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Alt for vannbehandling og kjemikaliehåndtering



Med ProMinent som en partner, er det enkelt å overvåke kritiske prosesser 
og sikre konstant høy kvalitet på produktena dine! 

Vi ser til helheten
Alt for vannbehandling og kjemikaliehåndtering

 
Opplev første pumpe med 

fremsynt intelligens: 
gamma/ X -tremt smart!

    

Fylling/tank
mottaksstasjon 
av miljøvennlig 
resirkulerbar 

HD-PE.

Prosessen doseringspumpe Orlita Evolution - tilpasser sine adferdsbehov

Ozon - med 
integrert

kjøleenhet

Måling
dialog DAC -
et ”allround”
instrument

Optimal 

kjølvannsenrening

AEGIS II 

Noen av årets nyheter

Klorproduksjon 
av salt med ny

chlorinator
Chlorinsitu®V

For økt sikkerhet tilbys nå option til Sigma/ 2 auto-matisk trykkbryter i tilfelle overbelastning
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Mät- och reglersystem
Brett utbud av mätinstrument och sensorer för de 
flesta applikationer; 1- och 2-kanals, kyltorns- och 
multikanalsinstrument samt hand- och turbiditets-
                                      mätare. 

Sensorer för 16 olika mätpara-
metrar som klarar bl a från låg 
konduktivitet till mycket föro-
renat vatten, från låga till höga 
temperaturer, sulfidrika vatten 
samt vatten med förekomst av  
          fluorvätesyra - m a o alla 
          tänkbara applikationer!

UV-desinfektion
Europeiskt certifierade UV-aggregat enligt 
DVGW eller ÖVGW som har den absolut 
högsta säkerheten som UV-barriär. 
Har lampor med hög UV-C-effekt och lång 
livslängd, optimerad hydraulik i UV-kammare 
samt systemreglering med mångfaldiga 
övervaknings- och loggningsfunktioner.

Lagringstankar och behållare
Doserbehållare av UV-stabil PE från 35 l till 
1 000 l i anpassade färger.
Lagringstankar från volym 0,5 m3  till 70 m3 av 
miljövänlig HD-PE. Miljövänlig framställning - 
fri från lösningsmedelsbaserade kemikalier -
samt 25 års livslängd utan underhållskrav 
enligt normen EN12753. Påfyllnadsstationer.

 ALLT för vatten behandling   
            och kemikalie hantering 

           - från en och sa mma leverantör -
              med 55 års erfarenhet!

Doserpumpar
Brett utbud av doserpumpar; magnet- 
och motordrivnadoserpumpar samt 
slang- och transportpumpar. 
Kapacitet upp till 4 000 l/h.

Processdoserpumpar
Brett utbud av processdoserpumpar; ATEX-klassade 
(för explosiv miljö), uppfyller API 674/675, klarar höga 
tryck (upp till 4 000 bar) samt bred produkttemperatur 
(-40°C till + 400 °C). Klarar media med hög viskositet 
samt dynamisk viskositet upp till 1 000 000 mPas.



Kompletta system
CE-märkta kompletta system för kemikaliehantering -
”Plug and Play” - och som uppfyller Maskindirektivet 
2006/42/EG. Kundanpassade eller standardiserade 
beroende på er applikation och era behov. 

Ozonaggregat
Ozonaggregat för kemikaliefri bort-
tagning av bl a COD, arsenik, färg-
reducering samt oxidering av järn och 
mangan i dricksvatten. Aggregat som 
arbetar med luft - upp till 420 g/h och 
aggregat som arbetar med syre - upp 
till 630 g/h. Övriga kapacitetsområden
kundanpassas efter behov och önske-
mål.

Klordioxidaggregat
För kontinuerlig behandlig av 
små till stora vattenkvantiteter. 
Klordioxid-desinfektion har bl a 
visat sig vara den bästa metod 
för bekämpning av Legionella.

Klorinator
Med vår klorinator tillverkas klor av salt. 
Klorinatorn tillverkar den mängd klor som 
behövs, vilket innebär minskad hantering 
av kemikaler, uteblivna klortransporter 
samt att man då uppnår Miljöbalkens mål.

 ALLT för vatten behandling   
            och kemikalie hantering 

           - från en och sa mma leverantör -
              med 55 års erfarenhet!

Sandfi lter
Ett ekonomiskt sätt att rena vat-
ten från partiklar är med sand-
fi lter. Ett gravitationsfi lter som 
lämpar sig för så gott som alla 
fi lteruppgifter.

Membranfi lter:
Omvänd osmos-, nano-, ultra- och mikrofi lter
”Plug & Play”-desinfektion och fysiks procedur för par-
tiavskiljning med hjälp av semipermeabla membran. 
Används som mikrobiologisk barriär för att utesluta 
hälsorisker i dricksvatten, i rening av yt- och process-
vatten samt vid olika typer av avlopp.





Doserpumpar används närhelst flytande media skall doseras, med 
maximal noggrannhet, en definierad mängd och under en fastställd 
tidsperiod. 

Med närmare 60 års erfarenhet, erbjuder vi världens största utbud av 
doserpumpar i alla effektklasser och utförande. Som världsmarknads-
ledande för magnetdrivna membrandoserpumpar är ProMinent lika 
övertygande när det gäller medel- och högtryckspumpar.

För dig som användare erbjuder våra doserpumpar ett antal attraktiva 
och tidsbesparande egenskaper, bl a samma front, tangenter och styr-
möjligheter. Lär du dig en pumptyp, så klarar du enkelt alla de övriga 
från oss. 
Frekvensstyrning med puls eller mA startas enkelt genom kabelanslut-
ning till pumpens front, så inget behov av separat frekvensomriktare 
finns. 

Komplett pumputbud
 � Magnetdrivna membranpumpar: upp till 75 l/h
 � Motordrivna membranpumpar: upp till 4 000 l/h
 � Specialbyggda doserpumpar
 � Slang-, transport-, excenterskruv-, tryckluft- och fatpumpar

På ProMinent doserpumpars drivenheter lämnas 24 månaders 
materialgaranti.
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Pumpar



ProMinents motordrivna doserpumpar tar vid där flödena blir så stora 
att det inte längre är optimalt med magnetdriven driftkälla. 

Säkerhet är ett nyckelbegrepp hos Sigma-serien. Alla pumpar är 
som standard utrustade med dubbla DEVELOPAN® membran. 
Mellanrummet mellan dessa kontrolleras av en sensor vilken omedel-
bart indikerar om ett membran gått sönder. Du kan knappast önska 
dig bättre säkerhet!

Standardvätskedel i PVDF är det rätta materialet för nästan alla 
kemikalier. Den integrerade överströmningsventilen i doserhuvudet 
skyddar pumpen mot överbelastning. Sigma pumpen kan utrustas med 
hygienkopplingar för livsmedelsindustri. Finns även att få med syrafast 
eller ATEX-klassat PTFE med kol vätskedel. 

För bästa möjliga driftsäkerhet bör doserpumpen förslagsvis ligga på 
anläggningens instrumentspänning. 

I det övre trycksortimentet (12 bar och uppåt) hittar ni information 
under avsnittet Processdoserpumpar.

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

•  Löstagbar operativ enhet
•  Mätprofiler för bästa resultat
•  Automatisk övertrycks-”cut-off” som skyddsfunktion
•  Standardutrustad med dubbla DEVELOPAN®

- membran med inbyggd membranbrottsindikator

Vår pumpserie Sigma Trio finns i två 
versioner: 

Grund/basversion 
(S1B, S2B & S3B)
Pump utan elektroniska styr och larmfunktioner. Styrning sker via 
extern frekvensomvandlare. Spänningskabel kopplas direkt på på 
pumpens motor. Pumpen har ingen LCD-display.

Control/Mikroprocessorversion 
(S1C, S2C & S3C) 
Vår motordrivna Sigma-pump S1Cb med kapacitet 17 l/h - 1 030 l/h, är 
nu utrustad med mer intelligenta egenskaper för att erbjuda en högre 
nivå av flexibel, säker och effektiv dosering. 
Pumparna levereras som standard med en unik löstagbar operativ 
enhet, automatiskt övertrycks-”cut-off” och intelligent rörelsekontroll av 
membranet. 
Tack vare den nya operativa enheten kan du koppla ihop alla dina 
Sigma-pumpar och styra dom från en och samma kontrollenhet. Den 
nya elektroniken påverkar även energiförbrukningen positivt, med en 
minskning på upp till 15-30 %. Varje puls minskar strömförbrukningen 
tack vare lägre effekt vid sug-/tryckfasen. 
Doseringen sker via stabilt moment vilket innebär lägre mekanisk 
belastning och slitage.

Motordrivna doserpumpar
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Magnetdrivna doserpumpar
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sök: Metsä eller

Kungsbacka

Beta® membrandoserpump 
(0,74 - 32 l/h, 25 - 2 bar)
Vår Beta/b pump har en elektronik som inne-
bär lägre energiförbrukning. Möjlighet finns 
att dela/multiplicera pulssignalen när pulsen 
styr pumpen, justerbar från 1:64-64:1.
Pumpen har som standard vätskeberörda 
delar i PVDF, ett material som passar i 
stort sett alla media, men finns även i syrafast. PVDF ger färre 
versioner av pumpar och reservdelar, vilket förenklar underhåll. 

delta® magnetdriven membrandoserpump 
(7,5 - 75 l/h, 2 – 25 bar)
Torrkörningssäker doserpump med elektro-
magnetisk drift och mikroprocessorstyrning. 
Med ratt för slaglängdsinställning och tan-
genter för övriga driftparametrar. Det
revolutionerande drivsystemet OptoDrive 
ger användaren möjlighet att ställa in kon-
trollerade sug- och tryckslag med variabel 
hastighet på dosermembranet, vilket ger 
möjlighet till kontinuerlig dosering även vid 
mycket små flöden samt långsamma sugslag 
vid högviskösa media. Funktionen ”airlock” 
varnar vid utebliven dosering om gas finns i 
vätskedelen, vilket säkerställer en säker och 
noggrann doserfunktion. Komplett pumphuvud med inbyggd paten-
terad avluftningsventil, backventiler och 
slanganslutningar. 

gamma/ X membrandoserpump 
(2 - 45 l/h, 25 - 2 bar)
Med ett flertal nyskapande teknologier är pumpen idealisk för dig 
med höga krav. Pumpen erbjuder exakt magnetdrift kombinerat 
med förutseende reglerteknik och intuitivt handhavande. En kaxig 
doserpump, och det med rätta. Pumpen förutser nämligen vad som 
kommer att hända - innan det sker!

Pumpen registrerar minsta hydrauliska avvikelse och anpassar direkt 
sin effekt till tryckförhållandet och mediets egenskaper. Om något går 
snett, så får man omedelbart information i displayen och behöver inte 
felsöka.Tack vare en helt inbyggd övervakning registreras gasfickor 
där över- och undertryck automatiskt åtgärdas omedelbart.
När pumpen är satt i auto-läge ställer den själv in slaglängd och 
frekvens för bäst anpassat doserflöde, med hänseende både till 
ekonomi och doserresultat. Det innebär exaktare reglering och ett 
bättre doseringsresultat.

Man har lagt in en helt nyutvecklad och kraftfull mjukvara i elektro-
niken som ger pumpen otroligt många smarta funktioner. Man har 
tagit bort den manuella slaglängden och ersatt den med en elektrisk 
slaglängd fullständigt integrerad i mjukvaran, vilket innebär en intel-
ligentare doserpump med höjd säkerhet. Pumpen fungerar bl a även 
som manometer, vilket visas i displayen. Det innebär ökad säkerhet 
då man hela tiden kan följa trycket i systemet. 

Det nyutvecklade klickhjulet, i kombination med stor LCD-skärm och 
fyra knappar, innebär ett intuitivt handhavande och enkel programme-
ring. Välj läge med en knapptryckning, gör inställningar via klickhjulet 
och bekräfta med ett tryck – enklare kan det inte bli! Användaren har
direkt tillgång till pumpens viktigaste funktioner utan att behöva 
 navigera genom undermenyer, och programmeringen av 
        pumpen är i princip automatisk utan behov av för-  
             djupning i komplexa manualer. Startknapp, man-  
                överpanel och extra gränssnitt – alla viktiga kom-
  ponenter är placerade tillsammans på doser-  
   pumpens framsida. På så sätt kan ett helt batteri  
    av den här moderna doserpumpen monteras 
     variabelt och platssnålt på rad.

   Tre LED-statuslampor är placerade högst upp 
     på fronten vilket innebär statusindikation väl 
      synlig från alla håll. Pumpen har även utrustats 
       med ”Bluetooth” och ProMinent har utformat 
       en App där man kan göra inställningar, få 
        driftstatus och eventuella felmeddelande. 
         Perfekt om pumparna är placerade lite otill-
          gängligt.
        Är ni är på jakt efter en liten doserpump för 
       alla era olika applikationer, för att bl a under-
     lätta reservdelshantering, då kan ni sluta leta 
     -  gamma/ X är pumpen för er.



Tack vare det stora kapacitetspannet, mellan 1,1 l/h - 38 000 l/h, och 
det breda urvalet av slangmaterial anpassat efter kemikaliernas spe-
ciella egenskaper, är slangpumparna lika effektiva i tuffa industriella 
applikationer som i laboratorier.

Vanliga applikationer är sedimenterande media, såsom kalkslurry och 
dosering av ickehomogena vätskor, med hög viskositet. 

Vårt sortiment erbjuder ett mycket brett intervall av pumpar i de flesta 
kapaciteter och tryckklasser.

DULCO®flex industriella slangpumpar
Pumparna kännetecknas, liksom ProMinents övriga doserpumpar, av 
exceptionellt god hållbarhet såväl på slitagedelar som drivenheter. 
Driftprincipen för en slangpump är attraktiv tack vare sin enkelhet. 

Ett slangelement, tillverkat av olika typer av elastomer eller termo-
plast, är infattat i pumphuset. Då detta slangelement tryckts samman, 
av rullarna/släpskorna  på de större modellerna, och därefter återgår 
till sin originalform skapas ett vakuum som härigenom suger upp 
vätskan. 

Slangpumpar
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DULCO®flex DF2a 
(0,4 - 2,4 l/h 1,5 bar)
Slangpump för små kvantiteter fram-
förallt i privata poolapplikationer

DULCO®flex DF3a 
(0,4 - 2,4 l/h 1,5 bar)
Denna modul har utvecklats för 
dosering av doftämnen, t ex i 
bastu- och spa-applikationer

DULCO®flex DF4a 
(0,4 - 12 l/h 4 - 2 bar)
Användas för stora doseringsuppgifter 
som i privata och offentliga simhallar 
samt för allmänna kemtransporter. 

DULCO®flex DFAa 
(105 l/h 2 bar)
Slangpump för laboratorieapplikationer 
och OEM sektorn. Rullar/direktupphängd.

DULCO®flex DFBa 
(4,3 m3 8 bar - 9,8 m3 2 bar)
Slangpump perfekt anpassad till tuffa 
industriella applikationer. 
Rullar/direktupphängd.

DULCO®flex DFCa 
(10,1 m3 8 bar - 38 m3 2 bar)
Tack vare att den är utrustad med kullager 
rotor erbjuder slangpumpen jämn och 
pålitlig transport - perfekt för tung 
industriell användning. 
Rullar/kullagrad upphängning

DULCO®flex DFDa 
(15,0 m3 15 bar - 36 m3 5 bar)
Den perfekta slangpumpen för stora mängder 
och höga tryck. Är extremt robust och klarar 
hög belastning. 
Släpskor/kullagrad upphängning



Transportpumpar används närhelst vätska skall 
transporteras från en förvaringsplats till en annan. 
Då det finns vätskor med de mest olika egenskaper, 
finns det även transportpumpar med anpassade 
funktionaliteter för alla lägen. och media 

Pumpar för transport av vätska
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von Taine® Centrifugalpump     
Vår magnetkopplade centrifugalpump 
vonTaine® överför upp till 22 500 l/h 
flytande kemikalier, med tryckhöjd upp till 
23,5 meter, på ett säkert sätt från tank till 
tank utan läckage.

Spectra Excenterskruvpump     
Excenterskruvpumpen Spectra är en 
progressiv kavitetspump speciellt ut-
formad för transport av polymer-
lösningar. Är även lämpad att 
användas för andra viskösa 
lösningar, upp till 12 000 l/h.

DULCO®Trans Fatpump     
DULCO®Trans fatpump är idealisk för 
fyllning och omtappning av vätskor, för 
transport upp till 4 200 l/h. Doserslang 
och pistolmunstycke ingår i leveransen.

Duodos Tryckluftsdriven membranpump     
Vår Duodos® pump är en tryckluftsdriven 
membrantransportpump. Eftersom den 
är pneumatiskt driven behöver den inga 
elektriska komponenter. 
Pumpen har en kapacitet på upp till ca 
6 700 l/h, med en tryckhöjd upp till 70 m.

Referens - besök 

www.prominent.se

sök: Kungälv





I vårt processdoserpumps-sortiment finns allt från enklare pumpar 
som tillverkas i större volymer till extremt anpassade pumpar som 
konstruerats för att till 100 % stämma med kundens behov i en 
mycket speciell applikation.

Processdoserpumpar används i alla anläggningar där korrosiva, 
giftiga och eldfarliga vätskor doseras under mycket höga tryck och 
extrema temperaturer. 

De används t ex i kemisk- och petrokemisk industri, raffinaderier 
såväl som i olje- och gasproduktion eller som specialdoserpumpar 
i processindustrin.

Tack vare moduluppbyggnaden, kan membran-, hydrauliska 
membran- och kolvdoserpumpar matchas flexibelt för varje 
ändamål inom en anläggning. 

Beroende på behov och krav, kan pumparna användas vid extremt 
höga tryck på upp till 4 000 bar och produkttemperaturer som 
sträcker sig mellan -40°C och +400°C för dosering av flytande 
media även med mycket hög viskositet. Till och med media med en 
dynamisk viskositet upp till 1 000 000 mPas kan pumpas tillförlitligt. 

Pumparnas höga tryckkarakteristik garanterar extremt noggrann 
dosering. De uppfyller exempelvis API 674 eller API 675 med en 
noggrannhet av dosering på ± 0.5% och kan ATEX-klassas. 

Som processdoserpumpar möter de effektivt alla krav i den kemiska-
petrokemiska-, raffinaderi- såväl som i olje- och gasproduktions-
industrin eller kraven för specialdoserpumpar i processindustrin.

- 13 -

Processdoserpumpar



EXtronic® membrandoserpump 
(0,23 - 60 l/h, 25 - 1,5 bar)
EXtronic är, med inbyggd styrning, certifi erad 
för användning i anläggningar med potentiellt 
hög explosiv atmosfär enligt Zon 1, Grupp II 
såväl som i EXBa S version för gruvdrift med 
förhöjd risk för explosiv gruvgas.

Sigma motordriven kolvdoserpump
(1,9 - 64 l/h, 320 - 12 bar)
Finns tillgänglig i basversion utan egen intern elektronik och i en mikro-
processorversion för snabb och tillförlitlig anpassning till varierande 
doseruppgifter. Gränssnittet PROFIBUS® DP funktionalitet fi nns som 
tillval. 

Meta kolvdoserpump
(6,1 - 49,3 l/h, 216 - 52 bar)
Är konstruerad som en stabil, tillförlitlig, modulbaserad motordriven 
kolvdoserpump. Med ytterligare pumpar, kan den expanderas till en 
multipelpump med ökad kapacitet. Med sin höga reproducerbarhet på 
±0,5 %, garanterar pumpen högsta processkvalitet.

Makro/ 5 membran-, hydraulisk membran- och kolv-
doserpump 
(38 - 6 000 l/h)
Modulutförande av basversionen gör det möjligt att producera pumpar 
med dubbla vätskedelar eller en serieansluten multipelstation. 
Pumpen fi nns i tre varianter: 

 � mekanisk membranpump  
 � högteknologisk hydraulisk membranpump  
 � mycket robust kolvpump för tryck upp till 320 bar

Makro TZ membran-, hydrauliskt membran- och 
kolvdoserpump (8 - 2 100 l/h)
Moduluppbyggd lösning för alla användningsområden. Finns tillgänglig 
i samma varianter som vår Makro/ 5 doserpump. Plastmaterial, starkt 
motståndskraftigt mot kemikalier, garanterar en problemfri dosering av 
aggressivt kemisk media.

Mindre processdoserpumpar för enklare applikationer eller där miljön ställer krav på doserpump
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Driftinstruktion

Doserpump ProMinent EXtronic® EXBa

V. G. sätt fast enhetens identitetsskylt här.

V. G. Läs noga igenom hela denna driftinstruktion! Se till så att den ej kommer bort!

För skador som orsakats av felaktig användning gäller inte garantin!

Art. nr. 7981700

ProMinent Doserteknik AB • 402 73 Göteborg Sverige

BA EX 011 01/06 SV

Pr
oM

in
en

t®

Nytt material på 

ATEX-klassade pumpar!

Tack vare de senaste ATEX-reglerna gällande 

materialkombinationer för pumpar som används i EX-

applikationer har vi kompletterat vår Sigma-serie och 

våra processdoserpumpar i ATEX-version

med vätskedelsmaterialet PTFE med kol (TTT). 

Finns även, som tidigare, ATEX-klassad i 

rostfritt stål (SST).

API 675

API 675



Hydro/ 2 (3 - 72 l/h, 100 - 25 bar) 
Hydro/ 3 (10 - 180 l/h, 100 - 25 bar)
Hydro/ 4 (130 - 1400  l/h, 25 - 7 bar)
Prisvärd standardpump för 
processindustri som med sitt 
breda användningsområde 
utgör den optimala lösningen 
i det lägre registret upp till 
100 bar. Lätt att montera och 
anpassa i befi ntliga system 
tack vare dess kompakta 
design. Hög processäkerhet med integrerad membranbrottsindikering 
och överströmningsventil samt hög processkvalitet: reproducerbarhet 
av dosering bättre än ± 1%.

Orlita Evolution
(25 - 1 335 l/h, 353 - 18 bar)
Vår nya generation av processdoserpump; Orlita 
Evolution. Finns i sju växellådestorlekar: 7,2 upp 
till 20 och klarar sughöjd upp till 3 m. Pumpen är 
utrustad med frekvensomformare ≥ 20 slag/min, 
membranbrottsindikator, nytt membranpositio-
neringssystem för att undvika mekaniska skador 
på membran och nyutvecklat system för att 
undvika höga temperaturer vid övertrycksdrift.

ORLITA® DR ventillös kolvdoserpump
(1 - 4 000 l/h, 400 - 4 bar)
Används för dosering av högviskösa media 
som även kan innehålla fasta partiklar, upp 
till 1 000 000mPas. Tekniken bygger på 
ventillöst dosering.

ORLITA® Mh Hydraulisk membrandoserpump
(1 - 773 l/h, 4000 bar)
På samma sätt som Mf-serien är även 
Mh-serien applikations- och kundan-
passningsbar i sin användning med 
integrerade säkerhetsfunktioner. För 
maximal driftsäkerhet och tillförlitlighet 
är pumphuvudena utrustade med dubbla 
rostfria stålmembran, som i sin tur innebär fördelar 
som lågt driftslitage som då ger långt serviceintervall. 

ORLITA® Mf hydraulisk membrandoserpump
(2 - 28.000 l/h, 700 - 9 bar)
En extremt applikations- och kund-
anpassningsbar processdoserpump. 
Tack vare pumparnas dubbelmantlade 
PTFE-membrankonstruktion är de ut-
rustade med en ovanligt hög sugkapa-
citet (upp till 8 m sughöjd) och garan-
terar problemfri drift. Har integrerad signalfunktion som indikerar 
membranbrott samt överströmningsventil som skyddar pumpen mot 
överbelastning.

ORLITA® PS kolvdoserpump
(1 - 37 000 l/h, 400 -  8 bar)
Pumpen är speciellt övertygande med 
sin höga grad av hydraulisk prestanda 
tillsammans med enastående själv-
renande egenskaper och låga tryck-
förluster. PS-pumpen kan användas i 
ett brett temperaturområde, från -40°C 
till +400°C och är underhållsvänlig, kostnads-
effektiv och robust.

Zentriplex 
Hög effekt på liten plats med nya Zentriplex - helt 
ny konstruktion! En pump som ger hög effekt och 
enastående effektivitet på minimalt golvutrymme - 
kräver endast 0,6 m2. Membrandoserhuvudet och 
hydrauliken är i en stjärnform runt drivmekanism 
och minimerar därigenom påkänningar och be-
lastningar. Pumpen kan uppnå högre tryck och 
kapacitet med betydligt mindre material och lägre 
utgångar.

ORLITA®  TriPower 
(38 m3/h - 400 bar)
Vår stora processdoserpump i 
en kompakt design med en 
växellåda och tre vätskedelar. 
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Dosertillbehör
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Med rätt kringutrustning säkerställs noggrann och trygg dosering!

Sortimentet av tillgängliga tillbehör är lika omfattande som 
alternativen av pumpar och system. Varje doserapplikation 
kan individuellt optimeras och utrustas med rätt anpassade 
tillbehör, allt för att uppnå utökad funktionalitet och bästa 
säkerhet vid dosering. 

Översikt över hur en doserstation med magnetdriven doserpump 
kan vara uppbyggd - för säker dosering. Exempel på tillgängliga 
dosertillbehör för att undvika hävert i ledningar, underlätta 
dränering etc.

1. Magnetdriven doserpump

2. Flödesvakt - för kontroll av fl ödet vilket ger ökad driftsäkerhet

3. Suggarnityr / Suglansar - med integrerade nivåvakter

4. Doserbehållare

5. Dränering

6. El-omrörare

7. Timer

8. Varningssiren

9. Varningsljus

10. Pulsdämpare / Accumulator

11. Tryckavlastning

12. Avluftningsventil Pulsdämpare / Accumulator

13. Flerfunktionsventil - med fyra funktioner: 
  tryckhållningsventil
  överströmningsventil
  tryckavlastningsventil
  primning/avluftningssventil

14. Tryckhållningsventil

15. Doserventil eller Doserlans - som säkerställer god 
                  inblandning in i ledningen
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”Nödvändiga” tillbehör och dess funktioner

 � Bottenventil/Suglans - längst ner på sugslangen, före 
pumpen, behöver man (om man suger ovanifrån behållare) en 
bottenventil, en s k backventil eller en suglans. Fördelen med sug-
lans är att det ofta blir enklare och mindre söligt att byta behållare 
än med en slang som kan halka ner i kemikalien.

 � Flerfunktionsventil - direkt på pumpen placerar man fl er-
funktionsventilen där man fi xerar mottrycket. Det skapar noggrann 
dosering som ger ett överströmningsskydd, som skyddar personal 
och utrustning men även möjlighet till tryckavlastning vid service.

 � Flödesvakt/Flödesmätare - för övervakning av dose-
ringen sätt direkt därefter en fl ödesvakt, eller en fl ödesmätare ex vis 
Dulcofl ow (se vidare info här jämte).

 � Doserventil - slangen avslutas ofta med en doserventil, d v s
en fjäderbelastad backventil, med slanganslutning in och ut 1/2” 
eller 3/4” utvändig gänga, som kan anslutas in på ledning eller tank. 
Denna begränsar eller förhindrar helt efterrinning när pumpen stan-
nar, förhindrar att vätska trycks bakvägen in i doserledningen och är 
den naturliga övergången från doserledning in på doserstället.

 � Slang - sedan följer slang som kan, om så önskas, läggas i 
skyddsrör även om överströmningsskyddet på fl erfunktionsventilen 
skyddar mycket.

Fluktuationer i volym kräver en INTELLIGENT 
LÖSNING!

Det unika med DulcoFlow® är att man kan mäta ett pulserande icke 
kontinuerligt fl öde - med hög pålitlighet och precision!
Instrumentet är IP65-klassat, uppbyggt för väggmontage och avsett 
för mätning från 0,1 l/h till 50 l/h. Tekniken som används är ultraljuds-
baserad och ger vid kalibrerad drift en onoggrannheten på < 2 %.  
Flödesmätaren är utrustad med vätskeberörda delar av kemiskt 
resistent PVDF/PTFE och är idealisk för hantering inom ett brett 
spektrum av tillämpningar. Mäter pulserande volymfl öden och ersätter 
dyra massfl ödesmätare. Den är bättre och tillförlitligare än fl ödes-
vakter. Mätaren ger larm och kontrollerar din kemikalieförbrukning 
på bästa sätt. Då detta innebär en förminskning av kemikalieförbruk-
ningen så är det en ekonomisk lösning som tack vare det även är 
snällt mot miljön.

EPDM - resistent sugslang!

Som sugslang används ofta PVC, ett bra material men som 

tyvärr brukar bli hård och spröd efter några år då kemikalierna 

löser ut mjukgörarna i slangen. Vi erbjuder därför EPDM-slang 

som alternativ. 

EPDM-slangen är av elastomer och har betydligt bättre bestän-

dighet för kemikalier än PVC-slang. Finns i dimensionerna id16 

mm till id25 mm. 

Slangen kostar något mer än PVC-slang, men det har man igen 

på att den klarar fl er kem och har längre livstid.



Våra doserbehållare och invallningskärl är perfekta för dig som kräver 
det lilla extra när det gäller säkerhet och funktion vid hantering av 
alla typer av kemikalier. De är utformade för säker lagring av flytande 
kemikalier.
De rotationsgjutna behållarna av Polyeten (PE) är försedda med grade-
ring i liter och gallons. Upptill finns gänganslutning för direktmontering 
av de flesta av ProMinents doserpumpar och omrörare. 
Invallningskärlen i PE finns i passande storlekar.

 � Doserbehållare tillverkade av UV-stabil Polyeten finns i volymer från 
35 l till 1 000 l. Med gänganslutning för pumpar & omrörare.

 � Finns i färgerna neutral (vit), gul, röd, blå samt svart.

För våra doserbehållare i volymkapaciteterna 35 l till 1 000 l finns ett 
stort utbud av kringutrustning:

 � Manuell & elektrisk omrörare

 � Invallningskärl

 � Nivå- & dosermätare

Doserbehållare

- 18 -

TIPS!
Att ha pumpen och ett graderat kalibreringsrör 

(anpassat för pumpen) monterat direkt på 

doserbehållaren, är det absolut enklaste och 

för operatören säkraste sättet att kalibrera en 

doserpump. Med en nivå- och dosermätare 

monterad på  doserbehållarens utsida kalibre-

ras doserpumpen säkert, snabbt och enkelt 

utan att operatören behöver hantera kemikalier 

manuellt.

Påfyllningsstation

Vår tankmottagningsstation för kemikaliepåfyll-
ning är av miljövänligt återvinningsbar HD-PE. 
Påfyllningsstation kundanpassas och kan bl a 
erhållas med: lås, back- och avstängningsventil, 
tanknivåvisning, larmpanel, nöddusch, spillvanna 
med dräneringsventil m m. 
Anslutning enligt överenskommelse, ex vis tank-
bilsanslutning 2” - 3”. 



Våra lagringstankar är en kundanpassad och fl exibel produkt av ett 
gods som är kemikaliebeständigt rakt igenom. Sortiment innehåller 
doserbehållare, lagringstankar och invallningskärl med hög resistens 
mot de fl esta kemikalier, för såväl inom- som utomhusinstallationer. 

Från volymer på 0.5 m3 till 70 m3, med 25 års livslängd utan underhålls-
krav enligt normen EN12753. För att uppfylla AFS 2005:2 om Frätande 
kemikalier kan tankarna levereras med konstruktionsintyg och produk-
tionsintyg från TÜV.

Det är ett MILJÖVÄNLIGT alternativ då framställningen av våra tankar 
är fri från lösningsmedelsbaserade kemikalier.

Tankarna kan redan från början förses med invallning (dubbelmant-
lade) för snabb och säker installation. Något som tillsammans med 
25 underhållsfria år sänker installations-, underhålls- samt investerings
kostnaden.

 � Material: alltigenom kemikaliebeständig plast, Polyetylen HD-PE 
eller Polypropylen PP med hög täthet. På förfrågan även i stål

 � Inga korrosionsproblem

 � Inget behov av ytbehandling

 � Standard eller kundanpassad form/volym

Tillbehör
 � Invallning, för säker och snabb installation

 � Tillhörande dagtank inkl automatisk påfyllning och larmnivåer

 � Fyllanordningar (ex vis tankbilsanslutning)

 � Uppvärmning av lagringsmediet

 � Utrustning för optisk eller elektronisk nivåkontroll

 � Scrubber för rening av aggressiva gaser

 � Stege och/eller fästanordning för stege

Lagringstankar
”Scrubber vid avluftningen för rening av frätande ångor från t ex 

saltsyra och ammoniak, minimerar korrosion 
runt avluftningsröret”
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Analys-, mät- & reglersystem

Vi brukar beskriva dosering och mätning av flytande media som 
”Intelligent dosering”. Användandet av rätt mät- och reglerteknik 
är avgörande för att optimera hanteringen av kemikalier. 

Våra produktfamiljer inom mät- och reglerteknik erbjuder ett komplett 
produktspektrum optimalt anpassat till era doserapplikationer och kan 
kombineras med de flesta förekommande elektroder och sensorer på 
marknaden.

På ProMinents mätinstrument DULCOMETER® lämnas 24 månaders 
materialgaranti.

Att använda rätt mät- och reglerteknik för mätning av media säker-
ställer en rad fördelar vid dosering av flytande kemikalier:

 � Ökad processäkerhet 

 � Effektivare processuppföljning (t ex höjning av produktkvalitet)  

 � Kostnadsbesparingar beträffande kemikalieförbrukning

 � Kostnadsbesparingar för deponering av spillvatten 

 � Lätt-tolkade mätdata i realtid

Mätinstrument:

 � 1-2-kanals instrument DAC

 � 1-kanals instrument Compact

 � 1-kanals instrument D1C

 � 2-kanals instrument D2C

 � Olika mätomvandlare

 � Handmätare

 � Kyltornsinstrument

 � Multikanalsinstrument DCM II

 � Turbiditetsmätare
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       DULCOMETER® Dialog DAC

Varför skall man välja vårt mätinstrument dialog 
DAC med DGMa armatur och CTE klorcell?

Jämfört med många andra klormätare på marknaden så innebär mät-
instrument DULCOMETER® dialog DAC med vår kringutrustning bl a: 

 � Ca 8-10 000,- lägre kostnad/år då inget reagensbyte behövs göras, 
vilket normalt sker ca 10-12 ggr/år.

 � Tillförlitligare värde då CTE inte störs av humus.

 � Flera timmar minskat underhåll/år, då inget reagens- och slangbyte, 
med tillhörande kalibrering, samt ingen rengöring av optik behövs. 
Max ett membranbyte/år är lämpligt.

 � Vid överdosering av klor får man larm direkt utan fördröjning.

 � Vid mätvattenbrist får man larm direkt utan fördröjning.

 � Kan kombineras med andra mätparametrar.

DULCOMETER® Dialog DAC
1- eller 2-kanalinstrument som mäter upp till 14 olika mätvariabler. 
Har utvecklats speciellt för kontinuerlig mätning och reglering av de 
parametrar som behövs för vattenrening. Kan även mäta tryck före 
och efter filter. Instrumentet kan då även lämna signal för differensial 
tryck. Stor belyst LCD-display, menyer i klartext på svenska och 
stora tryckknappar som möjliggör kalibrering med skyddshandskar. 
Kan förses med minneskort för lagring av data. Samtliga in- och 
utgångar är fullt programmerbara. Som option finns kommunikations-
modul för Profibus®DP, Modbus RTU, OPC samt en web-server via 
LAN och WLAN.

DULCOMETER® compact
Är utrustad med de standardfunktioner som krävs 
för tillämpningar inom vattenverk. Som ex möjlig-
het för operatören att växla mellan de uppmätta 
variablerna pH, redox och fritt klor samt mellan P 
och PID kontroll. 

DULCOMETER® D1C 
1-kanalsinstrument med mikroprocessortekno-
logi som garanterar högsta processäkerhet och 
har ett omfattande användningsområde. 
Regulatorn anpassas efter era speciella mät- och 
reglerbehov. Detta gäller inte bara mätvariabler, 
såsom pH, redox, klor, brom, klordioxid, klorit, 
ozon, induktiv- och kapacitiv ledningsförmåga, 
fluorid, H202, perättiksyra, temperatur och standardsignal utan även ex 
vis reglerkarakteristik P / PID, gränsvärden m m.

DULCOMETER® D2C 
2-kanalsinstrument med mikroprocessorteknologi. 
Kombinationsregulator för mätvariabler pH / klor, 
pH / redox, pH / pH, klor / klor och pH / klordioxid 
med reglerkarakteristik P, PI, PD eller PID.

DULCOMETER® transmitter DMT
2-trådstransmitter för mätning av pH, redox, klor, 
konduktiv konduktivitet och temperatur. Kan enkelt  
kombineras med programmerbara styrsystem. 
Finns för vägg- eller panelmontage.

Portamess® Portabel handmätare
Utvecklad speciellt för fältapplikationer och används 
i industrier såväl som på vatten- och avloppsrenings-
verk. Mäter pH, redox och temperatur eller kondukti-
vitet, temperatur, salthalt samt TDS.

DULCOMARIN®II 
Kombinerad mät- och reglerenhet med sensorer 
och givare. Den första regulatorn som nyttjar 
bussystem för kommunikation med klorgivare 
och pumpar. Systemet uppfyller DIN 19643. 
Mätaren mäter bl a pH, redox, temperatur, tur-
biditet, konduktivitet, fritt klor och totalklor. Kan 
styra upp till 16 reglerkretsar. Har möjlighet för energi-
besparande belastningsberoende drift, EcoMode, och 
mobil övervakning/kontroll möjlig via iPhone/iPad.
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DULCOTEST® DULCO turb C 
Vår kompakta online-mätare för turbiditet. 
Mätaren fi nns i olika utförande beroende på 
mätområde och funktion. DULCO turb C fi nns 
med ultraljudsrengöring och är anpassad enligt 
svensk och global standard ISO 4027, euro-
peisk standard DIN EN 2702 alternativt USE 
standard USEPA 180.1. Turbiditetsmätaren 
är avsedd för fi lterövervakning och kontroll av 
utgående vatten samt för applikationer med lätt 
grumligt vatten (upp till 1 000 NTU). Bubbelfäl-
lan hjälper till att minska störande luftbubblor. Låg volym i provkam-
maren (30 ml) ger snabba svarstider. Minimalt underhåll och enkelt 
handhavande.  
Som tillval fi nns ultrarengöring, programvara online som loggar, jämför 
grafer och data för fl era online-turbiditetsmätare till en PC samt fjärr-
display - tillåter fjärrövervakning upp till 500 meter bort.

AEGIS II 
Kyltornsregulator AEGIS II garanterar en ef-
fektiv kylkrets: Den automatiska avblödning-
en, och den exakta tillsatsen av biocider och 
korrosionsinhibitorer säkerställa en konstant 
hög effektivitet i kylsystemets värmeväxlare.

AQUATRAC® Multi-fl ex M10 
Kyltornsregulator som samtidigt kan styra upp till 
fyra kylkretsar eller ånggeneratorer. Alla nödvänd-
iga funktioner som ledningsförmågeberoende 
avsaltningskontroll, dosering upp till två biocider 
och en inhibitor samt övervakning av hela proces-
sen kan genomföras.

Komplett system för kyltorn
För att göra kemikalieuppgiften enklare erbjuder vi förmonterade 
kompletta lösningar för kyltorn där all nödvändig utrustning är 
monterad i ett skåp med till-
hörande kemikaliebehållare. 
Den kompletta enheten är 
CE-märkt och driftsätts snabbt 
och enkelt utan krav på ytterligare 
installationsarbete - ”Plug & Play”!
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Elektroder &
sensorer
ProMinents fantastiskt breda sensorprogram ersätter traditionella 
analysatorer, vilket innebär ingen kontinuerlig förbrukning av buf-
fertlösningar. Även momentet och risken med spill och analys med 
felvisningar försvinner. 
Våra elektroder och sensorer passar i de fl esta applikationer från 
låg konduktivitet till mycket förorenat vatten samt låga och höga 
temperaturer. Klarar även sulfi drika vatten som normalt förgiftar 
traditionella elektroder och vatten med föerkomst av fl orvätesyra 
vilket normalt etsar elektrodglaset.
Utbudet av konduktivitetselektroder är brett och fi nns för alla 
tänkbara applikationer, ex vis vid kontroll av C.I.P och fasvatten-
separation.
Alla ProMinents elektroder levereras med smart skydds- och för-
varingsbehållare med fot, som har nyckelfäste för att lossa elektrod 
ur process samt kan användas som kalibreringsbehållare. Tack 
vare att elektroden förvaras i kapseln torkar den inte, vilket innebär 
lång lagringstid med bibehållen funktion. 
De fl esta elektroder kan förses med en 2-trådstransmitter utan 
display som enkelt kombineras med befi ntligt styrsystem -
DULCOMETER® Stavtransmitter

En pH-elektrod tillsammans med mätinstrumentet dialog DAC 
innebär att man har kontinuerlig kabelbrotts- och glasbrottsav-
känning.

 � pH

 � Redox/ORP

 � Fritt klor

 � Totalt klor

 � Klordioxid

 � Klorit

 � Brom

 � Ozon

 � Syre

 � Väteperoxid

 � Perättiksyra

 � Fluorid

 � Konduktivitet

 � Temperatur

TIPS! 
För smutsigt mätmedia, högre temperaturer och 
tryck fi nns vår elektrod PHER 112 SE - en elek-
trod för de fl esta applikationer! Lämpar sig även 
för t ex kommuner som vill använda samma 
elektrod på både renvatten och avloppsvatten.

Flexibel elektrodarmatur till er applikation!
Våra moduluppbyggda DGMa-elektrodarmaturer kan utrustas 
med förfi lter samt fl ödesvakt, innehåller liten volym för snabbt 
utbyte av mätmedia och kan enkelt demonteras för manuell 
rengöring. Standardanslutning är 8x5 mm, men går även att få 
med andra slangdimensioner. 



Standardiserade, industrispecifika            & kundanpassade system

Skyddsombudets favorit - Kemikaliesäkerhet 
utöver det vanliga! 

ProMinent är idag ett företag som har gått från 
att vara produktleverantör till att bli problemlösare 
inom området kemikaliehantering och vattenbehandling. Med närmare 
60 års brancherfarenhet - ”world wide”. Ett komplett system ger er 
ökad effektivitet, doserkvalité, personal- och processäkerhet!
Ett övergripande ansvar för att helheten blir rätt, det är tanken bakom 
våra kompletta CE-märkta system. Tillsammans med er kommer vi att 
finna ut vilken av våra godkända standardlösningar som kan använ-
das, eller om ett specialdesignat system för ert specifika behov utgör 
ett bättre alternativ.
Även om en produkt har överlägsen funktion är det inte säkert den 
passar in i helheten. Kanske ger en mindre förändring tidigare i proces-
sen större effekt. Varje projekt är specifikt för varje kund, ingen lösning 
är den andra lik. Vi kan leverera ett mät-, doser- eller spädsystem hela 
kedjan från projektering till idrifttagning: 
Kompletta system - CE-märkt och ”Plug & Play”!

CE-märkning! 
I enlighet med maskindirektivet 2006/42/EG så skall 
alla maskiner som släpps ut på marknaden vara CE- 
märkta. Om man väljer att köpa ett system som inte 
är CE-märkt faller ansvaret för riskanalys, hållfast-
hetsberäkning samt säkerhetstester på köparen som 
i det fallet anses som tillverkarens befullmäktigade 
represtentant.

CE-märkt dosersystem - enligt 
Maskindirektivet 2006/42/EG - 
ger er som kund många fördelar:

 � En komplett enhet (maskin) enl Maskindirektivet 2006/42/EG. Vi 
utför riskanalys och ufärdar komplett dokumentation (enl Maskindi-
rektivet).

 � Stänkskydd och spillvanna - för skydd av operatör och av utrustning 
från inre och yttre åverkan.

 � Nödstopp - placerat åtskilt från pump

 � Möjlighet till tryckavlastning av ledning, innan service, samt kulventil 
för isolering av pump, vid service

 � Överströmningsventil för skydd mot ledningssprängning

 � Kalibreringsrör med trevägsventil - för drifts-/kalibreringsläge. Fylls 
på från doserpump utan att operatör behöver hantera kemikalie.

 � Möjlighet att ansluta vatten eller tryckluft för urspolning av doser-
system

 � God belysning för att underlätta service och inspektion
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Standardiserade, industrispecifi ka            & kundanpassade system

Prisvärd produktion och personal-
säkerhet med

Den kunskap vi fått av alla år vi byggt kundanpassade system har 
förvaltats och vi har tagit de bästa och mest uppskattade lösningarna 
och optimerat dem. Bakom varje detalj fi nns en tanke och fokus har 
hela tiden varit på brukarens säkerhet och användarvänlighet. Alla 
risker med kemikaliehantering skall - i den mån det går - byggas bort! 
Alla dosersystem kräver kontinuerlig översyn, det är oundvikligt. I en 
kompakt konstruerad miljö där eventuellt hälsovådliga kemikaler före-
kommer är det därför extra viktigt med en god arbetsmiljö - för både 
drifts- och underhållspersonal. Att sätta belysning på våra doserskåp 
som standard var därför ett av de första beslut som togs för att ge 
personalen en bra arbetsmiljö. En annan har varit bra åtkomst bakom 
doserpumparna samt smart spolanordning för anslutning av både luft- 
och vattenslang för spolning av systemet - allt för underlätta service.

Extra säkerhet
Något som tidigare helt saknats men som nu är standard är att det 
medföljer en plugg för strömkabeln och en för överströmningsledning-
en. Behöver man t ex ta bort en pump för service kan därför systemet 
fortsätta i drift utan att kompromissa med säkerheten.
Även ellådan har lyfts upp till ny kvalitetsnivå - som standard utrustad 
med fast nödstopp, förberedd för inkoppling av ett extra externt 
nödstopp, arbetsbrytare, belysningsbrytare och brytbara plintar samt 
en tydligare och renare layout.

Personal- och utrustningsskydd
Ett komplett dosersystem innebär säkrare kemikaliehantering för 
både personal och produkt. Om oturen är framme och ex vis en 
doserpump går läck, så skyddas omgivning av skåpsväggarna och 
kemikaliespillet hamnar i spilltråget som förhindrar läckage på golv 
samt halkrisk. Standardskåpet kan kompletteras med en läckagevakt 
i spilltråget, för ytterligare säkerhet. Utrustningen i sig är även skyd-
dad mot yttre åverkan.

Kundanpassad som standard
Även om det är ett standardskåp så kundanpassas systemet efter era 
behov och sätts samman av standardkomponenter. Det innebär bl a 
kortare leveranstid, en genomarbetad lösning, förenklad installation 
(”plug & play”) och underlättande av framtida service, reparationer 
samt reservdelshanteringen. 
Säljaren kan redan vid offertstadiet erbjuda komplett lösning, innehål-
lande bl a pris, manual med installationsanvisningar, driftsinstruktio-
ner, fl ödesschema, elschema, reservdelslista. All konstruktion och 
driftsdokumentation är redan gjord!
                
                   

STANDARDSKÅP
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Prisvärd produktion och personal- STANDARDSKÅP





Desinfektions- & oxidationssystem
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Våra kunder erbjuds alla typer av oxidations- och desinfektionsmetoder - från en leverantör!
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För desinfektion av olika vattentyper finns olika lösningar, metoder och 
tekniker - var och en med sina specifika för- och nackdelar. 
ProMinent erbjuder flera desinfektionsteknologier, baserade på 55 års 
erfarenhet inom koncernen.

Vilken teknik som är bäst lämpad för er applikation beror på många 
parametrar och begränsningar. Vid val av lämplig desinfektions- och 
oxidationsmetod, måste behov av och fördelar med de olika meto-
derna vägas in. 

En kombination av teknologier är oftast det som uppfyller de krav som 
finns beträffande oxidation- och desinfektion av vatten, med avseende 
på både vattenkvalité och ekonomi. 

Våra specialister kan - tack vare sin goda branschkunskap 
- utforma den optimala systemlösningen för just er applikation!

 � UV-ljus

 � Ozon-aggregat

 � Klordioxidaggregat

 � Klorinator/Saltelektrolysaggregat

 � Membranfiltreringssystem

 � Sandfilter

 � Vattenavhärdare och filter

 � Dosering av fasta material

GDP - God Desinfektionspraxis 

Det är ett arbetssätt för att ta reda på om man har tillräckliga mikro-
biologiska barriärer i vattenverket. Syftet med GDP är att användas 
som hjälpmedel för att ta fram ett bra beslutsunderlag för val av barriär 
samt vid val av antal barriärer - speciellt vad gäller slutdesinfektion.
I GDP beskrivs även CT (koncentration och tid) för O3, ClO2 och Cl 
på ett överskådligt och bra sätt. För att minska avdrag vid beräkning 
av barriärverkan finns det enligt GDP’n vissa saker att tänka på där vi 
på ProMinent anser oss vara en bra partner för uppgradering av ert 
vattenverk:

För barriärer såsom filter och desinficering
 � Lager med kritiska reservdelar
 � Doserutrustning installerat i reserv
 � Automatisk start av reservdesinficering  

Tillfredställande mätutrustning installerat ”online”
 � Turbiditetsmätning
 � Transmissionsmätning
 � Färgtal
 � pH
 � Kloröverskottsmätning 
 � Klordioxidmätning, även gasvarning för klorgas, klordioxid och ozon

Tillägg för UV
 � Uppdelning av reaktorer så att full försörjning kan upprättas vid 

bortfall
 � Separat flödesmätare för varje UV-aggregat (DVGW / ÖNORM 

certifierad)
 � Råvattenkvalitet vid dimensionering 
 � God dos.kontroll (DVGW / ÖNORM certifierad)
 � Tillfredställande rutiner för rengöring, kontroll och kalibrering av 

sensorer

Desinfektionsutrustning:
 � Dosering av flytande desinfektionsmedel 
 � Klorinator/saltelektrolys 
 � UV (Ultraviolett)  
 � Klordioxid  
 � Ozon 
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Upphandlingsstöd
www.varim.se/verktyg



UV-desinfektion

Låg- och medeltrycksaggregat!

Vi erbjuder egenproducerade låg- och medeltrycks UV-aggregat för 
desinfektion och nedbrytning av klorföreningar. Att använda UV-ljus 
för desinfi cering av dricksvatten har under lång tid varit ett effektivt 
komplement till kemisk behandling. Utvecklingen av högeffektiva UV-
lampor med lång drifttid öppnar upp nya möjligheter för UV-teknologin. 
Våra Opti-fl ux lampor har bl a en garanterad livslängd på hela 14 000 
timmar.

UV-bestrålning garanterar en säker, kemikaliefri och tillförlitlig desin-
fi cering av vatten. Speciellt UV-C-ljus med en våglängd av 240 nm till 
280 nm angriper direkt den vitala genetiska informationen som fi nns 
i DNA. Bakterien förlorar sin förmåga att föröka sig och oskadliggörs. 
T o m hårdnackade parasiter som Cryptosporidium och Giardia 
lämnas utan nåd. 

Övertygande argument för ProMinents Dulcodes®-system:

 � Jämn strålning

 � Lampor med hög UV-C-effekt och lång livslängd 

 � Optimerad anläggningshydraulik

 � Systemreglering med mångfaldiga övervaknings- och loggnings-
funktioner

Dulcodes K 
Med High-fl ux lampor och kammare 
av plast. Lämplig för korrosiva media. 
Flöde upp till 170 m3/h (beroende på 
transmission).

Dulcodes S / Dulcodes Snow
(medeltrycksaggregat)
För nedbrytning av kloramin och mikro-
organismer. Finns med manuell eller 
automatisk rengöring av lampskyddsrör. 
Flöde upp till 1 000 m3/h (beroende på 
överföringshastighet och strålning).

Dulcodes A
(medeltrycksaggregat) 
Vårt nya UV-system, med förbättrad styr-
möjlighet, lämpar sig för behandling av 
pool- och råvatten. Kompakt inline system 
med litet platsbehov. Validerat enligt USEPA.

Dulcodes Z 
Med Opti-fl ux lampor för desinfi cering 
av dricks- och processvatten. Certi-
fi erade enligt DVGW. Flöde upp till 
230 m³/h (beroende på transmission). 

Dulcodes T 
För desinfi cering av dricks- och process-
vatten. Certifi erade enligt Ö-norm. Flöde 
upp till 1 200 m³/h (beroende på transmis-
sion). 

ProMaqua är ett varumärke inom ProMinent-group
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Ozonaggregat

Kraftfull och miljövänlig! 

Vårt ozonsystem OZONFILT® är idealiskt anpassad för kemikaliefri 
borttagning av bl a COD, arsenik, reducering av färg samt oxidering av 
järn och mangan i dricksvattensektorn. Exempelvis har studier visat att 
ozon är exemplariskt för läkemedelsborttagning i avloppsvatten, där 
mer än 90 % av resterna avlägsnas.
Ozon har ett ovanligt stort mikrobiologiskt verkningsgradsspektrum. 
Rätt installerad har den en snabb och effektiv verkan på nästan alla 
kända bakterier, virus och andra mikroorganismer. Dessutom så bryts 
ozon ner till syre och lämnar inte några restprodukter. Tack vare det 
har den en hög effektivitet och är ett miljövänligt alternativ till desinfek-
tion. Koncentrationen kan mätas online när som helst. 

Vi erbjuder system tillsammans med tillbehör i nästan alla storlekar. 
Typiska områden för behandling med ozon är:

 � Behandling av vatten i simbassänger (desinfi cering, nedbrytning av 
trihalometaner och kloraminer)

 � Behandling av dricksvatten (oxidation av metaller som järn, mangan, 
arsenik och reducering av COD)

 � Kylvattendesinfi cering 

 � Vattenskydd i zoologiska bassänger och akvarier

 � Avlägsnande av järn och mangan från dricksvatten och mikrobiolo-
giskt skydd under tappning på bryggerier.

Fördelar med våra aggregat:

 � Låg energiförbrukning

 � Komplett utförande

 � Kompatibel med de fl esta 

 � BUS system

EcoOxidizer
Ett effektivt oxidationssystem som består av tre syre-atomer som 
efter användning bryts ner till just syre. Framtagen för att tillsammans 
med ämnet indigo, vilket ger jeansen sin klassiska blå färg, och vårt 
ozon-aggregat EcoOxidizer, avfärga denim-tyget och ge det den efter-
traktade trendiga effekten.

OZONFILT® Ozonanläggning 

Är kompakta anläggningar, som omfattar olika produktserier, färdiga 
för drift. 

Aggregat som arbetar med luft

Aggregat som arbetar med syre

Övriga kapacitestområden kundanpassas efter behov och önskemål.

NYHET! 
Våra Ozon-system OZMa har utvecklats och kan 
nu beställas med inbyggt kylaggregat (A/C). Den 
kommer i pulverlackerat plåtskåp (rostfritt stål på 
begäran) och är mekaniskt och elektriskt integrerad i 
vår OZMa-enheten.

ProMaqua är ett varumärke inom ProMinent-group

OZVa  1 - 4             
OZMa 1 - 3 A 
OZMa 4 - 6 A    

   

5 - 40 g/h
       70 - 140 g/h

  210 - 420 g/h

OZVa  5 - 7           
OZMa 1 - 3 O 
OZMa 4 - 6 O  

30 - 90 g/h
    105 - 210 g/h

320 - 630 g/h
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Klordioxidaggregat

Effektiv och säker!

Vår serie av klordioxidaggregat är lämpad för kontinuerlig behandling 
av små till stora vattenkvantiteter. Anläggningen är konstruerad för 
industriell drift och innehåller en mängd regler- och övervaknings-
funktioner. De kan även styras med mätvärdesberoende signal.

En av styrkorna hos våra innovativa system är den höga stabiliteten av 
klordioxidproduktion. Detta innebär att systemen även passar mycket 
väl för diskontinuerlig drift. I kombination med en vattenmätare garan-
teras en exakt volymproportionell dosering av desinfektionsmedlet. 
Positiva egenskaper inkluderar automatisk indikering av kommande 
serviceinspektion och automatisk återstart efter nätspänningsbortfall.

Legio Zon® för små och medelstora anläggningart, med en kapacitet på 
5 g/h respektive 10 g/h.

Bello Zon® förstahandsvalet för behandling av stora vattenkvantiteter, 
med en kapacitet på upp till 9 800 g/h.

Legio Zon® CDL 
(0-5 g/h, 0-10 g/h och 0-120 g/h)
ProMinents klordioxidaggregat LegioZon® CDLb 
använder sig av klorit-/syra-process och produ-
cerar upp till 120 g ClO2/h, beroende på version. 
Möjliga tillämpningar för LegioZon® CDLb är 
huvudsakligen att förebygga Legionärsjuka såväl 
som desinfektionsmedel inom livsmedels- och 
dryckesindustrin. Andra användningsområden är i 
kyl- och dricksvattenbehandling och desinfektion i simbassänger.

Bello Zon® CDV 
(1 - 2 000 g/h) 
Används med utspädda kemikalier (saltsyra 9 % 
och natriumklorit 7,5 %). Med 1 liter vardera av de 
två kemikalierna producerar anläggningen ca 40 g
klordioxid. 

Bello Zon® CDK 
(8 - 12 080 g/h) 
Används med koncentrerade kemikalier (saltsyra 
30-33 % och natrium-klorit ca 25 %). I detta fall 
produceras omkring 150 g klordioxid för varje 
liter av de två kemikalierna. För att försäkra att 
full säkerhet råder under produktionen är CDK-
aggregaten utrustade med en tredje pump som 
doserar utspädningsvatten till reaktorn. 

Skydd mot Legionella
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Klorinator - saltelektrolysaggregat

Tillverkar klor av salt!

Med ett saltelektrolysaggregat, även kallat klorinator, sker inte bara 
produktionen av klor utan även kontroll och dosering vilket ökar säker-
heten i hela tillverkningsprocessen vid kloranvändning. Aggregaten är 
enhetligt uppbyggda och platsbesparande inbyggda i rigg. 
Tekniken med att tillverka hypoklorit av koksalt är väl känt och har 
använts på svenska vattenverk sedan början av 90-talet. Cellerna för 
framställning har utvecklats, inte bara med hänsyn till lägre energi-
kostnader utan kan också idag avskilja lut och restsalter som separata 
produkter. Våra celler kan även tillverka ren klorgas som ersättning till 
befintliga klorgasfat. 
Att tillverka klor lokalt på våra vattenverk innebär att man endast pro-
ducerar det klor som krävs för dagen. Inga överfyllnader från kärl annat 
än påfyllning av koksalt behövs. Tack vare uteblivna klortransporter 
och den lokala hanteringen av endast koksalt uppfyller man med 
ProMinents klorinator Miljöbalkens mål.

CHLORINSITU® II 
(<1600 g/h) 
Med membranfri cell som genererar klor. 
Speciellt lämpade för applikationer där en 
robust och överskådlig teknik krävs. Till 
detta aggregat behövs en bufferttank, där 
fler doserpumpar ansluts för dosering i olika 
bassänger.

CHLORINSITU® III compact 
(<50 g/h)
Med membrancell som genererar klor, speciellt 
lämpade för små vattenverk, simbassänger, 
bubbelpooler och andra applikationer med ett 
mindre klorbehov. Till detta aggregat behövs 
en bufferttank, där fler doserpumpar ansluts 
för dosering i olika bassänger.

CHLORINSITU® III 
(<3500 g/h)
Med membrancell som genererar klor med 
en koncentration av 20-25 g/l. Speciellt 
lämpade för applikationer där ultraren 
natriumhypoklorit behövs. Till detta ag-
gregat behövs en bufferttank, där fler 
doserpumpar ansluts för dosering i olika 
bassänger.

CHLORINSITU® IV compact 
(<50 g/h) 
Med membrancell som genererar mycket ren klor-
gas i en vakuumprocess. För direkt produktion in i 
poolvattnet.

CHLORINSITU® IV 
(<3500 g/h) 
Med membrancell som genererar klor och 
natrium-hydroxid separerat från varandra. Den 
kloridfria natriumhydroxiden lagras tillfälligt 
och kan användas för att korrigera pH-värdet. 
Producerar Klorgas som via en injektor sugs in 
direkt i bassängvattnet samt Natriumhydroxiden 
lagras även i en tank och används för att höja pH 
i bassägen. 

CHLORINSITU® IV plus 
(<3500 g/h) 
Med membrancell som genererar klor 
och natriumhydroxid separerat från var-
andra. Den kloridfria natriumhydroxiden 
lagras tillfälligt och kan användas för 
att korrigera pH-värdet. Dessutom binds överskott av klorgas med na-
triumhydroxid, som lagras som natriumhypoklorit, och används för att 
täcka toppar i efterfrågan. Producerar Klorgas som via en injektor sugs 
in direkt i bassängvattnet och när efterfrågan är liten producerar den 
natriumhypoklorit i en tank bredvid som används för att ta topparna 
i förbrukningen samt vid underhåll av maskinen. Natriumhydroxiden 
lagras också i en tank och används för att höja pH-värdet i bassägen.

CHLORINSITU® V & V plus
(100 - 3 500 g/h) 
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Membranfi ltrering är den övergripande benämningen för fyra olika por-
storlekar av membran. I Sverige anses membranfi ltrering vara relativt 
ny teknik inom dricksvatten men ProMinent har levererat membranfi lter 
till vattenverk och industrin sedan mitten av 90-talet. 

Fördelen med våra membranfi lteranläggningar, förutom bredden från 
en och samma leverantör, är bl a att de är förfabricerade skiddar 
för snabb installation - ”Plug and Play”. Endast inkommande vatten 
behöver anslutas på de mindre anläggningarna då all utrustning är 
monterad i skidden. De är mycket kompakta och kräver endast ca 
10 % av utrymme gentemot sandfi lter. 

Inom industrin gör vi om avloppsvatten till process och sköljvatten. 
Membranfi ltrering är en fysiks procedur för partiavskiljning med hjälp 
av semipermeabla membran. 4:a olika tekniker används, beroende på 
storleken på de partiklar som skall avskiljas: 
Omvänd Osmos, Nanofi lter, Ultrafi lter och Mikro-fi lter. 

Omvänd Osmos (RO)
Omvänd Osmos är den del av membranfi ltrering med högsta separa-
tionsprestanda för avsaltning. Utöver dricksvattenrening används RO
i kraftverk, bryggerinäring, elgalvaniserings-/metallbehandlings-, livs-
medels- och kemisk industri, försörjning av skölj- och processvatten för 
laboratorieändamål, biltvättar och industriella tvättanläggningar.
Det är omvänt den naturliga processen av Osmos och används därför 
som en metod för avsaltning av vattenlösningar. Med våra membran 
kan mer än 99 % av alla salter avlägsnas från en vattenlösning. 
Råvattnet som ska avsaltas pumpas in i en kammare som är tätad 
av ett semi-permeabel membran. Tryck skapas i kammaren, motsatt 
det osmotiska trycket. Membranet släpper endast igenom rent vatten, 
och inte joner och andra partiklar som är lösta i vattnet. Den del av 
råvattnet som blir rent, avsaltat vatten, kallas ”permeat” och en del som 
blir högre koncentrerad lösning kallas ”koncentrat”. 
Vid behov erbjuder vi även för- och efterbehandlingsanläggning ex vis 
för återminiralisering. Beroende på specifi ka råvatten kvaliteter väljer vi 
ut bäst lämpad produkt för detta ändamål.
Sjöfart kan försörja sig själva med dricksvatten - utrustade med 
Omvänd osmos som omvandlar i princip odrickbart vatten, t ex salt-
vatten, till dricksvatten genom att avsalta det ohälsosamma havs-
vattnet. 

Nanofi lter 
Bygger på samma princip som Omvänd Osmos, med skillnaden att 
fi ltreringen av joner lösta i vatten sker i lägre grad - i slutändan en 
driftskostnadsbesparande lösning. Nanofi ltrering används främst som 
reducering av färg och bekämpningsmedelsrester BAM samt som 
fi lterbarriär av dricksvatten.
Råvattnet som skall behandlas pumpas in i en kammare som är tätad 
av ett semi-permeabel membran. Tryck skapas i kammaren och mem-
branet släpper endast igenom rent vatten. Det renade vattnet kallas 
”permeat” och det som avskiljs kallas ”koncentrat”. 
Vid behov erbjuder vi även för- och efterbehandlingsanläggning ex vis 
för återminiralisering. Beroende på specifi ka råvattenkvaliteter väljer vi 
ut bäst lämpad produkt för detta ändamål.

Ultrafi lter
Används som mikrobiologisk barriär för att utesluta hälsorisker i dricks-
vatten, i rening av yt- och processvatten eller vid olika typer av avlopp. 
Är en idealisk och ekonomisk metod för att effektivt avlägsna grumlig-
het mellan 1,0 - 0,01 NTU. Även högre grumlighet avlägsnas men då 
oftast med förbehandlig.
Ultrafi ltrering avlägsnar partiklar, bakterier och virus från vattnet. 
Extremt små fi lterporer (0,02 µm ner till 0,01 µm) tar bort virus och 
bakterier samt parasiter som är klorresistenta. Log-reduktionen för 
virus är log 4 (99,99%) och log 5 (99,999%) för bakterier.
Huvudkomponenten är hålfi ber, s k hollow-
fi ber, tillverkad av hög kemiskt resistenta 
polyetersulfon (PES). PES är tolerant 
mot klor upp till 200 ppm, tolerant mot 
extremt brett pH-område (från pH1 till 
pH13) och är även tolerant mot starka 
rengöringsmedel.
Vid vissa förhållanden, såsom färgreduk-
tion eller partiklar som är svåra att backspola 
bort, kan det krävas kemisk fällning på membranen.
Detta styrs och kontrolleras av fi lteranläggningen.

Mikrofi lter
Bygger på samma princip som Ultrafi lter men med större porstorlek. 
Används framförallt för reducering av Turbiditet.

Membranfi ltreringssystem

Referens - besök www.prominent.sesök: Washtec
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Sandfilter Vattenavhärdare 
& filter

INTERFILT® är en öppen sandfilteranläggning med differenstryck-
styrd backspolning och integrerad behållare för backspolningsvatt-
net. Denna typ av filteranläggning är ett mycket ekonomiskt sätt att 
behandla vatten. 

Gravitationsfilter INTERFILT® lämpar sig för så gott som alla filt-
reringsuppgifter. 

 � Ingen el- eller styrutrustning

 � Intern lagertank för spolvatten

 � Ingen kostnad för spolvatten

Användningsområden: 
 � Filtrering av kylvattenflöden 

 � Behandling av yt-, industri- och dricksvatten 

 � Eliminering av järn och mangan i grundvatten 

 � Rening av avloppsvatten för att reducera halten uppslammade 
partiklar, COD, BOD & fosfathalt (4:e reningssteget) etc

Referens - besök www.prominent.sesök: Vårgårda

Referens - besök www.prominent.sesök: Washtec

Vatten är i ständig omsättning i naturen. Regnvatten silar sig 
genom marken och kommer då i kontakt med bl a mineraler 
och annat naturligt och artificiellt material. Under denna resa 
kommer därför olika fasta och lösta, organiskt och oorganiska 
ämnen in i vattnet. 

Detta är ämnen som kan ge upphov till skador vid vattenan-
vändning, därför bör de tas bort. ProMinents vattenavhärdare 
och vattenfilter erbjuder lösning för just det här problemet. 

Vi integrerar och bygger även in olika filter- och avhärdnings-
produkter i kompletta vattenbehandlingssystem, beroende på 
varje specifikt projekt.

Vattenavhärdare och filter:
 � Avhärdningsfilter DME 

 � Sandfilter KF

 � Aktivt kolfilter AK 

 � Järn- och manganfilter FeMn 

 � Skyddsfilter DULCOFILT®



Doseringsystem av fasta material
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Ultromat ULFa
(400 - 8 000 l/h)
Kontinuerligt flödessystem - utrustad 
med trippelkammare för bearbetning av 
polymer i pulverform och/eller flytande 
emulsionspolymer.

Ultromat ULPa
(400 - 4 000 l/h)
Oscillerande system för bearbetning av 
polymer i pulverform och/eller flytande 
emulsionspolymer.

Ultromat ULDa
(400 - 2 000 l/h
Dubbeldäckare - i detta system bearbetas poly-
mer i pulverform och/eller flytande emulsionspoly-
mer i två lagringstankar ordnade på varandra.

Ultromat MT
(120 - 3 800 l/h)
Manuell beredningsstation - för polymer i 
pulverform används för små mängder då 
kontinuerlig operation inte är nödvändig.

Ultromat ATR
(400 - 2 000 l/h)
Kontinuerligt flödessystem med rund 
behållare av PP är särskilt lämpad för 
bearbetning av polymer i pulverform.

ProMinent erbjuder, i samarbete med koncernsysterföretaget Tomal 
AB, ett komplett program av produkter för säker utmatning och nog-
grann dosering av fasta material. Allt från multiskruvdoserare, stor-
säckstömmare, skruvtransportörer, inblandningskar och pneumatiska 
transporter till kompletta nyckelfärdiga doseringsanläggningar. 
Doserarna är robust konstruerade vilket resulterar i låga underhålls-
kostnader. Våra doserare, tillverkade hos Tomal AB eller inom ProMi-
nent koncernen, finns i ett brett sortiment av modeller och storlekar för 
en stor mängd användningsområden.

Fördelar
 � Säker siloutmatning

 � Högsta doseringsnoggrannhet

 � Linjär utmatningskurva

 � Självrensande doserskruvar

 � Kontinuerlig eller satsvis dosering

 � Volymetrisk eller gravimetrisk dosering

 � Brett urval av modeller till nästan alla användningsområden
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INFO! 
2005 köpte ProMinent Group det svenska 

företaget Tomal AB, som utvecklar, tillverkar 

och säljer kundanpassad doserutrustning för 

fasta material. 

PolyRex
(240 - 3 820 l/h)
Kungen inom polymerberedning - Po-
lyRex - är en skräddarsydd helautoma-
tisk maskin för satsvis beredning. Dess 
unika design möjliggör dosering av 
polymer i pulverform och/eller fl ytande 
emulsionspolymer.
PolyRex är, i basutförandet, försedd 
med ett tre-stegs inblandningssystem 
för att effektivt blanda polymeren till en 
homogen och fullt aktiverad polymerlösning. Olika typer av inbland-
ningssystem för olika typer av applikationer kan erbjudas. PolyRex 
stegvisa inblandningssystem möjliggör att en effektiv polymerlösning 
erhålles. Detta medför därmed en mycket låg polymerförbrukning.

PolyMore
(120 - 18 000 l/h)
Polymore - för fl ockning av partiklar. 
Konceptet med Polymore® är en komplett 
utrustning för upplösning och dosering av 
fl ytande, koncentrerade polymerer. 

Big-Bag - Storsäckstömmare
Robust tömningsstation för engångs- och retur-
säck. En storsäcks-tömmare gör hanteringen 
av säckarna mycket enkel. I kombination
med multiskruvdoserare erbjuds samtidigt 
en noggrann och säker dosering. 

Nyckelfärdiga siloanläggningar
Kompletta lösningar i en enda leverans.
Använd koncernens kunskaper och erfarenheter för att bygga er egen 
doseringsstation. Vi levererar kompletta anläggningar, inklusive silor, 
valvbrytningsutrustningar, avstängningsspjäll, doserare, skruvtranspor-
törer, inblandningskärl och elskåp anpassade till nästan alla industriella 
ändamål. 

A  Silon är vanligtvis rund.

B  Silokonan anpassas för det material som skall doseras.

C  Olika typer av valvbrytningsutrustningar används.

D  Avstängningsspjäll, vev- eller kättingmanövrerat.

E  Tomaldoseraren garanterar effektiv silotömning.

F  I de fl esta fall används en skruv-
    transportör för att transportera 
    materialet från doseraren till 
    doseringspunkten.

G  Inblandningskärl levereras 
     normalt i rostfritt/syrafast stål.

H  Elskåp inkl. all intern kabel-
     dragning för nyckelfärdiga 
     leveranser.



Processchema
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Spill- / Avloppsvattenbehandling
ProMinent erbjuder den kompletta vattenbehandlingsprocessen från en enda partner; från konsultation till drift. För att få den optimala tekniska och 
ekonomiska lösningen med givna förutsättningar och krav måste varje system planeras individuellt.

Ultromat

Ultromat

Ultromat

Industriellt
Totallösningar för den resa en kemikalie gör genom processen i en anläggning - från dess ankomst och hela vägen till neutralisering av spillvattnet.





















Ultromat

Ultromat

Ultromat

Kommunalt
Kompletta lösningar för komplex avloppsrening i kommunala reningsverk. Beroende på avloppsvattnets egenskaper och dess reningsbehov vid 
kommunala reningsverk eller inom industrin, används fysiska, kemiska eller biologiska reningsmetoder.










 











Dricksvattenbehandling
Desinfektion och stabilisering av vatten i reservoarer, ledningssystem samt inomhus.
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Analys

Dosering

Filtrering

Oxidering

Transport

Neutralisering / Beredning

Alkalinisering

Desinficering
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Utdanning Vedlikehold, 
service og garanti

Personell med nødvendig kompetanse 
sikrer brukerne av bassengbad, drikke-
vannsledninger og industriell vannbe-
handling tilfredsstillende helsemessige 
og hygieniske forhold innen vannbe-
handling. God kompetanse reduserer 
driftsstopp 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 
kjemikaliehåndtering, bedre driftsøkonomi og kvalitet på slutt-
produkt ”helsemessig og hygienisk vann”.

Våre kurs informerer om oppbygging av rensetekniske anlegg, 
nødvendig produktkjennskap og funksjon, inngående beskrivelse 
av drift av anleggene, forslag til energiøkonomiserende tiltak, 
kjemikaliebruk og håndtering, Internkontrollsystemer, oppbygg-
ing 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 driftsperso-
nell samt skreddersydde kurs innen Internkontroll. Vi fokuserer 
på rensetekniske anlegg, måle- og reguleringssystem, pumper 
og dosering, Internkontroll, vannkvalitet samt desinfeksjon av 
vann.

Kjemikaliehåndering kurs
Dere får tips om oppbygning av et doseringssystem, retningslinjer 
for reservedelshåndtering, konkrete råd om doseringssikkerhet og 
produktkjennskap, både i teori og praksis.

Vannbehandling kurs
Gir en oversikt over desinfeksjonsmetoder. Vi kommer til å sam-
menligne ulike metoders egenskaper, fordeler og ulemper samt 
kombinasjoner av de ulike metodene. Gir også et innblikk i måling 
og regulering i vannapplikasjoner med vekt på måleparametre 
som pH, redox, ledningsevne og klor.

Bassenkurs
Kursene er selvstendige, men integrert slik at de kan tas 
fortløpende og alle deltakere får kursbevis etter gjennomført 
kurs. Kurset er ment for ansvarlig personell som drifter svøm-
mebasseng samt andre som ønsker å lære om vannbehandling 
av bassengvann som bassengoperatører og beslutningstakere 
forehabiliteringsprosjekter.
   Etter kurset skal deltakeren kunne drifte og vedlikeholde svøm-
      mebasseng i samsvar med forskriftene, samt kunne gi beslut-
             ningstakere viktig informasjon om krav til drift av basseng.

For å sikre problemfri drift og lang levetid på deres 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 gjen-
nom en avtale om forebyggende vedlikehold, som gir best mulig 
driftssikkerhet på deres anlegg. 

Vedlikehold/Service
En avtale om forebyggende vedlikehold minimerer risikoen for 
unødvendige, kostbare driftsstopp gjennom forebyggende tiltak. 
Ved våre årlige/halvårlige besøk rapporterer 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 driftspersonalets 
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 reparasjoner på alle vannbehandlings-
anlegg. 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 
velutstyrte 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!

Garanti
Alt utstyr fra Prominent leveres med 12 måneders garanti.

Drivenheter til ProMinent dosererpumper samt måle-
instrumentet Dulcometer leveres med 24 måneders 
garanti.

Utvidet Garanti
En avtale om forbyggende vedlikehold sikrer at utstyret blir 
vedlikeholdt på en sikker måte. I en slik avtale kan man avtale 
forlenget garantitid med opp til 5 år. 

Referens - besök 

www.prominent.se

sök: Sotenäs
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ProMinent Group er en mellomstor, globalt familiebedrift, som sine 2 400 ansatte med årlig
omsetning på 2,7 milliarder kroner 2014 (293 milj EUR).

Organisasjon

Moderselskapet
ProMinent Dosiertechnik GmbH, basert i Tyskland, 
Heidelberg, er hovedkvarteret til 56 datterskaper i 
konsrnet. Med distributører i 60 land verden over 
garantert global service og tilgjengelighet. Alle interne processer inom 
ProMinent Groups produktionsselskaper er sertifi sert i enhold til DIN EN 
ISO 9001:2008.

Sverige
ProMinent Doserteknik AB, med hovedkontor i Göteborg 
og et salgskontor i Stockholm, har eksistert siden 1968 i 
Sverige. Blant våre 23 ansatte vil fi nne et bredt spekter av kompetense 
på kjemikaliehåndtering og vannbehandling. 
ProMinent Doserteknik AB er sertifi sert u enhold til ISO 9001:2008 og 
ISO 14001:2004.

Norge
ProMinent Norge AS er et datterselskap av ProMinent 
Doserteknik AB og ble grunnlagt 2009. I 2010 utvider vi i 
Norge gjennom oppkjøp av selskapet K.M. Dahl AS.  
I 2014 fusjonerte de to selskapene, og heter i dag ProMinent Norge 
AS. 10 ansatte i Norge fordelt på hovedkontoret i Tromsø, salgskontor i 
drammen og lager i Bardu.

Forretningsidé
Vi ProMinent skal være pålitelig partner for løsninger innen vannbe-
handling og kjemikaliehåndtering, gjennom å tilby våre kunder så vel 
komponenter som systemer. Basert på våre innovative produkter, 
tjenester og industrispesifi kke løsninger, tilbyr vi økt effektivitet og sik-
kerhet for våre kunder - globalt

Vårt mål
Økt effektiviter og sikkerhet for våre kunder

Vårt marked
Kjemikaliehåndtering og vannbehandling - globalt

Vi tilbyr
Erfaring, kompetense, service og industrispesifi kke løsninger

Vår viksomhet hviler på fi re pilarer
 � Pålitelighet til våre produkter og tjenester
 � Golbal tilstedeværelse
 � Vilje til å tenke nytt
 � Vår tilpasnings- og løsningsorienterte arbeidmåte
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info@prominent.no    www.prominent.no

ProMinent Norge AS - Norge
Postadresse:   Kløverveien 9 • 9016  TROMSØ
Lageradresse:  Altevannsveien 14 • 9365 BARDU 
Salgkontor:   Postboks 4136 • 3005 DRAMMEN
Tlf:   7718 9700
Mail:   info@prominent.no •  invoice@prominent.no

Organisasjon:

Drammen
Salgsmanager •  Robert Meinseth • robert.meinseth@prominent.no • 3221 3132 • 474 60 439
Teknisk salg • Jonas Berntzen • jonas.berntzen@prominent.no • 3221 3134 • 916 60 138
Teknisk salg • Espen Wang • espen.wang@prominent.no • 3221 3133 • 957 09 053
Teknisk salg • Jan-Ivar Holme •  janivar.holme@prominent.no • 926 26 875

Tromsø
Teknisk salg • Geir Wirkola • geir.wirkola@prominent.no • 7775 2034 • 481 61 005
Serviceteknikker og salg •  Snorre Gyth •  snorre.gyth@prominent.no • 481 61 009
Serviceteknikker •  Lars Ole Kjeldsen •  larsole.kjeldsen@prominent.no • 7775 2033 • 481 61 002

Bardu
Fagansvarlig / Basseng •  Gunnar Bergholt • gunnar.bergholt@prominent.no • 7775 2032 • 481 61 011
Inkøp/Logistikk/Innendørs service •  BjørnEirik Andreassen •  bjorneirik.andreassen@prominent.no • 7775 2031 • 481 61 006

ProMinent Doserteknik AB - Sverige
Postadresse:   Box 8933 • 402 73  GÖTEBORG
Besøk-/godsadresse: Södra Hildedalsgatan 10 • 417 05 GÖTEBORG
Tlf:    +46 (0)31 656600 
Mail:   info@prominent.se •  invoice@prominent.se

VD •  Stefan Ström • stefan.strom@prominent.se • +46 (0)31 656616 • +46 (0)703 322427
Økonomi •  Malin Jochimsen • malin.jochimsen@prominent.se • +46 (0)31 656607
Innesäljare •  Liliane Berndtsson • liliane@prominent.se • +46 (0)31 656610
Servicetekniker södra Sverige/Norge •  Per Bobeck • per.bobeck@prominent.se • +46 (0)31 656627 • +46 (0)722 516627
Servicetekniker norra Sverige/Norge• Simon Rosvall • simon.rosvall@prominent.se • +46 (0)8 7420461 • +46 (0)703 328325
Inköp •  Agnetha Carlsson • agnetha.carlsson@prominent.se • +46 (0)31 656602
Lager •  William Turner • william.turner@prominent.se • +46 (0)31 656623

Experts in Chem-Feed and Water Treatment

Kontaktliste

Fra 1. Januar 2014 er KM Dahl AS 
fusjonert med ProMinent Norge AS. 

Firmanavnet er nå ProMinent Norge AS. 
Org. Nr: NO946 677 817 MVA.

et varemerke i                           Group


