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GLOBAL UTMANING:
Försörjningen av gott
dricksvatten

Möt innesäljaren
LILIANE

Reine Rohman är väldigt
nöjd med precisionsbygget i

Mölndals Vattenverk

Försörjningen av gott dricksvatten är en av dagens stora

globala utmaningar!

”

– När du dricker Stenkulla dricker du ett tiotusenårigt vatten. Det kommer från en tid då naturen var
ren och oförstörd, då regnet inte var försurat eller
förorenat. Det sipprade genom rullstensåsar och
mossar, filtrerades och berikades med mineraler.
Sedan har det vattnet av egen kraft banat sig väg
upp mot ytan, upp till den källa där vi tappar Stenkullas vatten. Det kallar jag speciellt!

• De naturliga vattenkällor som kan användas utan ytterligare

behandling är mycket begränsade. Vi är hängivna idén att behandla
tillgängliga vattenresurser med alla till buds stående medel för att
erhålla gott dricksvatten av bästa kvalitet. För att göra det har vi
möjlighet att utnyttja ett brett utbud av alla betydande vattenbehandlingsmetoder för vattenrening.
Utmaningen
Offentlig såväl som privat försörjning av kemiskt, fysikaliskt och
hygieniskt hälsosamt dricksvatten är en av de globala utmaningarna
i dessa dagar. Man säger att ca 3 % av jordens vatten är drickbart,
men det mesta av sötvattnet är dock bundet som is och därför inte
tillgängligt.
Kraven
Drickbart vatten för mänsklig konsumtion måste uppfylla mycket
hårda krav på dess kemi, fysik och hygien. Dessa standarder är globalt definierade genom Dricksvattenstandarder fastställda av WHO
(World Health Organization) såväl som andra liknande individuella
standarder i övriga Europa.
Generellt kan sägas att drickbart vatten måste vara:
Behandlingsmetoder

Klart
 Fysiskt och hygieniskt
hälsosamt
 Neutralt i lukt och smak
 Inte för salt
Olyckligtvis uppfyller naturliga vattenkällor som grundvatten eller
vatten från sjöar, floder eller hav mycket sällan dessa kriterier. Som
ett resultat av detta är det nödvändigt att behandla dessa vatten så
att de kan betraktas som acceptabla dricksvattenkällor.
Behandlingsmetoder
De huvudsakliga behandlingsmetoderna för vattenrening är:
 Flockning
 Adsorption
 Sedimentering

 Avsaltning

 Oxidering

 Desinficering

 Filtrering
Beroende på de specifika behoven, kombineras ofta dessa metoder
på ett optimalt sätt för att erbjuda den bästa tänkbara lösningen vad
gäller miljövänligt, tekniskt såväl som ekonomiskt.
Produkter
ProMinent är en av de ledande specialisterna inom vattenhantering,
avdödning av bakterier, desinfektion samt mätning, styrning, lagring
och dosering av kemiska vätskor. Som en kompetent partner i den
här branschen, hittar vi lösningar för våra kunder som är lämpliga
för nästan alla applikationer inom områdena dryckesproduktion och
fyllning.

STENKULLA BRUNN
Stenkulla Brunn är ett litet men
snabbt växande företag i Bollebygd mellan Göteborg och Borås.
Traktens vatten är känt sedan
urminnes tider för sina livsgivande
egenskaper och naturliga karaktär
och sedan 1994 tappas källans vatten på flaska för den inhemska och
internationella marknaden.

Vatten från
BOLLEBYGD
• Den som säger dessa ord är ingen mindre
än Björn Ulvaeus, mest känd för sin musik
ihop med de övriga i gruppen ABBA. Men
här som stolt huvudägare till Stenkulla
Brunn tillsammans med bl a Johan Bryng,
Ulf Runmarker och Operakällarens Sandro
Catenacci.

För 10 000 år sedan var Stenkulla Brunn en
havsvik. När Nolåns dalgång frilades tvåtusen
år senare bildades en rullstensås full av värdefulla mineraler. Det kristallklara vattnet från
Stenkulla brunn har tagit till sig mineralernas
välsmak och hälsosamma egenskaper. Dess
pH-värde på 8,2 är dessutom väldigt bra för
kroppen.

Vatten med dubbel stjärnstatus
Stenkulla Brunn har tilldelats toppbetyget 3
stjärnor för båda sina källvatten, stilla och
lätt kolsyrat, i den prestigefyllda tävlingen
Superior Taste Award i Bryssel 2009. I ett
blindtest bedömde framstående ”chefs et
sommeliers” från International Taste & Quality
Institute nära tusen drycker från hela världen.
Det högsta betyget, 3 stjärnor, delades ut till
endast ett fåtal tävlande – och Stenkulla
Brunn tillhör en exklusiv skara som belönades med dubbla toppbetyg.

Reningsprocessen
Optimal hygien är en förutsättning i dryckesindustrin för att säkerställa hög kvalitet och
lång hållbarhet för slutprodukten. Lagen
kräver optimerad design-specifik rengöring
för alla ytor som kommer i kontakt med livsmedel och drycker. Detta gör CIP-rengöring
(Cleaning In Place) till ett måste. Stenkulla
Brunn använder bara dricksvatten från egen
källa och ProMinent har levererat miljövänlig
och effektiv rengöring av fyllningsmaskiner

och efterföljande desinfektion. De har idag
BelloZon® klordioxidsystem för CIP och
vid flask-tvätten ett BonoZon® ozonsystem
för att garantera att vattnet inte förändras i
flaskorna.
Varför just vatten, Björn?
– Till att börja med är det helt enkelt det
godaste vatten jag har druckit. En god vän till
familjen berättade att han blivit rekommenderad av en läkare på Sahlgrenska Sjukhuset
i Göteborg att dricka det av hälsoskäl. Han
tyckte att min fru också skulle pröva det och
sedan dess är hela familjen fast.
- Vi dricker naturligtvis kranvatten också – det
kan man ju göra i Sverige – men till maten
eller vid andra tillfällen när man känner att
man vill ha ett riktigt gott vatten, då blir det
Stenkulla!
Stenkulla Brunn & ProMinent

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.

Brett utbud av processdoserpumpar; ATEX-klassade
(för explosiv miljö), uppfyller API 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 vattenbehandling och
kemikaliehantering
- från en och samma leverantör med 55 års erfarenhet!

Doserpumpar

Brett utbud av doserpumpar; magnet- och
motordrivnadoserpumpar samt 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.

Mät- och reglersystem

Brett utbud av mätinstrument och sensorer för de
flesta applikationer; 1- och 2-kanals, kyltorns- och
multikanals-instrument 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 lampor med hög UV-C-effekt och lång
livslängd, optimerad hydraulik i UV-kammare
samt systemreglering med mångfaldiga
övervaknings- och loggningsfunktioner.

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 kapacitets-områden
kundanpassas efter behov och önskemål.

Membranfilter:
RO-, nano-, ultra- och mikrofilter

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

DESINFEKTION & OXIDATION 							
med ProMinent!

KLORDIOXID
- beredning med små volymer
av saltsyra och kloritlösning!

Visste du att...
...de snabbaste skridskotiderna
som loggats har varit på is
gjort på membran-filtrerat
RO-vatten?
Tack vare att det inte finns
några salter kvar i vattnet blir
isen hårdare och kräver lägre
energi för att nå fryspunkten.

RO-filter
Då försäljningen av klorgas har upphört i Sverige,
innebär det numera dessvärre långa transporter
genom flertalet städer i Europa.

MEMBRANFILTRERING - den ultimata barriären!

• För anläggningar som idag har befintlig klordioxidberedning med ex vis klorgas

Membranfiltrering är en fysisk procedur för partiavskiljning
med hjälp av semipermeabla membran. Framförallt 3 olika
tekniker används beroende på storleken på de partiklar
som skall avskiljas:

Ultrafilter
• Ultrafiltrering är en idealisk och ekonomisk

metod för att avlägsna partiklar, bakterier
och virus från vattnet.
Med extremt små filterporer (0,02 µm ner till
0,01 µm) tar Ultrafilter bort virus, bakterier
samt parasiter som är klorresistenta. Logreduktionen för virus är log 4 (99,99%) och
log 5 (99,999%) för bakterier.
Huvudkomponenten är hålfiber, s k hollowfibre, tillverkad av kemiskt resistenta polyetersulfon (PES) som är tolerant mot klor upp
till 200 ppm, tolerant mot brett pH-område
(från pH1 till pH13) samt är även tolerant mot
starka rengöringsmedel.
Vid vissa förhållanden, såsom färgreduktion

eller partiklar som är svåra att backspola bort,
kan det krävas kemisk fällning på membranen. Detta styrs och kontrolleras av filteranläggningen.
En standardanläggning av vårt ultrafilter,
CompactCLEAN® UF, varierar från 1 m3/h till
60 m3/h och är modul-byggd vilket innebär att
flera 60 m3-anläggningar kan monteras ihop
för högre kapacitet.

Omvänd Osmos (RO)
• Är den membranfiltreringsmetod med

högsta separationsprestanda för avsaltning.
Utöver dricksvattenrening används RO i
kraftverk, bryggerinäring, elgalvaniserings/metallbehandlings-, livsmedels- och kemisk

industri, försörjning av skölj- och processvatten för laboratorieändamål, biltvättar och
industriella tvättanläggningar.
Med våra filter 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-permeabelt membran. Tryck skapas i kammaren, motsatt
det osmotiska trycket. Membranet släpper
endast igenom rent vatten, inte joner eller
andra partiklar som är lösta i vattnet. Det rena
råvattnet, avsaltat vatten, kallas ”permeat”
och delen med högre koncentrerad lösning
kallas ”koncentrat”.

Nanofilter
• Bygger på samma princip som Omvänd

Osmos, med skillnad att filtreringen av joner
lösta i vatten sker i lägre grad - i slutändan
en driftskostnadsbesparande lösning.

För- och efterbehandling
• Vid behov erbjuder vi även för- och efter-

behandlingsanläggning ex vis för återminiralisering. Beroende på kvaliten hos råvattnet
väljer vi ut bäst lämpad produkt för detta ändamål.
ProMinent

och klorit, eller de som har hypokloritdosering, kan vi erbjuda klordioxidberedning
enligt saltsyra-klorit metoden.
För att minimera kostnader för transporter samt kostnader för lagringstankar,
används på våra stora aggregat, CDK, koncentrerade kemikalier (saltsyra 3033% och natriumklorit ca 25%). I detta fall produceras omkring 150g klordioxid
för varje liter av de två kemikalierna. För att försäkra full säkerhet under produktionen har CDK-aggregaten en ejektor, som garanterar rätt spädning och dose
ring. Vårt mindre aggregat, CDV, används med utspädda kemikalier, saltsyra 9%
och natriumhypoklorit 7,5%. Med 1 liter av vardera kemikalie producerar anläggningen ca 40g klordioxid.

Klordioxidaggregat:










Dimensionerad för kontinuerlig drift, produktion upp till 12 000g ClO2/h.
Reaktorn, där kemikalieblandningen sker, är av PVDF som ger avsevärt längre
livslängd än ex vis PVC.
ClO2-koncentration överstiger inte 20g/l.

Aggregaten uppfyller: EUs maskindirektiv 2006/42/EC, EUs EMC 2004/108/EC
2006/95/EC, 2006/42/EC.
Aggregaten doserar in färdig ClO2-lösning i ett driv-vatten, monterat på aggregaten, som sedan doseras in i vattenverket.
Är utrustade med larm vid uteblivet flöde.

På ProMinent finns det många säljare, alla med
sina specifika specialområden, men det finns bara
en innesäljare. Ni har säkert kommit i kontakt med
henne, Liliane Berndtsson, om ni ringt eller mailat till
oss.
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När Mölndals Vattenverk, efter omfattande tester, bestämde sig för att byta från
aluminiumsulfat till aluminiumpolyklorid
återstod ett problem.

Hur skulle man få plats med den stora
tanken utan att behöva bygga ett nytt
hus? Lösningen blev ett precisionsbygge
som fått mycket beröm av alla inblandade.

Liliane Berndtsson

Innesäljare på ProMinent
• Liliane har jobbat som innesäljare på

ProMinent i 6 år, och har bra koll på de
flesta av våra kunders speciella önskemål
och behov.
- Det är framförallt våra storkunder och
kunder som ringer eller mailar in som jag
kommer i kontakt med, säger Liliane. Större
projekt och uppsökande av nya kunder sköter
de andra säljarna.
Liliane Berndtsson,
innesäljare på
ProMinent SE
+46 (0)31 656610

Gemensam mailbox
Mailar du exempelvis till info@prominent.se
så är det Liliane som tar emot mailet, även
om det är en mailbox som alla på ProMinent
har tillgång till.
- Vi eftersträvar att alla våra kunder skall
skicka sina beställningar till denna mailadress
istället för direkt till en kollega, säger Liliane.
Annars finns det ju en risk att en order eller
förfrågan blir fördröjd p g a att den som de
mailat till inte är på plats. Det drabbar ju
framför allt kunden, men även oss när det blir
akut, menar hon.
- Även om man mailar till info-adressen så
kan man referera till en kollega. Jag bearbetar ju inte själv alla mail som kommer in här
utan ser till att de behandlas eller
vidarebefodras till rätt person.
Skogsbruk och katter
Liliane är en kvinna man lägger
märke till, hon hörs och syns och
sprudlar av energi. Hon har skinn
på näsan och lika lätt till skratt som
att ryta ifrån. Är det något som hon
tycker är orätt så säger hon ifrån.
- Är man bondtös som jag och har
egen gård med skogsbruk så
får man inte vara rädd för att
ta i, förklarar hon. Jag, min
sambo Tord och våra 6
katter bor idag granne
med mitt barndomshem
i Spekeröd, Stenungsund, med pappa och
syster som närmaste
grannar.

Engagerad
Liliane har högeskolepoäng i kemi, mät- och
reglerteknik vilket hon har nytta av i sitt jobb.
- Att hjälpa en kund till den rätta lösningen är
en utmaning som jag verkligen gillar, säger
hon.
En av hennes egenskaper är hennes känsla
för administration och hon släpper inte gärna
ansvaret för en order förrän hon ser att den
gått iväg.
-Det ligger väl inte på mig att hålla koll på det,
vi har ju väl fungerande rutiner, men det är
viktigt för mig att vi håller det jag lovat, säger
hon. Vilket också är något som många av
våra kunder uppskattar och därför väljer att
vända sig till just henne.
Miljö och hållbarhet
- Förr innebar ju en innesäljartjänst att man
bl a skickade ut efterfrågad information till
kunder med post. Idag är det digitalt som
gäller och det mesta hittar man dessutom på
vår hemsida. T ex alla våra manualer, våra
produktblad och hela vår produktkatalog,
säger Liliane. Det underlättar ju mycket både
för oss och kunden att ha det så.
- ProMinent-konceren är medlemmar i Blue
Competence sen 2012, fortsätter hon. Ett
hållbarhetstänk som innebär att varje nyutvecklad produkt och alla våra processer skall
förbruka minimalt med energi men ändå med
maximal produktivitet.
- Med digital information så sparar man ju
tid, papper och miljön, avslutar hon med sitt
smittande leende.
ProMinent

Precisionsbygge i

Mölndals Vattenverk

Mölndals Kommun
Mölndal är en naturskön kommun och en del av tätorten Göteborg.
Kommunen har drygt 61 000 invånare och är den tredje största kommunen
i Västra Götalands län. Mölndal har ett dynamiskt näringsliv som präglas
av framförallt medicin, IT/mikrovågsteknologi, papper och fiberteknologi,
handel, mode och design. Några stora företag med tydliga varumärken är
etablerade här, till exempel Ericsson och AstraZeneca.
Mölndals Vattenverk vid Norra Långevattnet försörjer Mölndals Stad med
vatten. Undantag är Eklanda, som får sitt vatten från Göteborg. Totalt
förbrukar Mölndals stad cirka 4,8 miljoner kubikmeter vatten per år.

 För att flocka partiklar i vattnet så att de fångas upp av

sandfiltren har Mölndals Vattenverk sedan länge tillsatt aluminiumsulfat i pulverform. Metoden har fungerat bra, förutom
under vintern när vattnet varit extra kallt. Pulvret har då varit
svårt att lösa upp, vilket påverkat vattenverkets max-kapacitet.

Precisionsbygge
Ett krav var att materialet i tankarna skulle vara återvinningsbart, fritt från lösningsmedel och normerat för 25 års livslängd
för aluminiumpolyklorid. Valet föll därför på polyetentankar.
De är ihopkopplade som kommunicerande kärl och placerade
i en befintlig kontaktbassäng, som nu fungerar som invallning
vid eventuellt läckage.
Tankarna fylls på via en låsbar påfyllnadsstation på utsidan
av vattenverket dit också avluftning och överfyllnadslarm går.
ProMinent har levererat hela anläggningen inklusive doseringsskåpet.
– Entreprenörerna gjorde ett mycket bra jobb, säger Reine
Rohman. Det syns hur varje centimeter utnyttjats, det ser ut
som huset byggts runt tankarna och inte tvärtom.

Utvärderade andra tillsatser
I samband med att aluminiumsulfat-silon, där pulvret tillsätts,
behövde renoveras gjordes en noggrann utvärdering av andra
alternativ. Efter det bestämde man sig för att byta till aluminiumpolyklorid i flytande form.
– Problemet var bara att vi inte hade plats för tanken på 40m3
som behövdes, säger Reine Rohman, driftstekniker vid Mölndals Vattenverk. Att få in tanken
i den befintliga byggnaden var
...ser ut som
Bättre kapacitetsutnyttjande
omöjligt och att bygga nytt
Efter två månaders installationsarbeten togs den nya
huset
byggts
runt
skulle bli alldeles för dyrt.
anläggningen i drift, strax före jul 2013.
Efter diskussioner med ProMinent
tankarna...
Vattenverkets kapacitet är 700 m3/h och efter ombyggkom man fram till att fyra mindre
naden ligger man stadigt på ca 620 m3/h med bibehållen
tankar skulle fungera lika bra.
vattenkvalitet.
Då återstod bara ett problem; det fanns ingen tillräckligt stor
– Tidigare kom vi upp i max 500 m3/h under vintern, fortsätter
öppning för att få in dem.
Reine Rohman, och istället för tio minuter för att lösa upp alu– Istället för att behöva riva en stor del av huset, bestämde
minium-pulvret, blandar sig nu aluminiumkloriden med vattnet
vi då att ta in tankarna i delar och svetsa ihop dem på plats,
på två minuter. Sandfiltrens reningseffekt har förbättrats och
säger Mats Moëll, säljare av vattenbehandlingsutrustning på
turbiditeten (grumligheten) ligger nu långt under gränsvärdena,
ProMinent.
även under vintern och vid full kapacitet.

”

Vänster: Komplett doserskåp
Ovan: Turbiditetsmättavla
Höger: Klordioxidaggregat
Påfyllnadsstation

Mölndals Vattenverks drifttekniker Reine Rohman och ProMinents säljare
Mats Moëll framför de fyra tankarna och doserskåpet på Mölndals Vattenverk

Vatten från Rådasjön
Mölndals Vattenverk ligger vid Norra Långevattnet i Kallebäck och här arbetar sju
personer. Vattnet kommer dock inte därifrån,
utan från Rådasjön.
Verket förser hela Mölndals kommun med
vatten och har en kapacitet på 17 000 m3/
dygn. Vattnet renas i 20 sandfilter, 10 filter
med aktivt kol och passerar slutligen tre
UV-aggregat. Spolvattnet i sandfiltren recirkuleras och renas i en lamellseparator.

Levererat mer än tankar
Den nya aluminiumklorid-anläggningen, som
ProMinent levererat, består av fyra tankar,
påfyllnadsstation, doserskåp med två kolvmembranpumpar samt turbiditetsmätare med
växlingssystem vid kolfiltren.
– Turbiditetsmätarna mäter grumligheten vid
varje filter istället för ett samlingsvärde, säger
Mats Moëll. Det syns direkt om något filter
avviker och systemet larmar då driftsteknikerna direkt.

Utöver detta har ProMinent levererat klordioxidanläggningen till Mölndals Vattenverk.
Per Johansson
Tuvemark

Några röster från våra kunder:
Sotenäs VA-verk
Anders Claesson

Klordioxidaggregat, tankar, doserpumpar,
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– Utöver avtal om förebyggande service kan
vi
givetvis ta hit en servicetekniker från ProMinent
om det skulle behövas. Men annars sköter vi
det
löpande underhållet och kalibreringen själva.
Men
att få en ordentlig genomgång en gång om året
innebär en garanti för att anläggningen
fungerar som den ska.

sersy

e
onterad
ov och m byggnader
h
e
b
a
r
a för vå
efintliga
mal
darsydd
fta av b
d
o
ä
r
s
k
a
s
s
r en gam t
r
n
fö
ä
ä
n
r
n
a
g
e
n
e
m
b
in
syste
tanken
en tank
tifrån de
– Båda
lgjord u
placera
n bygga
ia
a
tt
c
e
A
m
e
p
.
e
”
s
d
a
r
tterligar
kun
nä
ärdig
för att y
Men de
är fallet
.
h
d
”nyckelf
e
t
a
r
tl
e
a
n
d
ig
a
I
d
nnar.
dubbelm
sedan ti
och bru
vi hade
nken är
a
T
m
ras
.
o
lt
s
e
g
a ska gö
utsläpp.
n
isponib
r
r
d
a
invallnin
fö
s
g
n
n
in
e
n
lutn
risk
ent
e som fa
var ans
minska
utrymm
tt ProMin
a
ner och
d
io
s
e
n
m
e
utan
t. I och
och dim
noggran pen av problem
ns plats
s
e
a
k
r
n
e
n
ta
la
ty
åste p
– Både
sa den
r som m
nde vi lö righeter.
u
k
n
är sake
ja
r
vå
från bö
större s
var med

rdiga do

kelfä
Två nyc

Martin om
HELHETSTÄNK GER
SMARTARE LÖSNING

• - Det är många faktorer som spelar in för

Studsvik N
uclea
Peter Gillé r
n

Processdo

serpumpar
– Pumparn
Orlita MHS
a ska leve
rera ett try
sedan upp
ck på 215
till 360°C m
bar och ett
ed hjälp av
leds system
flöde på 3
en värmev
lösningen
l/h, system
äxlare och
in i en auto
lösningen
vätgasmole
en förvärm
k
la
värms
v där samtl
kylerna dif
are. Efter fö
iga prover
funderade
rv
ä
rm
ä
r monterad
genom me
aren
men Orlita
mbranen fr
e. Problem
MHS-pum
ån vätskes
et var att
par med stå
idan till hyd
lmembran
raulsidan,
fungerade
perfekt.

Ale Kommun
Ingemar Karlsson

m

Fyra kompletta UV-syste

beror till stor del på att vi
– Att vi valde ProMinent
funderingar och frågor.
fick bra respons på våra
del och vill inte ta några
Vi hanterar ju ett livsme
viktigt att känna
risker, så därför var det
ren.
förtroende för leverantö

Läs hela referensartiklarna
på vår hemsida

Säker kemikaliehantering - även om en produkt har överlägsen
funktion är det inte säkert den passar in i helheten. Kanske ger en
mindre förändring tidigt i konstruktionen stor effekt. Gör man rätt
från början kan stora kostnader sparas.

Kungälvs Kommun
Jan-Åke Ambjörnsson

Tankar, doserpumpar, slangpumpar
mätinstrument samt elektroder

– Jag var lite skeptisk till en början, men insåg
att det var
värt att pröva, något jag inte ångrar idag. Alter
nativet hade
varit att anlägga en dagtank plus ytterligare en
pump. Det
hade fått kostnaderna att skena. Nu slapp vi hela
den
biten. Dessutom har hela anläggningen hittills
varit i
stort sett underhållsfri.

www.prominent.se

att uppnå säker kemikaliehantering. Bl a hur
vi lagrar våra kemikalier, hur vi doserar kemikalier säkert samt på vilket sätt vi försäkrar att
det vi doserar kommer in i processen, säger
Martin Olsson, konstruktör och pumpspecialist på ProMinent.

Några punkter som Martin framförallt tänker
på för smartare och säkrare kemikaliehantering är att man tittar på:


Säkerhet
När man pratar säkerhet inom hantering av
kemikalier eller vattenbehandling menar man
både personal- och produktsäkerhet.
- Ett okontrollerat kemikaliebrott kan ju
innebära oanade konsekvenser både för personalen, produktionsenheten och inte minst
slutprodukten, menar Martin.
- Våra kompletta CE-märkta doserenheter,
inbyggda i skyddande skåp, gör att både personal och utrustning är skyddad mot inre och
yttre åverkan om olyckan skulle vara framme.
Det är ju ett steg för säkrare kemikaliehantering.



Förebyggande underhåll
Ett annat är förebyggande underhåll, som
är den enskilt viktigaste åtgärden för att få
maximal utdelning på funktion och ekonomi.
Vid slitage påverkas produktens egenskaper,
det är oundvikligt.
- Förebyggande service ligger helt i linje med
dagens tänk på hållbar utveckling, anser
Martin. Det innebär ju inte bara att du säkrar
produktionen, du förlänger livslängden och
tack vare det har du en miljövänligare och
mer ekonomisk produktion.







Kemiska produkter och farligt avfall ska
lagras så att det inte finns risk för spridning
till avlopp
Invallningen ska rymma den mängd vätska
som finns i det största kärlet, plus tio procent av den totala volymen som förvaras
inom invallningen (lokala föreskrifter gäller)
Flexibel anpassning av doserkarakteristiken i ditt dosersystem. Genom att styra
doser- och sugslaget kan man beroende
på doseruppgiften optimera den
Beräkning av den energi som krävs för
den önskade membranrörelsen och mata
detta till elektroniken kan man få larm vid
driftstörningar
Mätning av pulserande flöden, larm och
kontroll av din kemikalieförbrukning på
bästa sätt.

ProMinent

Martin Olsson, konstruktör
och pumpspecialist på
ProMinent SE
+46 (0)31 656624

Mät- och reglerteknik!
Vi på ProMinent erbjuder ett komplett utbud av
utrustning och tillbehör för mät- och reglerteknik
- optimalt anpassat till era doserapplikationer.
Kan kombineras med de flesta förekommande
elektroder och sensorer på marknaden.

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

DULCOMARIN®II





Ökad process-säkerhet



Lätt-tolkade mätdata i
realtid



Effektivare processuppföljning (t ex höjd produktkvalitet)

Kostnadsbesparingar beträffande doserkemikalier
Kostnadsbesparingar för
deponering av spillvatten

Är en kombinerad mät- och reglerenhet med sensorer
och givare som kan styra upp till 16 reglerkretsar. Nyttjar
bussystem för kommunikation med klorgivare och pumpar.
Systemet uppfyller DIN 19643, har möjlighet för energibesparande belastningsberoende drift (EcoMode) samt mobil övervakning och kontroll via iPhone eller iPad.

Lokal tillverkning
- klor av salt!
Med ett saltelektrolysaggregat sker inte bara
produktionen av klor utan även kontroll och
dosering vilket ökar säkerheten i hela tillverkningsprocessen vid kloranvändning.

• Tekniken med att tillverka hypoklorit av koksalt är väl känt och har

CHLORINSITU® III
(<3500 g/h)
Membrancell som genererar klor med en koncentration av
20-25g/l. Speciellt lämpad för applikationer där ultraren
natriumhypoklorit behövs. Till Chlorinsitu III behövs en
bufferttank, där fler doserpumpar ansluts för dosering.

använts på svenska vattenverk sedan början av 90-talet. Cellerna för
framställning 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 ren klorgas som ersättning till
befintliga klorgasfat. Aggregaten är enhetligt uppbyggda och platsbesparande inbyggda i rigg.
Att tillverka klor lokalt på våra vattenverk innebär att man endast producerar 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.
ProMinent

Bada norr om
POLCIRKELN
ProMinents saltelektrolyssystem CHLORINSITU® III
Compact och mätinstrument DULCOMARIN® II innebär
tillförlitligt drift även i höga nordliga breddgrader

• När man pratar Nord-Norge så refererar

man till den nordligaste delen av landet - ca
en tredjedel av det norska fastlandet. Här
hittar man de tre länen Nordland, Troms och
Finnmark med totalt 87 kommuner och ca
475 000 invånare. Ett område våra säljare på
norska huvudkontoret i Tromsø reser på.
Harstad kommun
På en resa med Hurtigruten uppfyller många
drömmen om en vacker kryssning längs den
norska kusten. Fartyget stannar bl a vid
hamnen i Harstad, den kommunstad som,
fr o m 1 januari 2013, det lilla samhället
Bjarkøy hör till.
Ön Bjarkøy, med närmare 500 invånare utspridda på flera små öar i norska havet, ligger
300 kilometer norr om polcirkeln och öster om
Vesterålen.
Den norska lagen säger att kommunen måste
kunna erbjuda simlektioner till alla skolbarn.
Därför finns det idag på i stort sett varje skola
en simbassäng, oavsett hur liten kommunen
eller skolan är.

Bjarkøy simhall
På Bjarkøy uppfördes den allmäna simhallen
någon gång på 70-talet, och för ca fem år
sedan fick ProMinent i Tromsø, före detta
KM Dahl AS, i uppdrag att utvärdera simhallens tekniska skick för att uppdatera till 2000talets moderna teknologi. Det resulterade i en
allmän inbjudan med två anbud på komplett
utrustning - och - ProMinent Norge AS fick
ordern!
Efter vissa tekniska och ekonomiska hinder
gav Bjarkøy till slut grönt ljus till att börja med
upprustningen.
Installationen
Installationen av den nya utrustningen, med
start hösten 2012, samordnades med andra
hantverkare såsom bygg, el och betongbyggnation. Den lösning som vi levererade möter
dagens krav på modern vattenrening.
Alla komponenter är anslutna till mätsystemet
DULCOMARIN® II, som överför driftsdata och
de uppmätta värdena av poolvattnet kontinuerligt till ett centralt datasystem. Det över-

vakar och styr sedan hela vattenreningen.
Där finns DULCODES® UV-system för
eliminering av bakterier samt saltelektrolyssystemet CHLORINSITU® III Compact, en
miljövänlig och ekonomisk desinfektionsmetod då klor produceras lokalt av salt och
hanteringen av kemikalier samt klortansporter
uteblir. Anläggningen innehåller även filter,
doserpumpar och sensorer för att styra vattenkvaliteten.
Idrifttagandet
I maj 2013 var det dags för invånarna i
Bjarkøy att äntligen få återvända till sin nu
nya moderniserade kommunala simhall.
För de ansvariga i samhället Bjarkøy är
installationen en ekonomisk framgång. Inte
bara p g a att den begränsade budgeten möttes, utan med det nya vattenreningssystemet
har förbrukningen av klor minskas betydligt
och de moderna doserpumparna förbrukar
mindre energi .
ProMinent GmbH

Sverige och Norge
Vägledning för UV-ljus kan komma att uppdateras!
I vårt förra nyhetsbrev tog vi upp att det är stor
skillnad mellan amerikansk och europeisk testning,
validering och certifiering av UV-aggregat.
•- Det är viktigt att den som gör en upp-

handling är medveten om skillnaderna och
tydligt preciserar detta så att aggregaten går
att jämföra, säger ProMinents säljare Mats
Moëll. Han är en av huvudpersonerna i Cirkulations artikel, utgåva 2/14, som vi refererade
till i vårt förra nyhetsbrev.
Säkerhetsfaktorer
Har man ett vattenverk som kräver ett aggregat över 3 000 m3/h, som då inte omfattas av
europeisk certifiering, så är det viktigt att
man tillsammans med ex vis en GDP bestämmer vad man förväntar sig av sitt aggregat,
fortsätter han. Detta tillsammans med vilka
andra säkerhetsfaktorer som leverantören
tagit med i beräkningarna för valideringen.

Skillnader
I en europeisk certifiering måste man uppnå
fasta mål och krav för att genomgå en certifiering, där är även målet att avdöda alla
vattenburna sjukdomsalstrande mikroorganismer. I den amerikanska valideringen avgör
tillverkaren själv testorganismen och vilken
standard som skall gälla. Testet utförs oftast
efter bästa möjliga förhållande och då gäller
bara valideringen om aggregatet verkligen
används så.
Lagar och förordningar
Livsmedelverket säger i Cirkulations artikel
att de kommer att revidera många av punkterna i den svenska lagvägledningen till
sommaren 2014, där Svenskt Vattens ”Råd
och riktlinjer för UV-ljus i vatten-verk” kommer
att ligga till grund.

Frågan har även lyfts i Amerika, där det tittas
på om även de skall lägga in en säkerhetsfaktor i sin standard.
I Norge avvaktar man den pågående revisionen i Amerika innan de justerar Norsk Vanns
”UV-desinfeksjon av drikkevann” (2005)
avseende otydligheter i standardskillnaderna.
- Vill man fullt ut ha en säker UV-barriär så
skall man definitivt välja ett europiskt DVGW
eller ÖVGW-certifierat aggregat, avslutar
Mats!

Läs hela artikeln på vår hemsida:
www.prominent.se - sök på Certifiering

Utvecklingen av högeffektiva
UV-lampor med lång drifttid
öppnar upp nya möjligheter för
UV-teknologin.
Våra Optiflux-lampor har bl a
en garanterad livslängd på hela
14 000 h.

ProMinent Doserteknik AB • www.prominent.se • info@prominent.se • +46 (0)31 656600
ProMinent Norge AS • www.prominent.no • info@prominent.no • Tromsø +47 7718 9700 • Drammen +47 3221 3130

