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” Fokus på kund och miljö
För säkra och hållbara applikationer

Ny VD för ProMinent
i Sverige och Norge
Utökat pumpsortiment
Lobrotor-pumpar
Banbrytande UV-aggregatet LP dimfunktion för miljö och ekonomi

Per berättar;
Ett år med doserpumpen gamma/ X

Agnetha Carlsson

Välkommen till ”ny-gamla”

ProMinent
Vi går en spännande och positiv framtid till mötes
och första steget är att välkomna vår nya VD, Patrik

inköpare och transportansvarig
Här har ni en kvinna som har koll på det mesta
som händer på ProMinent. Kommer tidigare från
transportbranschen, men har jobbat för ProMinent
15 år i år.
- Det roligaste med mitt jobb är ju när man verkligen lyckas att lägga pusslet så att kunden får
leverans precis så som de önskat, säger Agnetha.
- Det bästa, och det sämsta, är att det händer så mycket hela tiden. Varje
dag ser olika ut, och inte sällan går jag hem och har gjort något helt annat
under dagen än vad jag tänkt mig. Men det är bara roligt, avslutar hon innan
hon sätter sig på sin Harley-Davidson för att åka till Conny och katten Olga
hemma i Frölunda, Göteborg.
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Kontakt:
agnetha.carlsson@prominent.se
Tel: +46 (0)31 65 66 02

Johan Nöjdh

Petersson, till oss. Troligen ett namn många av er

produktionstekniker och ansvarig för
inneservice av doserpumpar

redan känner till, då han har lång erfarenhet inom
vår bransch.

ProMinent Doserteknik AB tillhör en världsomfattande tysk koncern, som nu under våren
anställer ny VD för ProMinent i Sverige och
dess norska dotterbolag ProMinent Norge AS.
Två bolag med totalt 31 anställda.

Ny VD

Valet föll på Patrik Petersson, som senast
varit försäljningschef hos Nordic Water
Products AB.
- Jag känner till ProMinent sedan tidigare,
även om jag personligen aldrig jobbat direkt
mot företaget, säger Patrik.
- Men ProMinent och Nordic Water är Varimmedlemmar, där både jag och ProMinents
tidigare VD, Stefan Ström, varit verksamma.
Varim är en branschorganisation som står
för ”Vattenreningsindustrins mötesplats”, där
medlemmar träffas för att diskutera möjligheter och problem samt att driva branschfrågor. VA-mässan, som går vartannat år och
är VA-sektorns stora mötesplats, är en stor
del av VARIM:s engagemang. Där de deltar
och arrangerar olika aktiviteter.

Lång erfarenhet

Efter att Patrik tog sin examen vid Lunds
Tekniska Högskola i slutet av 90-talet har
han arbetat inom vattenrening och kemikaliehantering.
- Detta är en bransch som jag
trivs väldigt bra med. Jag har
arbetat mycket med
teknisk problemlösning i
kombination med ett
starkt kommersiellt
fokus, fortsätter
Patrik.

- Jag gillar att vara med där det
händer och då vi tillsammans
levererar en bra lösning till kunden, säger han och tillägger;
- Teamarbete, energi och
ansvarstagande är några
av mina styrkor som jag
tar med mig till ProMinent.

”Jag gillar att
vara med där
det händer...
Innan Nordic Water
Products AB arbetade
Patrik för Grundfos AB
(både i Sverige och Dubai/
Mellanöstern), GEA Westfalia
Separator AB och Cardo
Pump AB.
Förutom teknikkunskapen
har han även erfarenhet
av att leda personal,
både i Sverige och
internationellt.

- Att nu bli VD för ProMinent ser jag som en
naturlig och utvecklande del av mitt arbetsliv,
menar han.
- Jag kommer att fortsätta att driva ProMinent
i dess befintliga anda men förhoppningsvis
även bidra med nya infallsvinklar.

Lämnar över ansvaret

Efter 25 år, varav 14 år som VD, går nu
Stefan Ström vidare mot nya utmaningar.
- Jag har fått chansen att driva ett eget
bolag, men visst är det lite vemodigt
att lämna ProMinent efter alla dessa år,
informerar Stefan och fortsätter;
- Därför känns det extra bra att ansvaret
tas över av någon som Patrik.
- Med hans erfarenhet, personlighet
och driv vet jag att kunder, personal och
leverantörer kommer vara i trygga händer,
avslutar Stefan.
ProMinent

Kontakt:
patrik.petersson@prominent.se
Tel: +46 (0)31 656615

För knappa två år sedan gick Susanne Malm,
dåvarande produktionstekniker, på mammaledighet
och Johan kom in som hennes vikarie. Det var ett
lyckokast för dom båda. När Susanne kom tillbaks
gick hon över till att bli Projektkoordinator och ProMinent erbjöd då Johan hennes tjänst.
- Jag har teknisk utbildning i grunden och har läst konstruktion på Högskolan i
Halmstad, säger Johan.
- Jag trivs superbra. Jobbet är fritt, varierande och ja, självklart, väldigt stresssig, menar han på. Ofta skall ju något produceras; Just nu!
Även Johan har ett MC-intresse, precis som Agnetha.
- Jag äger två hojar. En Honda som jag använder till jobbet. Sen min leksak,
en Enduro, som jag skall byta däck på så att det blir en Motard.
-Då blir det åka av, säger Johan med ett brett leende. Då skall jag ”Braapa”!
Kontakt:
johan.nojdh@prominent.se
Tel: +46 (0)31 65 66 25

Jonas Berntzen

teknisk säljare i södra Norge
Jonas sitter på kontoret i Drammen, strax söder om
Oslo. Han är kemiingenjör och jobbar som säljare
med produktansvar för klordioxid.
- Klordioxid är en kraftfull desinfektionsmetod som
har begränsad bildning av biprodukter och tar bort
biofilm i rörledningar. Biofilm är en grogrund till
bakterietillväx, informerar Jonas.
En metod som även är snäll mot hälsa och miljö, något som är viktigt enligt
Jonas.
Han bor med sin storfamilj på sju personer i ett gammalt hus, så det är tur att
han inte har tummen mitt i handen.
- Just nu renoverar jag ett badrum och en tvättstuga samtidigt som jag bygger ny verktygsbod och altan, säger han och fortsätter lite skrattandes:
- I går undrade min fru om vi inte även skulle ta och bygga oss en egen pool...
Förutom händig har Jonas också gröna fingrar.
- Vi odlar egen potatis och grönsaker och jag tror det är bra för barnen att se
att man kan fixa mycket själv och att laga mat från sin egna trädgård, avslutar
han.
Kontakt:
jonas.berntzen@prominent.no
Tel: +47 32 21 31 34

SÄKERHET
Pumpen förutser vad som
kommer att hända - innan
det sker. Nyutvecklad kraftfull
mjukvara i elektroniken ger
pumpen otroligt många smarta
funktioner.

PRECISION
Pumpen registrerar minsta
hydrauliska avvikelse – och
anpassar direkt sin effekt till
tryckförhållandet och mediets
egenskaper.

EFFEKTIVITET
När pumpen är satt i auto-läge
ställer den själv in slaglängd
och frekvens för bäst anpassat
doser-flöde, med hänseende
både till ekonomi och doserresultat.

KOMMUNIKATION
Kan utrustats med blåtand
och med en ProMinent-app
kan man göra inställningar,
få driftstatus samt eventuella
felmeddelande. Perfekt om
pumparna är placerade lite
otillgängligt.

Ett år med doserpumpen gamma/ X
Under ett års tid har nu vår stora innovation och
nya generation av doserpump gamma/ X funnits
på marknaden och glädjande nog har kundernas
respons varit väldigt positiv.

Banbrytande certifierade
UV-aggregat Dulcodes LP

Kapacitet: 1 ml – 45 l/h, 25 – 2 bar

Att använda ultravioletta strålar för att rena vatten är en väl beprövad
Sedan försäljningsstarten våren 2015 har
gamma/ X installerats bl a på privata och
kommunala VA-verk, energisidan, pappersindustrin samt för gruvdrift.
- Bredden och möjligheterna hos denna
magnetdrivna doserpump talar sitt tydliga
språk, säger Per Svanäng teknisk säljare
och marknadsansvarig för doserpumpar på
ProMinent.
- Den som vill kunna använda en och
samma doserpump för olika applikationer
med mindre flöden som i t ex ett vattenverk
kan sluta leta, pumpen gamma/ X har allt
det som krävs, fortsätter han.
Att använda sig av samma doserpump
underlättar reservdelshantering men även
drift och underhåll.

Användarvänlig

- Det bästa med pumpen är att den är
mycket användarvänlig, menar Per.
Det nyutvecklade klickhjulet, i kombination
med en stor LCD-skärm och endast fyra
knappar innebär ett intuitivt handhavande
och programmering.
- Menyn är enkel och direkt, vilket guidar
användaren till viktiga funktioner utan att
behöva fördjupa sig i komplexa manualer.
- Här sparar operatören både tid och
pengar och dessutom ett och annat
grått hårstrå, säger han med ett leende.

- Det nya menysystemet är bra. Det är lätt
att jobba i så att alla kan använda inställningarna, säger Kjell Hörnberg driftschef på
Sundsvalls Vatten och fortsätter;
- Något som vi verkligen uppskattat med
gamma/ X är att den även har flödesgivare
vilket vår gamla pump saknade.

”...vi kommer att
köpa flera...”
Kjell Hörnberg
Sundsvalls Vatten

Statusindikation

Startknapp, manöverpanel och extra
gränssnitt – alla viktiga komponenter
är placerade tillsammans på doserpumpens framsida. På så sätt kan
ett helt batteri av den här moderna
doserpumpen monteras variabelt
och platssnålt på rad.
- Pumpen har tre LED-statuslampor som är placerade
högst upp på fronten av
pumpen, informerar Per
och fortsätter;
- Det innebär att operatören tydligt från alla håll
kan se pumpens status.

- Vi bestämde oss för ProMinent och deras
gamma/ X eftersom vi haft deras pumpar
tidigare, säger Kjell.
- Vi är väldigt nöjda med valet. Det är en
bra pump, vi har idag 7 st och vi kommer
att köpa flera, avslutar han.

barriär för desinfektion. Med vår senaste innovation Vario Flux-lampan
påverkas resultatet minimalt av vattnets temperaturförändringar.

ProMinent
Kontakt:
per.svanang@prominent.se
Tel: +46 (0)8 742 04 62

Det unika med UV-systemet Dulcodes LP
är synonymt med banbrytande vattenrening - certifierat enligt de högsta kraven.

Den optimerade reaktorn ger jämn UV-dos:
högsta avdödning till tillsatt energi och
lägsta tryckfall.
En hållbar och grön teknik med upp till
30% lägre energiförbrukning och högre
UVC-effekt vid neddimmat läge.

Vario Flux lampa

Vår patenterade Vario Flux-lampa med
integrerat termoelement innebär, även vid
föränderliga flöden och temperaturförhållanden, exakt ljusreglering på några sekunder. Årstidernas påverkan på vattentemperaturen spelar inte längre någon roll.

Lampan dimmas snabbt och precist vid
varierande vattenkvalité och flöde med
upp till 50% av den nominella effekten.
Är av amalgamtyp med effekt på 80, 230
eller 350 watt och garanterad livslängd på
14 000 drifttimmar, förväntad livslängd 16
000h.

Brett användningsområde

Aggregatet erbjuder hög flexibilitet tack
vare möjlighet till både vertikal eller horisontell installation. Har en kapaciteten på
upp till 523 m3/h och är framförallt tänkt
för behandling av dricksvatten, livsmedelsoch dryckesproduktion samt poolvatten.
Användarvänlig och intuitiv styrning där
aggregatets flödesvisning har optimeras
via noggrann datorsimulering.
Elektronisk ballast för mjukstart, drift och
individuell övervakning samt kontroll av
lampornas status via temperaturkontroll.
Som option finns torkare och/eller CIP-disk
med syrarengöring.

PolyRex 1,0 Classic
Max 1,8 kg / h vid 60 min mognadstid och
0,5% stamlösning
PolyRex 2,0 Classic
Max 3,8 kg / h vid 60 min mognadstid och
0,5% stamlösning
PolyRex 3,0 Classic
Max 5,1 kg / h vid 60 min mognadstid och
0,5% stamlösning

POLYMERBEREDARutbildning hos Tomal

PolyRex 4,0 Classic
Max 7,7 kg / h vid 60 min mognadstid och
0,5% stamlösning

ProMinents portfölj och dess ingående komponenter
är tillverkade i Tyskland och övriga Europa. Det känns
därför extra roligt att nu kunna erbjuda en svenskproducerad produkt i säljarnas utbud.

Som tidigare nämnts så har ProMinent
tagit över försäljningen av polymerberedare
till svenska och norska slutkunder från vårt
systerbolag Tomal AB. Det innebar att hela
säljarkåren, från Sverige och Norge, åkte
på ett utbildningsbesök till deras fabrik i
Vessigebro.
- Även om vi länge har jobbat med polymerdosering, då det finns i ProMinents
standardsortiment, så fanns det ett behov
av att lära känna Tomals beredare, säger
Jonas Lindqvist, försäljningschef på
ProMinent Doserteknik AB.

Fullt aktiverad Polymer

Polymerberedare PolyRex
PolyRex

Polyrex är en nyckelfärdig, skräddarsydd
och helautomatisk enhet i robust konstruktion för satsvis beredning av polymerlösning. 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.

Hög polymereffektivitet

Detta medför en effektiv blandning och
ställbar mognadstid som ger en homogen och fullt aktiverad polymerlösning.
En ekonomisk lösning som innebär hög
polymereffektivitet.
För ökad säkerhet och i stort sett dammfri
miljö kan enheten utrustas med en s k
dockningsstation, för tät anslutning av
säckens utlopp. Enheten erbjuder lång
livslängd och kräver minimalt med service
och underhåll.

Option

Tät dockningsstation för dammfri miljö
Pulverbehållare inkl nivåglas
Lågnivåvakt
Statisk mixer
Excenterskruvpump
Elektromagnetisk flödesmätare
Uppvärmning av vätningstratt
Vattenarmaturer och rörledningar i
rostfritt
 Storsäckstömmare
 Spädningsutrustning









- Att dosera fast material kräver sin specifika metod för att säkerställa en homogen
och klumpfri blandning, berättade Claes
Karlsson säljare på Tomal och en av dem
som höll i utbildningen.
- Sedan har man även mognadstid att ta
hänsyn till för en fullt aktiverad polymer,
fortsatte han.
På utbildningen fick vi reda på att deras
polymerberedare PolyRex har alla de
egenskaper som krävs för att säkerställa
detta. En väl utarbetad enhet med 30 år
på nacken, som kan kundanpassas till de
mest avancerade önskemål. Den är robust
byggd och avsedd för krävande drift inom
t ex pappers- & cellulosaindustri.
Varje Polyrex är i stort sett unik för varje
enskild kund. Det finns många tillval som
skall väljas för att få den bäst lämpade beredaren för just kundens applikation. Ändå
är de i basen en standardprodukt.
- Vi har allt från en liten enkel enhet, med
multiskruv för blandning med två behållare,
till en stor enhet med automatisk säck-

tömmare och telfer,
flikade Tomals
försäljningschef
Thomas Cronqvist in.

Produktion

Under besöket fick vi
även möjlighet att gå
ut i fabriken och titta
på produktionen och
se beredarna i verkligheten. Något som
imponerade stort!
Både vad det gäller
produkterna i sig men
även deras ordning och
reda, var sak på sin plats
och ett produktionsflöde
med full kontroll.
- Vi är ISO-kvalitetssäkrade
och för oss är det viktigt för allas skull
att samtliga känner ansvar, följer rutinerna
och hjälper till att skapa en god och säker
arbetsmiljö, informerade Thomas.

Volymetrisk dosernoggrannhet

Han förklarade även principen med
multiskruv och visade på plats hur de
motverkar att polymerer sätter igen
doserskruvarna.
- Höger- och vänstergängade skruvar
vilka arbetar tillsammans är viktiga komponenter i våra kundanpassade system
för utmatning och dosering, berättade
Thomas.
Skruvarna är självrensande för de flesta
kemikalier och därmed erhålls en mycket
hög volymetrisk doseringsnoggrannhet.

- Våra multiskruvdoserare är speciellt utvecklade för dosering av valvbildande
material, informerade han och förtydligade;
Med valvbildande menas material som har
benägenhet att ”hänga sig” i silon.
En annan viktigt del är styrning av polymerberedarna:
- Som PLC-system använder vi som
standard ABB, berättade Thomas, men
om kund önskar något annat så går även
det bra.
Timingen för vårt besök kunde knappast
varit bättre; de höll just på att färdigställa
en PolyRex som vår försäljningschef Jonas
Lindqvist hade sålt till en slutkund.
Petra Degerstam

ProMinent expanderar
sitt pumpsortiment
Smidig tan
kbilsanslutning

För att ytterligare tillgodose kundernas behov och fördelen
för kunden med att få allt från en leverantör inom området
kemikaliehantering har vi nu kompletterat vårt pumputbud
med lobrotorpumpar.

Lobrotorpumpen är en pumptyp som
tillhör kategorin deplacementpumpar,
eller s k förträngningspumpar. Det
innebär att lobrotorpumpar alltid pumpar en viss mängd vätska per varv där
mottryckets påverkan är minimal.
Trots dess kompakta design är det
en robust och förvånansvärt kraftfull
pump.
Som ProMinents övriga pumpsortiment står den för lång hållbarhet tack
vare hög kvalitet och lågt slitage. Med
sin underhållsvänliga konstruktion
är pumpen användarvänlig och trots
trefasmotor, som driver två roterande
lober via en växel, är det en tyst
pump.
Beroende på modell kan upp till 100
m3/h viskösa, slipande och känsliga
media pumpas. Loborotorpumpen
kan med lätthet användas som
självsugande pump med reversibel
pumpriktning, kan anslutas till bussystem och därmed integreras i moderna
produktionsmiljöer.

Påfyllnadsstation
Kapacitet 25–100 m³/h, 10–4 bar

En påfyllnadsstation från oss, med
ProMinents breda pumpsortiment består av:
 Magnetdrivna doserpumpar

rätt valda tillbehör, innebär säker
påfyllning av kemikalie med högsta
säkerhet för människa och miljö!

 Motordrivna doserpumpar
 Slangpumpar
 Centrifugalpumpar
 Excenterskurvpumpar
 Fatpumpar
 Tryckluftsdrivna membranpumpar
 Lobrotorpumpar
 Kolvdoserpumpar

Användningsområden:

 Motordrivna kolvdoserpumpar

 Livsmedelsindustrin

 Hydrauliska membrandoserpumpar

 Avloppsvatten

 Hydrauliska kolvdoserpumpar

 Slampumpning

 Ventillösa kolvdoserpumpar

Tankmottagningsstation för kemikaliepåfyllnad utomhus är av miljövänligt återvinningsbar HD-PE. Stationen kan bl a
erhållas med: lås, back- och avstängningsventil, tanknivåvisning, larmpanel, nöddusch, spillvanna med dräneringsventil,
anslutning enl överenskommelse( ex vis
tankbilsanslutning Camlock 2” - 3”, mejerikoppling 2” - 3”, gänga 2” - 3”).

Hållbar utveckling

25 års livslängd utan underhållskrav enligt
normen EN12753 kemikaliebeständig
HD-PE återvinningsbar framställning fri från
lösningsmedelsbaserade media.
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