolytter. Designet 
er basert på ProMinents mange fremgangsrike 

år på området for håndtering av avløpsvann 
– hundretalls renseanlegg, verden over, er resul-
tatet av denne høyst spesialiserte teknologi.

Konseptet med Polymore® er et komplett 
system for oppløsning og dosering av flytende, 
konsentrerte polymerer. 
Polymore - for flokkulering (men ikke av 
partikler).

Med oppkjøpet av Tomal i 2005 kompletterer 
ProMinent konsernet sitt sortiment av poly-
merberedere. Tomals erfaring med håndtering 
av tørt media i kombinasjon med den erfaring 
ProMinent har med å håndtere flytende media, 
skaper en merverdi for våre kunder. Vår styrke 
er at vi enkelt kan foreslå riktig polymerbereder, 
i kombinasjon med riktig doseringspumpe.
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Håndtering fast materiale
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Kjemikalier

Kjemikalier for vannverk og avløpsrenseanlegg:

Vi representerer Kemira Chemicals AS og BIM 
Norway AS i Nord Norge, og leverer fra Kemira 
konsernet kjemikalier for behandling av drikke-
vann og avløp.
Fra BIM leverer vi Vannglass (natriumsilikat) for 
korrosjonssikring og pH regulering av drikke-
vann. 

Kjemikalier for industri:

Vi leverer kjemikalier for vannbehandling av 
Legionella, sanitæranlegg, dampanlegg, 
kjøle- og hettvannsanlegg, kjøletårn og andre 
industrielle prosesser.



For å sikre problemfri drift og lang levetid på de-
res anlegg samt forhindre kostbare driftsstopp, 
bør service og vedlikehold utføres regelmessig.  
Ved slitasje påvirkes utstyrets egenskaper, det 
er uunngåelig. Vi kan tilby en trygg og bekvem 
løsning på dette gjennom en serviceavtale, som 
gir best mulig driftssikkerhet på deres anlegg. 

En serviceavtale minimerer risikoen for unødven-
dige, kostbare driftsstopp gjennom forebyggen-
de tiltak. Ved våre årlige/halvårlige besøk rap-
porterer vi endringer og foreslår tiltak før de blir 
et akutt problem. Utslitte deler kan videre skiftes 
før de forårsaker kostbare driftsstopp. Man gis 
også en mulighet for oppfriskning av driftsperso-
nalets kunnskaper gjennom faglig utveksling og 
hjelp dersom de skulle ha spørsmål vedrørende 
driften. 

Vår kompetanse innefor vannbehandling gjør at 
vi kan utføre service, vedlikehold og reparasjo-
ner på alle vannbehandlingsanlegg. Det være 
seg service på svømmebasseng, vannverk og 
industrielle vannbehandlingsanlegg. I tillegg til 
vårt tilbud på service ute hos våre kunder utfører 
vi også større og mindre verkstedtjenester på 
pumper og prosessinstrumentering i vårt velut-
styrte verksted. 

Vi anser hvert enkelt anlegg som unikt og vi 
skreddersyr derfor våre serviceavtaler etter 
kundens og ikke minst anleggets behov! 

Ta vedlikehold og service på alvor og kontakt 
oss for en nærmere samtale på hva vi kan tilby 
deg og ditt anlegg. Det kan lønne seg!

Service
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Personell med nødvendig kompetanse sikrer 
brukerne av bassengbad, drikkevannsledninger 
og industriell vannbehandling tilfredsstillende 
helsemessige og hygieniske forhold innen vann-
behandling. God kompetanse reduserer drifts-
stopp av anlegget og bidrar til å effektiviserer 
driften ved alle anlegg.

Dette fører til at våre kurs er målrettet mot 
sikrere og bedre dosering, færre unødvendige 
driftsstopp, sikrere og tryggere kjemikaliehånd-
tering, bedre driftsøkonomi og kvalitet på slutt-
produkt ”helsemessig og hygienisk vann”.

Våre kurs informerer om oppbygging av rense-
tekniske anlegg, nødvendig produktkjennskap 
og funksjon, inngående beskrivelse av drift av 
anleggene, forslag til energiøkonomiserende 
tiltak, kjemikaliebruk og håndtering, Intern-
kontrollsystemer, oppbygging av instrukser 
og prosedyrer samt inngående beskrivelse av 
metoder for riktig vannkvalitet i renseanlegg og 
funksjonen av alle deler i sirkulasjonssystemet.

Vi tilbyr kurs og utdannelse for beslutnings-
takere og driftspersonell samt skreddersydde 
kurs innen Internkontroll. Vi fokuserer på rense-
tekniske anlegg, måle- og reguleringssystem, 
pumper og dosering, Internkontroll, vannkvalitet 
samt desinfeksjon av vann.

Utdanning
Besøk vår hjemmeside www.kmdahl.no for en oversikt over 

planlagte kurs.
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Bassengkurs i bassengdrift og vannbe-
handling. 

(1 dag)
Kurset omhandler gjennomgang av forskriftene 
for basseng, god Internkontroll, vannbehand-
ling, samt drift og vedlikehold av renseteknisk 
anlegg for basseng. Dypere teknisk forståelse 
for bassengdrift. 

Videregående kurs. (2 dager)
Gir deltakerne dypere kunnskap og forståelse 
om ulike komponenter og dets samspill i bas-
sengteknisk drift. Samt kunnskap om dimensjo-
nering og optimering for bedre økonomisk drift.  
Innholdet vil være som følgende, beregning av 
kapasitet, mekanisk og kjemisk rensing - prak-
tisk drift, filterkonstruksjon, kjemikaliehåndte-
ring, system for måling av vannbalanse myndig-
hetskravene, optimering av teknikk, ny teknikk/ 
ENØK.

Kurs i samarbeid med ProMinent for VA og 
Industri:

Måler og regulering: Gir et innblikk i måling og 
regulering i vannapplikasjoner med vekt på 
måleparametre som pH, redox, ledningsevne 
og klor.

Pumper og dosering: Dere får tips om opp-
bygning av et doseringssystem, retningslinjer 
for reservedelshåndtering, konkrete råd om 
doseringssikkerhet og produktkjennskap, 
både i teori og praksis.

Desinfeksjon av drikkevann: Gir en oversikt 
over desinfeksjonsmetoder. Vi kommer til å 
sammenligne ulike metoders egenskaper, 
fordeler og ulemper samt kombinasjoner av de 
ulike metodene.

Kjemikalier tilsatt drikkevann: Gode råd om 
doseringsmengde, doseringspunkt, oppholds-
tid og overskudd samt informasjon om nød-
vendige tester og analyser.



Garantert kvalitet

5  års
material-

garanti 2årsmaterial-garanti

Vi vet at leveringssikkerhet, kvalifisert rådgivning 
og raske reservedelsleveranser er en verdifull 
garanti for kontinuitet i deres prosesser.

Utover vår mangeårige erfaring innefor våre fag-
områder har vi også ekspertise og ressurser for 
å utvikle, designe og produsere anlegg tilpasset 
deres spesifikasjoner, fra systemoppbygning til 
nøkkelferdige produkter. 

Kompetanse og alt hva det gir – fra produkt-
kunnskap til driftssikkerhet – er den kvalitet som 
vi tilbyr.

Takket være at all doseringsutrustning produse-
res i våre egne fabrikker kan vi garantere ProMi-
nent®-kvalitet på våre produkter.

Vi gir uoppfordret 5 års materialgaranti på driv- 
og styreenhetene i våre Beta, delta, gamma 
og sigma pumper samt på måleinstrumentene 
D1C og D2C. 

På øvrig utstyr gir vi 2 års materialgaranti.
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kmd@kmdahl.no /  www.kmdahl.no

Kontakt K.M. Dahl AS

Alt i vannbehandling
Basseng – Vannverk – Industri

Tlf:  77189700 
Fax:  77189701 
Mail:  kmd@kmdahl.no

Avd. Tromsø: 
Kløverveien 9, 9016 Tromsø

Avd. Bardu: 
Altevannsveien 14, 9365 Bardu

Avd. Trondheim: 
Tonstadsbrinken 43, 7091 Tiller

Kontakt


