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Desinfektion för rent och
hygieniskt vatten

Simon pratar om
MODERN DESINFEKTION

Lagringstankar och behållare

Processdoserpumpar

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.

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.

Sandﬁlter

Ett ekonomiskt sätt att rena vatten
från partiklar är med sandﬁlter. Ett
gravitationsﬁlter som lämpar sig för
så gott som alla ﬁlteruppgifter.

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.

Klordioxidaggregat

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

ALLT för vatten behandling
och kemikalie hantering,
från en och sa mma leverantör,
med närmare 60 års
erfarenhet!

Doserpumpar

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

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.

Analys-, mät- och reglersystem

Brett utbud av mätinstrument och sensorer för de
ﬂesta applikationer; 1- och 2-kanals, kyltorns- och
multikanalsinstrument samt hand- och turbiditetsmätare.
Sensorer för 16 olika mätparametrar som klarar bl a från låg
konduktivitet till mycket förorenat 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 dimbara lampor med hög UV-C-effekt
och lång livslängd, optimerad hydraulik i
UV-kammare samt systemreglering med
mångfaldiga övervaknings- och loggningsfunktioner. Energieffektiva.

Ozonaggregat

Ozonaggregat för kemikaliefri borttagning av bl a COD, arsenik, färgreducering 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 önskemål.

Membranﬁlter:
Omvänd osmos-, nano-, ultra- och mikroﬁlter

”Plug & Play”-desinfektion för partiavskiljning med hjälp
av semipermeabla membran. Används som mikrobiologisk barriär för att minska hälsorisker i dricksvatten,
i rening av yt- och processvatten samt vid olika typer
av avlopp.

Klormätaren
som sparar
tusenlappar

Mätinstrumentet dialog DAC, tillsammans
med vår totalklor-elektrod CTE, ger tillförlitligare mätvärde än tidigare analysatorer.
Ett vanligt problem är att de bl a störs av
humussyror samt pH-förändrar provet

för optiskt mätning med kemikalier för
färgomslag. En tidskrävande procedur
som ger långa svarstider, dyra kemikalier
och merunderhåll. Vår CTE-elektrod mäter
direkt och svarar blixtsnabbt på klorföränd-

Pumpen som ger ökad bekvämlighet:
							

gamma/ X

ringar i vattnet. Vid min- el max-klorvärde
samt mätvattenbrist ges larm direkt.
Dialog Dac och vår CTE elektrod innebär
för våra kunder ca 8-10 000,- lägre kostnad/år då inget reagensbyte görs 10-12

ggr/år, tillförlitligare värde då CTE inte störs
av humus, flera timmar minskat underhåll/år, då ingen rengöring av optik samt
reagens- och slangbyte, med tillhörande
kalibrering, behövs. Enda underhållet är

Doftdosering
Limstift är en populär produkt som används både på kontor, hemma, på skola

kalibrering och ev 1 membranbyte/år. Vid överdosering av klor
fås larm direkt utan fördröjning.
Kan kombineras med andra mätparametrar.

Återvunnet vatten
minskad kostnad

och på dagis för att limma ihop papper

Vad kan man göra med smutsigt backspolnings-

eller för att pyssla.

vatten? Varför inte använda intelligent behandling
av vattnet med modern filtrering- och avsaltningssystem för ekonomiskt återvinning?

Större ombyggnadsprojekt

Doserpumpen gamma/ X är, som du redan
känner till, en smart, ekonomisk, pålitlig och
användarvänlig pump. Inte nog med det,
vi har lyckats förbättra den ytterligare nu kan den även fjärrstyras!

När man tänker på lim så kommer säkert de flesta
av oss att minnas tillbaka till skoltiden, hur man
gärna luktade lite extra på skollimmets ganska tilltalande doft. En doft som inte är en självklarhet, utan
bakom den ligger en mycket noggrann dosering vid
tillverkning.

Manuell essens-blandning

Membrandoserpump gamma/ X
(2 - 45 l/h, 25 - 2 bar)

Mindre arbete, mer tidsvinst

Nu kan du även manövrera din gamma/ Xpump från din smartphone eller surfplatta
utan att stå intill pumpen. En extra funktion
som sparar arbete, tid och driftskostnader.
Speciellt för pumpar installerade på svåråtkomliga ställen. En ökad bekvämlighet
som vi tror snabbt kommer att bli en favorit
för våra kunder.
Fjärrstyrningsfunktionen är möjlig tack vare
tillval av bluetooth-modulen med en räckvidd på upp till 100 m, beroende på miljön
där pumpen är placerad.

Visa, ändra, läsa av

Kommunikationen sker via vår app som
ger en rad användbara funktioner: man
kan visa, välja och ändra parametrar och
alternativ när det gäller pumpdrift, konfigurering av data samt se historik vid händel-

se av fel. Behöver pumpen sedan ersättas
importeras den gamla pumpens driftdata
mycket enkelt till den nya. Det kan inte bli
bättre än så här!

Bekvämlighet och säkerhet - gratis

Dessutom - bekvämlighet är inte allt:
appen garanterar även säkerhet och
tillförlitlighet.
När man upprättar en Bluetooth-anslutning
visas detta med två blå lysdioder på den
valda pumpen. Av säkerhetsskäl kan man
enbart nå pumpparametrarna med hjälp av
en PIN-kod.
Är ni på jakt efter en liten doserpump för
alla era olika applikationer, för att bl a underlätta reservdelshanteringen, då kan
ni sluta leta - gamma/ X är pumpen för er.
Petra Degerstam

Gamma/ X är en X-tremt smart doserpump och erbjuder:
 Brett användningsområde
 Förutseende intelligens
 Höjd dosersäkerhet
 Enkelt handhavande
 Automatisk slaglängd för bästa
doserflöde
 Automatisk anpassning till tryckförhållandet
 Automatisk åtgärd av gasfickor
 Omedelbar information i display
 Väl synliga statuslampor
 Snabbfäste för enkel service
 Bluetooth
 App för driftkontroll
 Fjärrkontroll

För mer info

ring våra säljare
+46 (0) 31 656609
+47 7718 9700

De bindemedel som används i limstift är ofta gjorda
av syntetiska ämnen med en obehaglig doft. Oavsett
hur praktiska de är, skulle deras lukt göra dem
ointressanta för konsumenterna. Därför kompletterar
tillverkarna doft-essenser till bindemedlet.

Jämn och exakt dosering

En limproducent hade problem med ett ojämt och
kostsamt resultat, då de i sin produktion använde
sig av manuell inblandning av doftmedel. Ibland
användes en för hög mängd vilket då ökade produktionskostnaderna på grund av onödig förbrukning av
dyr cologne, ibland användes en alltför liten mängd
vilket då inte maskerade den oönskade lukten och
påverkade produktkvaliteten negativt. Så tillverkaren
behövde en lösning för att dosera doft-essensen
med hög och jämn noggrannhet.
Då levererade ProMinent en lösning i form av vår
nya magnetdrivna doserpump gamma / X. Pumpen
kunde lätt integreras i det befintliga produktionssystemet och garanterade en jämn och exakt dosering
av cologne. Tack vare intuitiv kontroll via displayen
och det nyutvecklade klickhjulet kunde doseringen
anpassas till limmet när helst man önskade.
gamma / X förbättrade även tillförlitligheten genom
att automatiskt kontrollera och korrigera situationer
som ex vis gasbubblor.
Tack vare gamma/ X har nu limtillverkaren en konsekvent produktkvalitet och en optimerad essensförbrukning - en bättre produkt till kunden helt enkelt!

Den pittoreska staden Butzbach i Tyskland, med dess historiska marknad och många korsvirkeshus är en populär turistort. Men det är dyrt att behålla dom 100-år gamla trähusen
och även moderna byggnader, som stadens pool, behöver
fräschas upp då och då. Vid renovering av badhuset var
prioriteringen att det smutsiga backspolningsvattnet skulle
återvinnas som rent och hygieniskt perfekt bassängvatten och tack vare det skulle även driftskostnaderna minskas.

Effektiv process

Som en del av renoveringsarbetet installerade ProMinent ett
ultrafiltreringssystem Dulcoclean® UF, en omvänd osmosanläggning Dulcosmose® ecoPRO samt ett aktivt kolfilter. De
enskilda komponenterna är monterade så att backspolningsvattnet behandlas i flera steg. Under filtreringen förlorar det
uppvärmda backspolningsvattnet praktiskt taget ingen värme
alls och återförs till poolvattenkretsen efter filtreringsprocessen. Ultrafiltersystemet avlägsnar grumlighet, partiklar och
mikrobiologisk förorening. En integrerad PLC säkerställer
helt automatiskt och tillförlitligt driften av filtreringssystemet.
Hygien-parametrar registreras elektroniskt och avläses på
en pekskärm. Den omvända osmos-anläggningen avlägsnar
mer än 99% av salterna från det filtrerade backspolningsvattnet. Systemet är lätt att använda och är helt införlivat i den
kundanpassade lösningen genom en skräddarsydd före- och
efterbehandling.

Smart besparing

Besökarna kan njuta av en pool
med sex 25-meters banor och
två trampoliner, ett och tre meter
höga. Det finns också ett separat område med lekplats för
yngre barn med två plaskdammar.
Genom det installerade systemets teknik med behandling av
backspolningsvattnet, sparas nu
stora mängder färskvatten varje
år och energiförbrukningen har
minskat betydligt, liksom poolens
totala rörelsekostnader - det ursprungliga målet har uppnåtts.

Kalibreringsrör

Belysning

Desinfektion

Skåp av PP Polypropylen

Skjutdörr i plexiglas
(ej med på bild)

Flerfunktionsventiler

- för ett rent och hygieniskt vatten

Elbox med
nödstopp

Doserpumpar

Kabelkanal

Anslutning
Spillvanna

Anslutning

Trevägsventil

Avstängningsventiler

Fast hyllplan/konsol

Rent vatten och absolut hygien är en förutsättning för

Dosering av ﬂytande medel för desinfektion!
Med våra kompletta dosersystem
erbjuder vi en genomtänkt CE-märkt
enhet, ”Plug & Play” - anpassad efter
just era behov. Skyddsombudets favorit!
Stänkskydd och spillvanna, för skydd av
operatör/utrustning från inre/yttre åverkan. Kalibreringsrör med trevägsventil
- för drift/kalibreringsläge.

dryckesindustrin. ProMinents kunder erbjuds fördelarna

Fylls på från doserpump utan att operatör behöver hantera någon kemikalie.
Överströmningsventil för skydd mot
ledningsspänning, nödstopp placerat
åtskilt från pumpar samt god belysning
för att underlätta service och inspektion
som standard.

med att kunna få utrustning för alla gängse desinfektionsmetoder för vattenbehandling från en och samma leverantör:
UV, ozon, klordioxid, klorinatorer, membranfiltrering samt
dosering av fast och flytande medel för desinfektion.

Simon pratar om
modern desinfektion

OZON - kraftfull och miljövänlig!

Med innovativ ozonteknik, från komprimerad luft eller syre, erbjuds driftsäker,
underhållsfri, ekologisk och ekonomisk
desinfektions- och oxidationsmetod. För
behandling av bl a pool-, dricks- och
kyl-vatten, zoologiska bassänger samt
avlägsnande av järn och mangan och
mikrobiologiskt skydd.

Simon Roswall har jobbat på ProMinent
sedan 2012. De första åren som servicetekniker för östra och norra Sverige, det
senaste året som produktansvarig säljare
för våra UV-aggregat och klorinatorer, även
så kallade saltelektrolys-aggregat.
- Tack vare mina uppdrag som servicetekniker så har jag upplevt våra aggregat
ute i verkligheten, vilket har gett mig stor
förståelse för hur de fungerar och i vilka
applikationer de bäst används i, säger
Simon om sin erfarenhet.

KLORDIOXID - Effektiv och säker!

För kontinuerlig behandling av små till stora
vattenkvantiteter. Anläggningarna är konstruerade för industriell drift och innehåller en
mängd regler- och övervakningsfunktioner.
De kan styras med mätvärdesberoende signal. En av styrkorna är den höga stabiliteten
av produktion av klordioxidlösning.

Producera klor av salt på plats

MEMBRANFILTRERING!

En idealisk och ekonomisk metod för att
avlägsna partiklar, bakterier och virus från
vattnet. RO är den metod med högsta
separationsprestanda för avsaltning. UF är
tillverkad av kemiskt resistenta polyetersulfon (PES) och tolerant mot klor, <200 ppm,
brett pH-område samt mot starka rengöringsmedel.
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När det gäller klorinatorerna, så passar de
lika bra för kontinuerlig dricksvattendosering och för industriell användning som för
bassängvatten.
- Dessutom är det en miljövänlig desinfektionsmetod där man tillverkar klor av salt
på plats, fortsätter Simon.
Tack vare uteblivna klortransporter och
den lokala hanteringen av endast koksalt
uppfyller man Miljöbalkens mål med ProMinents klorinatorer.
- Dessutom, och detta är faktiskt mycket
viktigt, aggregaten producerar inte bara
klor utan innebär även ökad kontroll och
säkrare dosering i hela processen genom

den begränsade kloranvändningen. Man
producerar bara just den mängd klor man
har behov av, poängterar han.
Utrustningen är enhetligt uppbyggd och
platsbesparande inbyggd i rigg och certifierad enligt CE-normen.
Tekniken med att tillverka natriumhypoklorit
av koksalt har utvecklats, inte bara med
hänsyn till lägre energikostnader utan kan
också idag avskilja lut och restsalter som
separata produkter.
- Våra celler kan även tillverka ultraren klorgas som ersättning till befintliga
klorgas-fat, informerar Simon.

Gillar att vara i naturen

Idag bor Simon med sin familj i Stockholm,
men är ursprungligen från natursköna
Gotland.
- Stockholm är en vacker stad med stort
utbud av allt. Det som saknas är kanske
ett berg, med snö så att man kan åka utför
eller ett korallrev där man kan njuta av livet
under ytan lite oftare, säger Simon som
gillar att vara ute i naturen.
- Nu för tiden blir det mycket Italien och
Rom, där min sambo arbetar. Vår 2-årige
son har till och med lärt sig lite italienska,
säger Simon med ett leende.

Smart dimning

- Om vi skall prata lite UV, så har det hänt
en hel del. Våra nya smarta dynamiska
dimbara aggregat öppnar ju upp en helt ny
värld, säger Simon.
- Det unika med våra nya patenterade
lampor är att lampan håller konstant
110°C, informerar han, och den största
fördelen med det är att det inkommande
vattnets temperatur, som påverkas av årstiderna, inte längre har nån betydelse.
Vario-Flux-lampan ger högre UVC-output
vid dimning och kan automatiskt dimmas
ned till 50% av den nominella effekten utan
försämrad effekt.
- Där kommer energieffektivisering in som
tack vare värme- och dimfunktionen innebär upp till 30% lägre energiförbrukning,
informerar Simon. När det gäller verkan
och driftsekonomin är den bland den bästa
på marknaden.
Resultat: hög energieffektivitet och låga
Life-Cycle-kostnader.
- Jag tror verkligen på våra nya certifierade
UV-aggregat. De har tagit UV-desinfektion
till nya höjder. Modern desinfektion med
andra ord, avslutar Simon.
Petra Degerstam

PROCESSFLÖDE
Dosersystem som uppfyller hårda förhållanden



När olja strömmar upp från
jordens inre under ett enormt
högt tryck

som, förutom maximal processäkerhet
och effektivitet, även i allt större utsträckning medger att anläggningen i fråga kan
användas flexibelt och ekonomiskt.



När olja pumpas genom pipelines tvärs över kontinenter

Individuell lösning



När aggressiva kemikalier
måste doseras exakt



När miljontals liter vatten ska
behandlas

Då skall processdoserpumpar klara av att
leverera de additiver som krävs, för att
garantera frost- och korrosionsskydd, för
att optimera viskositeten och säkerställa
en tillförlitlig desinficering.
Utmaningen inom processindustrin handlar
inte längre bara om att använda tillförlitliga
doserpumpar med passande specifikationer och rätt doserprofiler.
De som driver en processanläggning idag
står under ett enormt konkurrens- och
kostnadstryck. Därför efterfrågas lösningar

Idag erbjuder ProMinent sina kunder inom
processteknikbranschen mycket mer än
bara moderna processdoserpumpar.
- Med vår erfarenhet av och kunskap om
kundernas processer går vi i allt större
utsträckning mot att bli en fullskalig
problemlösare, menar Jonas Lindqvist,
försäljningschef för ProMinent i Sverige;
- Det bästa exemplet är den avancerade
teknik som vi har utvecklat på vårt huvudkontor i Heidelberg för en av världens
största oljeproducenter.
För en tid sedan fick ProMinent uppdraget
att leverera tolv processdosersystem då
en oljeproducent behövde anläggningar till
att förse sina pipelines med ett friktionsreducerande additiv. Det rörde sig om ett
polymer som ökar oljans flödesförmåga i
själva rörledningen.
- På detta sätt kan man öka flödeshastigheten och därmed kapaciteten i en rörledning, informerar Jonas, och fortsätter:

- Oljeproducenten slipper då det kostsamma arbetet med att installera fler ledningar.
Att oljekoncernens val föll på ProMinent
berodde mycket på att processdoserpumpen Orlita DR, som till skillnad från konkurrenternas produkter, fungerar utan ventiler.
- Med vanliga pumpar finns ofta problemet
att de polymerhaltiga additiverna täpper till
ventilerna. Det krävs då omfattande underhåll och preventiv service för att upprätthålla driften av rörledningen och garantera
dess säkerhet.

Ingen vanlig leverans

- Istället för att bara leverera de beställda
anläggningarna beslöt vi oss i samråd med
kunden för att till en början testa dem i en
verklighetstrogen produktionsomgivning på
vår fabrik i Heidelberg, säger Jonas.
Oljebolagets avsikt var nämligen att även
kunna använda olika typer av kemikalier i
rörledningen utifrån processtekniska behov
och rådande marknadsläge.
Hittills har kemikalieleverantörerna definierat den konkreta omgivningen exakt och
endast godkänt den för sin egen produkt.
ProMinent investerade avsevärda belopp
i att konstruera en teknik för att utveckla

en universell processdoseranläggning för
alla kemikalier, både hög- och lågviskösa.
Företaget beställde kemikalier från fyra tillverkare som testades under olika processförhållanden.
Målet för ProMinents utvecklare var att validera systemets funktionsduglighet och
processäkerhet med olika kemikalier.
Målet för projektet var att kunna erbjuda
slutkunden trygghet och frihet i att själv
kunna välja den mest optimala tekniska
lösningen tillsammans med den kemikalie
som passar just deras pipeline för bästa
resultat. Något som ProMinent nu kan
erbjuda alla deras kunder.

Högt satta mål

ProMinent har innovativa produkter, omfattande kompetens och en utmärkt infrastruktur. Tillsammans med viljan att
lyckas och viljan att göra nödvändiga
investeringar finns det inget som
hindrar ProMinent från att inta
en position bland topp 3 på
processdoserpumpsmarknaden under de kommande
åren.

»

Jonas Lindqvist
Försäljningschef
för ProMinent
i Sverige

För mer info

ring våra säljare
+46 (0) 31 656609
+47 7718 9700

Applikationsområden för nya
processdoserpumpen:

Hydro/ 2 (3 - 72 l/h, 100 - 25 bar)
Hydro/ 3 (10 - 180 l/h, 100 - 25 bar)
API 675
Hydro/ 4 (130 - 1400 l/h, 25 - 7 bar)
Prisvärd standardpump. Brett
användningsområde. Optimala
lösningen i det lägre registret
upp till 100 bar. Kompakta
design. Hög processäkerhet
med integrerad membranbrottsindikering och överströmningsventil samt
hög processkvalitet: reproducerbarhet av dosering bättre än ± 1%.

Orlita® Evolution
Dosering av reaktanter och katalysatorer i den kemiska industrin
Volymproportionell dosering av kemikalier/tillsatser vid behandling
av pannmatarvatten
Nivåberoende dosering av hjälpmedel i industriell produktionsteknik,
t ex hetvaxdosering vid framställning av klisterremsor
Olje- och gasindustrin

»

Förutom att leverera enskilda
pumpar kan ProMinent även
förverkliga komplexa och
driftklara processanläggningar skräddarsydda utifrån kundens önskemål.

Kraftfull säkerhet

Själva hjärtat i våra anläggningar är, och
förblir naturligtvis även i framtiden, en
processdoserpump. Inom detta område
presenterades 2015 något som enligt
Jonas är en verklig innovation.
- Med Orlita® Evolution erbjuder vi en ny
generation av processpumpar i premiumsegmentet, som är konstruerade för
maximal processäkerhet och flexibilitet.
säger han.

Temperaturkontroll

Den nya processdoserpumpen uppfyller
den strikta ATEX-standarden och är därmed perfekt lämpad för drift i explosions-

farliga områden. Den har utvecklats med
en felsäker design som bl a omfattar ett
helt integrerat temperaturkontrollsystem.
- Till skillnad från konventionella pumpar
kräver Evolution inga perifera sensorer för
temperaturövervakning vilka är mer felbenägna, menar Jonas på.
Pumpen är försedd med en intelligent mekanism som automatiskt försätter pumpen
i ett driftläge så att temperaturen aldrig
hamnar högre än inom det godkända området. Därmed ligger ProMinent återigen
ett steg före konkurrenterna. Men det finns
fler höjdpunkter i Orlita® Evolution;
Den är t ex försedd med ett flerskiktsmembran i PTFE, membranbrottsvarning/-signalering samt en helt ny, och av ProMinent
patentsökt, membranpositionsstyrning
som skyddar membranet mot skador även
vid allvarliga fel. Dessutom är pumpen
utrustad med en integrerad hydraulisk
överströmningsventil som skyddar mot för
högt tryck.

Brett kapacitetsområde

Orlita® Evolution erbjuds i fyra olika varianter som täcker ett kapacitetsområde från 3
l/h till 7 400 l/h vid tryck på 400 bar till 10
bar och klarar en sughöjd upp till 3 m.
Pumparna doserar flytande medier med en
extremt hög precision och med avvikelser
på mindre än en procent.
- Pumpen är dessutom modulärt uppbyggd och kan därmed användas ytterst
flexibelt och på enskilda pumpar kan
motorn monteras horisontellt eller vertikalt,
informerar Jonas.
- Något som underlättar vid placering av
pump eller vid service. På multipumpar kan
även drivverk av olika storlekar kombineras
med varandra.
Pumpen är utrustad med frekvensomformare ≥ 20 slag/min, membranbrottsindikator, nytt membranpositioneringssystem
för att undvika mekaniska skador på
membran och nyutvecklat system för att
undvika höga temperaturer vid övertrycksProMinent

Orlita® Evolution
Kapacitet:
3 l/h - 7 400 l/h
400 bar - 10 bar

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

ORLITA® Mf hydraulisk membrandoserpump
(2 - 28.000 l/h, 700 - 9 bar)
Applikations- och kundanpassningsbar. Dubbelmantlad PTFEmembrankonstruktion vilket ger
ovanligt hög sugkapacitet (upp till
8 m sughöjd) och garanterarproblemfri drift.
Har integrerad signalfunktion som indikerar
membranbrott samt överströmningsventil som
skyddar pumpen mot överbelastning.

ORLITA® Mh Hydraulisk membrandoserpump
(1 - 773 l/h, 4000 bar)
Applikations- och kundanpassningsbar med integrerade säkerhetsfunktioner. Maximal driftsäkerhet och tillförlitlighet med pumphuvud utrustade
med dubbla rostfria stålmembran, som i sin tur
innebär fördelar som lågt driftslitage och långt
serviceintervall.

TANKAR
För miljövänlig, säker
och pålitlig förvaring
av kemikalie

API 675

API 675

API 675

ORLITA® PS kolvdoserpump
(1 - 37 000 l/h, 400 - 8 bar) API 675
Hög grad av hydraulisk prestanda samt enastående
självrenande egenskaper
och låga tryckförluster.
Temperaturområde från -40°C
till +400°C. Är underhållsvänlig, kostnadseffektiv och robust.

Zentriplex
(424 - 8 000 l/h, 367 - 36 bar)
Hög effekt på liten plats, kräver API 674
endast 0,6 m2. Stjärnformat
membrandoserhuvud och
hydraulik runt drivmekanism
minimerar påkänningar och
belastningar. Kan uppnå högre
tryck och kapacitet med betydligt
mindre material och lägre utgångar.

Våra lagringstankar är av återvinningsbar Polyetylen HD-PE
plast med hög resistens mot
de flesta kemikalier. Tack vare
materialet är korrisionsproblem
och behov av ytbehandling ett
minne blott.
Tankarna erbjuder 25 års livslängd utan underhållskrav enligt normen EN12753. De kan
redan från början förses med
invallning (dubbelmantlade) för

snabb och säker installation.
Något som tillsammans med
25 underhållsfria år sänker
installations-, underhålls samt
investeringskostnaden.
Om utrymmet kräver speciella
format, kan vi även leverera
PE/PP-behållare av svetsade
plastpaneler, noggrant tillverkade enligt kundens specifikationer. Volymer från 0,5 m³ till
70 m³.

Bild: Mölndals Vattenverk

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

I vårt sortiment av processdoserpumpar
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.

Flexibel matchning

Tack vare moduluppbyggnaden, kan
membran-, hydrauliska membran- och
kolvdoserpumpar matchas flexibelt för
varje ändamål inom en anläggning.
Pumparna kan användas vid extremt höga
tryck på upp till 4 000 bar och produkttemperaturer som sträcker sig mellan
-40°C och +400°C, samt flytande media
även med mycket hög viskositet, t o m
dynamisk viskositet upp till 1 milj. mPas.
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.

Möter processindustrins krav

Som processdoserpumpar möter de
effektivt alla krav i den kemiska-, petrokemiska-, raffinaderi- såväl som i oljeoch gasproduktionsindustrin eller kraven
för specialdoserpumpar i processindustrin.
Nedan visar vi på koncernes största
processdoserpump Orlita® TriPower,
som trots sin enorma kapacitet är i en
kompakt design med en växellåda och
tre vätskedelar.
ProMinent

Orlita® TriPower
Kapacitet:
38 m3/h
400 bar

API 67
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