
Polymerberedare
från Tomal

PolyRex   
För satsvis beredning av polymerer. En nyckelfärdig, skräddarsydd 
och helautomatisk enhet i robust konstruktion. Dess unika design 
möjliggör dosering av pulver och/eller flytande polymerer. 
I basutförande är enheten försedd med tydlig och användarvänlig 
PLC-panel, rostfria tankar och ett tre-stegs inblandningssystem. 
Detta medför en effektiv blandning och ställbar mognadstid som 
ger en homogen och fullt aktiverad polymerlösning. 
En ekonomiskt lösning som innebär hög polymereffektivitet. 
För ökad säkerhet och i stort sett dammfri miljö kan enheten ut-
rustas med en s k dockningsstation, för tät anslutning av säckens 
utlopp. Enheten erbjuder lång livslängd och kräver minimalt med 
service och underhåll.

PolyMore
En komplett utrustning för kontinuerlig 
beredning, upplösning och jämn dosering 
av flytande, koncentrerad polymer. 
Ingen kalibrering, litet underhåll och lätt att 
driftsätta.



ProMinent-koncernen är ett globalt verk-
ande familjeföretag, med huvudkontor i 
Heidelberg, Tyskland. Vårt fokusområde 
är utrustning för kemikaliehantering och 
vattenbehandling. Genom förvärvet av
Tomal 2005, med ett ledande produkt-
program inom torrdosering och polymer-
beredare samt avancerad systemutveck-
ling och tillverkning, fi ck vi möjlighet att 
erbjuda våra kunder ett bredare och allt 
mer komplett sortiment inom behandling 
av process-, dricks- & avloppsvatten. 

Hög dosernoggrannhet
På Tomals anläggning i Vessigebro, strax 
utanför Falkenberg, hittar man ett ingen-
jörs- och verkstadsföretag som utvecklar, 
tillverkar och säljer kundanpassade doser-
utrustningar för fasta material. 
Företagets produkter kännetecknas av sä-
ker utmatning och hög dosernoggrannhet 
för bl a polymerer. Tillsammans med deras 
erfarenhet av hantering av torra material i 
kombination med ProMinents erfarenhet 
av hantering av fl ytande media har det 
skapats ett mervärde för våra kunder.
- Fusionen med ProMinent har bara varit 
positiv för oss, säger Teddy Eriksson, VD 
på Tomal AB.
Via ProMinent-bolagen fi nns det säljare i
hela världen som marknadsför Tomals 
produkter. Det har inneburit att merparten 
av deras leveranser idag går på export - 
world wide.

Slutkundsförsäljning
Med 10 gemensamma år inom koncernen 
och ett gott samarbete tas därför nu nästa 
naturliga steg:
- För att ytterligare förbättra kontakten 
med våra svenska och norska kunder 
så kommer all slutkundsförsäljning av 
Tomals polymerberedare fr o m nu att 
ske av ProMinent, informerar Teddy.
- Med vår breda kunskap om dosering och 
vattenrening i kombination med vår sälj- 
och servcieorganisation, som idag består 
av 30 personer, så kommer vi att kunna ge 
support till Tomals kunder på ett mycket 
proffessionellt sätt, säger Stefan Ström, 
VD på ProMinent i Sverige och Norge.
- Polymerdosering är inget främmande 
för våra säljare, det fi nns i vår ProMinent-
portfölj och är en del av vårt kundanpas-
sade koncept, säger han och fortsätter;
- Tidigare har vi förmedlat kunderna vidare 
till Tomal, skillnaden nu är att kunskapen 
fi nns ”inhouse” och vi kommer själva 
kunna hjälpa till med den hel-
hetslösning som passar våra 
kunder bäst.

- Jag är helt övertygad om att både våra 
och Tomals kunder kommer att uppfatta 
detta som något mycket positivt, avslutar 
Stefan.

Polymerberedning

Dosering
av fast och fl ytande material

10 år har nu gått sedan ProMinent-koncernen förvärvade 

Tomal AB. Nu intensifi eras samarbetet då vi tar över slut-

kundsförsäljningen, i Sverige och Norge, av Tomals egen-

producerade polymerberedare.

med våra svenska och norska kunder 
så kommer all slutkundsförsäljning av 
Tomals polymerberedare fr o m nu att 
ske av ProMinent, informerar Teddy.
- Med vår breda kunskap om dosering och 
vattenrening i kombination med vår sälj- 
och servcieorganisation, som idag består 
av 30 personer, så kommer vi att kunna ge 
support till Tomals kunder på ett mycket 
proffessionellt sätt, säger Stefan Ström, 
VD på ProMinent i Sverige och Norge.
- Polymerdosering är inget främmande 
för våra säljare, det fi nns i vår ProMinent-
portfölj och är en del av vårt kundanpas-
sade koncept, säger han och fortsätter;
- Tidigare har vi förmedlat kunderna vidare 
till Tomal, skillnaden nu är att kunskapen 
fi nns ”inhouse” och vi kommer själva 

Stefan Ström
VD för

ProMinent i 
Sverige & Norge

»



Big-Bag - Storsäckstömmare
En effektiv och optimal enhet för tömning av en-
gångs- och retursäckar. För en bra arbetsmiljö 
kan systemet utrustas med bl a en telfer, för en-
kel hantering vid säckbyte utan tunga lyft, samt 
med dockningsstation, för ett helt slutet system 
som minimerar spridning av dammpartiklar. 
I kombination med Tomals unika multiskruv-
doserare får man en noggrann och säker 
dosering.

Tomal kommer fortsatt att ansvara 
för försäljning av:

Nyckelfärdiga 
silos- & doserings-

anläggningar

För dosering och förvaring av kalk, stärkelse, 
träpulver, aluminiumsulfat, krita etc erbjuder 
Tomal kompletta anläggningar till nästan alla 
industriella ändamål. 

En kundanpassad nyckelfärdig anläggning 
kan innehålla delar som: 
 � silo - avsedd för bulkpåfyllning
 � valvbrytningsutrustning
 � avstängningsspjäll
 � doserare 
 � skruvtransportör
 � inblandningstank
 � elskåp
 � m m

För att uppfylla nya lagkrav för silos och 
bärande konstruktioner är Tomal certifi erade 
enl EN1090-1 och ISO 3834-2. De erbjuder 
även ATEX-klassade system.

»



Klordioxid är en reaktiv gas som inte kan lagras utan måste 

produceras allt eftersom behovet uppstår. Det är där som 

klordioxidaggregaten kommer in.

  Har som desinfektionsmetod 
vuxit enormt de senaste åren.  

  Ger inte oönskade biproduk-
ter från reaktionsprocessen 
såsom klorfenoler, trihalo-
metaner eller kloraminer. 

  Länge varit känt som kraftfull 
desinfi cering.

  Bryter ner biofi lm i rörsystem 
och är ett effektivt skydd mot 
återkommande infektion. 

  Ger perfekt legionellaskydd.

  Verkar effektivt på bakteriers 
cellproteiner och nukleinsyror. 

  Används inom de fl esta appli-
kationer där behov av desin-
fektion och avdödning fi nns.

Kort om  
Klordioxid

Effektiv och säker

Klordioxid
en miljövänlig desinfektionsmetod

Metoden erbjuder ett antal fördelar för 
vattendesinfi cering/-behandling vars 
effekt är starkare än klor och framförallt 
oberoende av vattnets pH-värde. Tack 
vare sina kemiska egenskaper lämnar 
klordioxid heller inte några desinfektions-
biprodukter samt att dess längre halv-
eringstid innebär skydd längre ut på led-
ningsnätet jämfört med klor-desinfektion.

ProMinents klordioxidaggregat är lämpa-
de för kontinuerlig behandling av både 
små och stora vattenkvantiteter. 
Anläggningarna innehåller alla nödvändiga 
regler- och övervakningsfunktioner och 
kan även styras med mätvärdesbero-
ende signal. En av styrkorna är den höga 
stabiliteten av klordioxidproduktion. Detta 
innebär att systemen även passar mycket 
väl för diskontinuerlig drift. 
I kombination med en vattenmätare 
garanteras en exakt volymproportionell 
dosering av desinfektionsmedlet. Positiva 
funktioner såsom automatisk information 
om kommande serviceinspektion och 
automatisk återstart efter nätspännings-
bortfall.

LegioZon® CDL
0-5 g/h, 0-10 g/h och 0-120 g/h
Klorit-/syra-process. För små och med-
elstora anläggningar. Speciellt lämpad 
för Legionellabekämpning.

BelloZon® 
CDV 1-2 000 g/h 
CDK 8-12 080 g/h
Är förstahandsvalet för behandling av 
stora vattenkvantiteter. CDV används 
med utspädda kemikalier och CDK 
med koncentrerade kemikalier.

Användningsområdet för klordioxid som 
desinfektionsmetod är mycket brett:  

  Kommunala eller privata dricks- 
och avloppsanläggningar:
Desinfektion av dricks- eller avlopps-
vatten

  Hotell, sjuk-/ålderdomshem, 
sportanläggningar:
Legionellabekämpning i kall- och 
varmvattensystem. 
Desinfi cering av vatten i luftkonditio-
neringssystem och kyltorn

  Livsmedel och bryggeriindustri:
Desinfi cering av produkter- och 
servicevatten. 
Tvätt av fl askor, sköljanläggningar och 
pastörisering av fl askor. 
Desinfektion av fl askor. Desinfi cering av 
CIP-system. 
Kondensvattenbehandling (kondensat) 
i mejerinäringen. 
Desinfi cering av sköljvatten för frukt, 
grönsaker, skaldjur, fi sk och fjäderfä.

  Trädgård:
Desinfi cering av bevattningsvatten 
använt för uppdrivning av plantor

  Industri:
Kylvattenbehandling. 
Legionellabekämpning i kylkretsar. 
Desinfi cering av processvatten. 
Eliminering av luktsubstanser i luft-
renare. 
Bekämpning av slem i pappers-
industrin.



Trimet Aluminium SE i Voerde, Tyskland, har användt klordioxid som 

kylkretsdesinfektionsmetod sedan 2011. Utvärdering fyra år senare? 

Kund fortfarande väldigt nöjd: perfekt aluminiumkvalitet, uppfyller 

lagstiftade gränsvärden samt en halvering av kemikaliekostnaden. 

Kylvatten-
desinfektion för tuffa applikationer

Från sitt huvudkontor i tyska staden Voer-
de producerar företaget Trimet Aluminium 
SE aluminium av hög kvalitet och som är 
lätt att rulla. Materialegenskaperna uppnås 
tack vare snabb värmeavledning under 
bearbetningen. Tre kylkretsar säkerställer 
att den optimala temperaturen hålls under 
hela produktionstiden. Den ena kylkretsen 
ansvarar för att kyla vid gjutningen, medan 
de andra två kyler själva produktionen och 
maskinerna. Totalt krävs ca 1 600 m3/h 
kylvatten för detta ändamål.

Strängare AOX-gränsvärden
2010 ändrades lagstiftningen och det blev
strängare krav vad gäller AOX-gränsvärden 
(organiska halogener) för processvatten. 
En ny mer effektiv lösning behövde hittas 
då den nuvarande lösningen med natri-

ymhypoklorit och bromsyra inte klarade 
av att minska de organiska halogenerna 
i avloppsvattnet till den föreskrivna nivån: 
under 0,15 mg/l /vattenreningskrets.

Desinfektionsmetod: Klordioxid
Valet föll på klordioxid som erbjöd en bra 
depåeffekt, kunde användas oberoende av 
pH-värdet, garanterade utmärkt desinfek-
tionsprestanda utan att släppa oönskade 
absorberbara organiska halogener och 
utan att kompromissa med den höga 
aluminiumkvalitén på något sätt. 
Aggregatet som installerades från ProMi-
nent var en BelloZon CDKc som klarar av 
att producera, dosera och övervaka upp till 
12 000 g/h klordioxid. Systemet installera-
des under 2011 i en separat container.

Miljövänlig och ekonomisk
Lösningen har till fullo uppfyllt kundens 
höga förväntningar - gränsvärdena för 
AOX, legionella och organiska föreningar 
i kylvattnet har inte överskridits en enda 
gång. Varje månad görs en test av ett obe-
roende externt laboratorie som certifi erar 
värdet. Systemet erbjuder även ytterligare 
en fördel – kostnaden för kemikalieförbruk-
ningen har minskat med cirka 60%. 
Förutom att klordioxid effektivt förhindrar 
igensättningar som biofi lm i rör och värme-
växlare, erbjuder systemet driftsäkerhet 
och energieffektivitet och är en miljövänlig 
desinfektionsmetod som också lönar sig 
ekonomiskt.

ProMinent

Foto: Christophe Baudot



Glada kycklingar
Torsåsen Fågelprodukter AB, kanske mest känt 

under namnet Guldfågeln, är ett av Sveriges 

ledande företag när det gäller svenskproducerade 

kycklingar. 

Smart vattenåtervinning vid 
ostframställning!
 

40% reducering av vattenförbrukning och driftskostnad 
tack vare återanvänding och desinfi cering av vattenångan.

Mejeriet i Crailsheim,Tyskland, för-
brukade enorma mängder färsk-
vatten vid framställning av deras 
ostar. Målet var att reducera kost-
naderna för färsk- och spillvatten 
samt kostnaden för kemikalien 
som användes i desinfi ceringen: 
ca 800 l perättiksyra/mån. 
Lösningen blev att man började 
återanvända och desinfi cera de 
vattenångor som genererades i 
produktionen. 
Vårt klordioxidaggregat BelloZon® 
CDLb installerades, som från salt-
syra och natriumklorit producerar 
en klordioxidlösning på upp till 
1 000 ppm. Den kalla och varma 

ångan kondenseras och samlas upp 
i lagringstankar och transporteras 
sedan till BelloZon® CDLb där det 
behandlas med klordioxid för att 
sedan återanvändas för t ex tvättning 
av maskiner och spolning av tankar 
och rör.
Målet har uppnåtts och mejeriet har 
gjort en kostnadsbesparing på upp 
till 40 % både vad gäller kemikalie 
och färskvattenförbrukning. 
Den mikrobiologiska bilden ser 
också mycket bra ut. De behandlade 
ångorna uppfyller alla krav i detta av-
seende. Investeringen av ett modernt 
desinfektionssystem har betalat sig.

Utöver de stränga krav som ställs 
via djurskyddslagen så ställer 
även livsmedelsindustrin stora 
krav vad gäller bl a hygien. 

För att tillgodose de krav 
som avser desinfi cering av 
dricks- och varmvatten 
i slakteriavdelningen har 
Torsåsen investerat i en
klordioxidanläggning, 
BelloZon® CDVc, från 
ProMinent. Vattnet 
används i sköljsteget 
samt för rengöring 
och desinfektion av 
utrustningen. 

Livsmedelsindustri

Teknik att 

sätta tänderna i

Hur får man in fyllningen i den goda 

munken - utan att den exploderar? 

Ett stort bageri i Tyskland ställdes nyligen inför just denna 

fråga. De använder sig av fl ytande smakämnen som är lösta 

i alkohol för att säkerställa att den söta munken alltid har 

samma goda smak. 

Att dosera rätt arommängd är inte en lätt uppgift. I själva verket 

krävs det stor precision - och det fi nns en risk för explosion på 

grund av att alkoholen avdunstar och som tillsammans med luft 

skapar en mycket brandfarlig blandning. 

ProMinent rekommenderade en skräddarsydd lösning: nio 

Sigma/ 1 motordrivna membrandoserpumpar installerades i 

en container med forcerad ventilation, garanterat explosions-

säkert, och som ger en väl tilltagen produktionskapacitet av 

den ena läckra munken efter den andra. Den enda risk som 

kvarstår nu är för oss alla - en smakexplosion!

Foto: Valentina Razumova

Foto: Tiger Images

Foto: Valentyn Volkov



Utmaningen är ofta en effektiv desinfektion 
av dricksvatten utan att försämra smak 
eller lukt, att bygga en säker anläggning 
med lägsta möjliga kostnader för drift och 
underhåll samt att skydda kvaliteten på 
dricksvattnet hela vägen till konsumenten.

Olika teknologier för desinfektion
Vilken teknik som är bäst lämpad för en 
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. 
För att kunna erbjuda våra kunder bästa 
tänkbara lösning för just deras verk, samt 
möta våra egna krav på hög standard be-
träffande tillförlitlighet och kvalitet, använ-
der vi på ProMinent våra egentillverkade 
produkter och system för vattenrening: 
 � UV
 � Ozon
 � Klordioxid
 � Sandfi lter
 � Membranfi lter
 � Avhärdning och kolfi lter
 � Polymerberedning
 � Kompletta kemikaliedosersystem

Inom koncernen har vi närmare 60-års 
erfarenhet och kan hjälpa till att ta fram 
vad som passar just ett vattenverk. Inte 
ovanligt är att en kombination av teknologi-
er blir det som uppfyller de krav som fi nns 
avseende på både vattenkvalité och eko-
nomi. Det innefattar även att vi, vid behov, 
tar fram konstruktionsritningar, anpassade 
efter just er applikation.

Lukt och smakproblem
På dagens vattenverk används ofta natri-
umhypoklorit för desinfi cering. En säker 
metod men som tyvärr ofta innebär att 
man får lukt och smakproblem på slutpro-
dukten. Ett alternativ till det är klordioxid, 
som inte skall förväxlas med klor utan är 
en klorit-syra-procedur. I många länder är 
det dessutom förbjudet med natriumhypo-
klorit för förklorering. 

Har man mycket organiskt material så 
fi nns det med klor-dosering risk för THM 
(TriHaloMetaner) vilket uteblir helt med 
användning av klordioxid som bryter ner 
allt organiskt material. 

Komplett desinfektionsanläggning
Nedan fi nns exempel på de delar som en 
komplett anläggning för ett vattenverk kan 
innehålla baserat på klordioxiddesinfi cering
- där alla delar kommer från oss:

 � KLORDIOXIDAGGREGAT
Ett aggregat för produktion, dosering 
och övervakning av klordioxid enligt 
klorit-syra-proceduren. Systemet är, 
utrustat med extra säkerhet, en separat 
spädpanel för utspädning av saltsyra 
från 30% - 33% till ca 5% koncentration. 
Panelen är en komplett tavla med venti-
ler, styr- och övervakningsautomatik.

 � LAGERTANKAR
För lagring/förvaring av de koncentre-
rade kemikalierna saltsyra och natrium-
klorit. Tankarna kan vara invallade och 
utrustade med ex vis inspektionslucka, 
avluftning, överfyllnadslarm, nivåmät-
ningsrör, lyftöglor m m. Finns för inom- 
eller utomhus installation. Återvinnings-
bar miljövänlig HD-PE plast. Volymer från 
0,5 m3 till 70 m3, med 25 års livslängd 
utan underhållskrav enligt normen 
EN12753.

DESINFEKTION
- så mycket mer än bara ett aggregat

Vattenverk
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 Nr Storlek Funktion
notering

A Fläns Dn32 Från tank  

B Fläns Dn32  kalibreringsrörs topp Reur till tank

C Fläns Dn25 Trycksida pump  

D Klokoppling Spolning system

Övergångar lista

ProMinent får ofta i uppdrag att hjälpa vattenverk 

att bygga anläggningar som kan garantera säker 

och pålitlig desinfektion av dricksvatten - dygnet 

runt i 365 dagar om året. 



Lagertankar

Komplett
Dosersystem

Batchtank
Påfyllnads-
stationer

Klordioxid-
aggregat

Dosersystem

Påfyllnads-Påfyllnads-Påfyllnads-

Spädpanel

Rördragning

Batchtank

Överfyllnads-
behållare

 � PÅFYLLNADSSTATION
Låsbar påfyllnadsstation i HD-PE plast 
lämplig för utomhusmontage. Kan bl a 
erhållas med: back- och avstängnings-
ventil, tanknivåvisning, larmpanel, nöd-
dusch, spillvanna med dräneringsventil. 
Anslutning enligt överenskommelse, ex 
vis till tankbil 2” - 3”.

 � INSTALLATION
Vi kan även ansvara för att tankarna 
kommer på plats och ansluts samt att 
aggregatet kopplas in och provkörs mot 
överordnat system.  

 � RÖRDRAGNING
All nödvändig rördragning som behövs 
inom anläggningen fi nns även det med i 
vårt utbud, om så önskas.

 � TRYCKTEST
Efter installation kan ProMinent utföra 
provtryckning (täthetsprovning) på hela 
anläggningen och ansvara för att den är 
tät. De rör, rördelar och ventiler i anlägg-
ningen som har kontakt med klordioxid 
är till största delen tillverkade i PVDF eller 
material med motsvarande beständighet  

 � UTBILDNING
Oavsett om vi gjort installationen, ni 
gjort den själva eller anlitat tredjepart, så 
erbjuder vi utbildning på samtliga delar 
av anläggningen för er driftpersonal inför 
driftsättning av anläggningen.

 � LEVERANSTID
Den normala leveranstiden för en kom-
plett anläggning är 12-14 veckor efter 
order eller enligt överenskommelse.  

Om behov fi nns av klordioxid-dosering 
vid fl er punkter fi nns alternativ att istället 
för att investera i fl era klordioxidaggregat 
installera ett komplett doserskåp med 
batchtank.

 � BATCHTANK
En batchtank är en dagtank för klor-
dioxidlösning. Kan bl a invallas eller 
utrustas med automatisk fyllning vid 
lågnivå. Återvinningsbar miljövänlig 
HD-PE plast och konstruerad enligt 
normen DVS2205/EN12753

 � KOMPLETT DOSERSYSTEM
Komplett CE-märkt dosersystem för 
klordioxidlösning. Med skjutbara trans-
parenta PVC-dörrar och spillvanna som 
förhindrar läckage på golv och halkrisk. 
Kundanpassas för just er anläggning, 
kapacitet och behov. Ex vis kulventi-
ler före och efter vardera doserpump, 
kalibreringsrör i graderad PVC med 
trevägs kulventil, kopplingsbox med 
plint för el och styrkablar, nödstoppsrelä 
med nödstoppsknapp i separat låda för 
fri placering i rummet eller belysnings-
armatur för god servicebelysning enligt 
maskindirektivet.

ProMinent

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



ProMinent i praktiken 

Alltid app-to-date
Vilka kylvattendesinfektionsmetoder erbjuder ProMinent? 
Vilka fördelar har den nya magnetdrivna doserpumpen gamma/ X? 
Vilken processdoserpump krävs vid en doservolym på 1 000 l/h vid 
300 bar? 

Hitta svaren på ovan frågor, och på många fl er, i ProMinents nya 
app för iPad och iPhone. Med den praktiska företagskatalogen i 
appen kan du omedelbart få hjälp och tillgång till den senaste 
dokumentationen från ProMinent - på engelska.

Appen hittar ni i iTunes eller på www.prominent.com/app

Maila din beställning
Vår inbox info@prominent.se är alltid öppen, vilket innebär 
att er beställning blir behandlad som senast nästkommande 
dag. Mailar ni direkt till en kontaktperson, fi nns risk att det 

dröjer p g a tjänsteresa eller annan frånvaro.

WILLIAM TURNER
Ny lageransvarig
Vi hälsar vår nya medarbetare William Turner 
välkommen till oss på ProMinent där han 
ansvarar för alla in- och utleveranser på 
vårt huvudlager i Göteborg. 
På lagret har han nu även varit med och 
infört 5S: ett program som bygger på fem 
termer som alla börjar på ”S” och som syftar 
till att skapa bättre produktivitet, kontroll och 
ordning på arbetsplatsen:

  Sortera   Strukturera  
  Städa    Standardisera  
  Skapa vana 

Vi ser redan nu att det gett oss en bättre överblick och vi vet att 
det kommer att innebära större effektivitet och trygghet även för 
er som kund. 
William kommer tidigare från Idata AB, Värnamo, där han bl a 
jobbat på lagret och senast som maskinoperatör. 

EPDM 
- resistent sugslangSom 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. 
En EPDM-slang är av elastomer och har be-

tydligt bättre beständighet för kemikalier än 

PVC-slang. Finns i innerdimensionerna Ø16 mm 

till Ø25 mm. Slangen kostar något mer än PVC-

slang, men det har man igen på att den klarar 

fl er kem och har längre livstid.

INNOVATION:
Vet vad som händer.
Innan det sker!

Upplev första pumpen med 

förutseende intelligens: 

gamma/ X -tremt smart! 

Registrerar minsta hydrauliska 

avvikelse och anpassar effekt 

till tryckförhållandet och mediets 

egenskaper. 

Auto-läget ställer in slaglängd och 

frekvens för bäst anpassat doserfl öde. 

Kapacitet: 2 - 45 l/h, 25 - 2 bar. 

Läs mer om den första doserpumpen med förutseende intelligens på: 

www.prominent.com/gammaXLäs mer om den första doserpumpen med förutseende intelligens på: 

Foto: Sarah Malm 



På www.pump-guide.com hittar ni alla 
våra doserpumpar och kan enkelt genom att 
fylla i ert behov hitta vilken av alla våra pumpar 
som passar just er applikation.

Svenska manualer 
på vår hemsida
Vi värnar om miljön och har därför slutat att skicka med 
svensk manual i pappersform. 
Med våra produkter följer alltid engelsk manual från fabrik i 
Tyskland, Tjeckien, Ungern, Holland och Spanien. 
Den svenska manualen fi nns att läsas eller laddas ner i .pdf 
format från vår hemsida: www.prominent.se/kontakt

Maila din beställning
Vår inbox info@prominent.se är alltid öppen, vilket innebär 
att er beställning blir behandlad som senast nästkommande 
dag. Mailar ni direkt till en kontaktperson, fi nns risk att det 

dröjer p g a tjänsteresa eller annan frånvaro.

Vi vill att kunderna kommer tillbaka. Inte våra pumpar.Mr Rainer Weick, technical 
customer advisor för ProMinent Group

”

PRODUKTNYTT: 
Kyltornsregulator
Kyltornsregulator AEGIS II garanterar en effektiv kylkrets: 
Den automatiska avblödningen och den exakta tillsatsen av 
biocider och korrosionsinhibitorer säkerställer en konstant hög 
effektivitet i kylsystemets värmeväxlare.

ProMinent ur ett 
Hållbarhets-
perspektiv
ProMinent-koncernen är ett producerande 
företag med stort ansvar för hälsa och miljö 
samt förebyggande eller minimering av negativ 
miljöpåverkan. Våra produkter skall i hög grad 
bidra till att förbättra den ekologiska balansen, 
minimera kemikalie-, råvaru- och energiför-
brukningen samt utsläppen av CO2. 

BlueCompetence Sustainability
2012 blev ProMinent-konceren 
”Alliance Member” i Bluecompetence Sustainability (håll-
barhet), vilket innebär att produktionen måste uppfylla 
vissa krav, ex vis:
 � Ledningssystem krävs (vi är ISO-certifi erade)
 � Presentera miljömässigt bättre lösningar
 � Energieffektiva produkter och produktion
 � Resurshushållning, ex vis så exakt dosering som 

    möjligt för minimal förbrukning av kemikalie
 � Hållbart företagsagerande, ex vis minskade avfalls-

    mängder
 � Medverka till ökad medvetenhet hos kunder, leverantörer 
och anställda

Vårt huvudsakliga mål är att erbjuda våra kunder vatten-
behandling och kemikaliehanteringsutrustning som upp-
fyller alla krav på hållbar utveckling. Men även service och 
underhåll innebär hållbarhet. Att regelbundet se över sin 
utrustning är en investering i framtiden, och i slutändan 
en miljövänlig som ekonomisk lösning, då produktionen 
får längre livslängd samt att risk för driftstörning minimeras.

RoHS-direktivet
2006 införde även EU RoHS-direktivet 
(Restriction of the use of certain Hazar-
dous Substances) som bl a innebär att 
all elektrisk och elektronisk utrustning, som faller inom RoHS, 
kontrolleras för förekomst av:
 � Bly (Pb)
 � Kadium (Cd)
 � Kvicksilver (Hg)
 � Sexvärt krom (Cr6+)
 � Polybromerade bifenyler (PBB)
 � Polybromerade difenyler (PBDE)

Att en produkt uppfyller RoHS innebär att materialåtervinning-
en uppfyller vissa krav samt att förekomsten av ovan skadliga 
tungmetaller och fl amskyddsmedel används till ett minimum 
eller ersatts med ett mindre farligt alternativ. Den elektriska 
och elektroniska ProMinent-utrustning som faller inom RoHS-
direktivet har RoHS-anpassas eller håller på att anpassas 
enligt direktivets deadlines. 
För oss på ProMinent är Hållbar utveckling en självklarhet!
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Äntligen ett bättre alternativ 
för efterbehandling av jeans
 

Slitna jeans är enormt populära, men som de flesta av oss vet 

är tekniken för framställning skadlig både för fabriksarbetare 

som för miljön. Den goda nyheten är att det nu finns ett snäll-

lare sätt att skapa dessa trendiga effekter.

Stentvättat - men skadligt
För många människor är ett par jeans inte 
coola om de inte är blekta på rätt ställen 
och fram till 1980-talet hade jeans-fantas-
terna ett problem, när jeansen var blekta 
och slitna den naturliga vägen fanns bara 
en sak att göra - slänga dom i soptunnan.
Sen kom stentvättade jeans och man 
kunde köpa ett par nya jeans från butiken 
som såg ut att ha varit använda. Efter det 
har många slitna detaljer blivit en viktig del 
av plagget. Men vad som kan vara bra ur 
modesynpunkt kan vara dåligt för miljö, 
användare och de människor som gör 
plaggen. Den konventionella slutbehand-
lingen använder tyvärr stora mängder av 
skadliga kemikalier, färskvatten och energi. 

Svag ozonblekning
Men idag finns alternativ som både är 
vänliga för fabriksarbetare såväl som 
för miljön. Med hjälp av ämnet indigo, 
vilket ger jeansen sin klassiska blå färg, 
och vårt ozon-aggregat EcoOxidizer kan 
man avfärga denim-tyget och ge det den 
eftertraktade trendiga effekten. Det är ett 
effektivt oxidationsmedel som består av 
tre syre-atomer som efter användning 
bryts ner till just syre. Det kan faktiskt 
inte bli mycket säkrare än så! 

Lägre förbrukning
Förutom ett bättre klimat för fabriksarbetar-
na så minskas även förbrukningen av 
färskvatten avsevärt. Medan en konven-
tionell slutbehandling kräver runt 12 till 
15 fyllningar av färskvatten behöver vår 
metod endast 1 till 2 fyllningar, vilket är en 
väsentlig skillnad. 
Behovet av kemikalier och konsumtionen 
av energi har även det minskat, bl a tack 
vare att processen är runt 20% snabbare 
än den traditionellt skadliga metoden. 
Vill man ha ett par jeans med patina så är 
metoden avsevärt mycket snabbare än 
att skapa den coola looken själv genom 
naturligt slitage!

Fördelar
 � Bättre för miljön och hälsan, likväl för 
fabriksarbetare som användare

 � Minskad färskvattenförbrukning med
närmare 90% 

 � Minimal användning av kemikalier

 � Cirka 20% snabbare

 � Kostnadsbesparande

 � Möjliggör nya effekter och färgnyanser

ProMinent

Foto: Vipman


