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” Fokus på vatten
Ekonomiska och miljövänliga processlösningar

Doserpump för tuff miljö
IP 66 - skyddsklass
Snus är den vanligaste
ful-spolningen
Återvinning av
förbrukat vatten
Våra stoltheter:
produktnyheter

Toppmordernt brandskydd i tunneln vid

Öresundsbron

gamma/ X -

Det viktigaste för kemikaliehantering

klarar skyddsklass IP 66

DOSERPUMPEN

gamma/ X
Ofta är omgivningen runt en doserpump
allt annat än kliniskt ren och det är viktigt
att främmande föremål som partiklar,
damm och vatten inte inverkar negativt
på en tillförlitlig drift. För att investeringen
i en högklassig pump ska hålla länge
finns olika IP-skyddklasser resp. den
amerikanska standarden; NEMA.
Dessa anger hur motståndskraftig en
elektriskt utrustning är mot vatten och
damm. På så sätt kan operatören välja
just den enhet som passar den aktuella
omgivningen bäst.

Skyddad mot kraftig vattenstråle

Vår doserpump gamma/ X används
för processer där små mängder måste
doseras kontinuerligt med hög precision.
Ofta placerade i en miljö som är både
smutsig och fuktig. Som en av få pumpar
i det här segmentet uppfyller gamma/ X

kraven för skyddklass IP 66 och NEMA
4X, och kan därför placeras i tuffa förhållanden.
IP 66 betyder att pumpen är skyddad
även mot kraftiga vattenstrålar med upp
till 100 l/minut. Den klarar även, med bravur, det ännu hårdare testet NEMA 4X:
pumpen kan stå emot en vattenstråle
från munstycken med en storlek på
25,4 mm på 3 m till 3,5 m avstånd
ur alla riktningar och med 240 l/minuten
i hela 5 minuter. Helt klart en prestation.

2 l/h - 45 l/h
25 bar - 2 bar

Doserpumpar används närhelst flytande
media skall doseras, med maximal
noggrannhet, en definierad mängd och
under en fastställd tidsperiod. Idag
består dosering av så mycket mer än
bara doserpumpar. Mycket fokus läggs
på säkerhet, för både personal och process, och vi erbjuder alltmer våra kunder
helhetslösningar till deras dosering. Men
det är alltid doserpumpen som är hjärtat
i systemet.

Och hur hjälper det er?

Ni kan använda vår intelligenta doserpump gamma/ X på ännu fler sätt och
gynnas av ännu högre säkerhet för både
pump och process. Ett oväntat läckage
eller att spola av utrustningen påverkar
inte pumpens livslängd eller tillförlitliga
drift. En trygg investering helt enkelt!

En ProMinent visionär

För mer info

ring våra säljare
+46 (0)31 656600
+47 7718 9700

”Nödvändiga” dosertillbehör och dess funktioner


Doserbehållare/Invallning

Utformade för säker lagring av flytande
kemikalier. Rotationsgjutna behållare av
Polyeten (PE) försedda med gradering i
liter och gallons. Upptill finns gänganslutning för direktmontering av de flesta av
ProMinents doserpumpar och omrörare.
 Doserbehållare i volymer från 35 l till
1 000 l
 Med gänganslutning för pumpar och
omrörare
 Invallningskärlen i passande storlekar
 Tillverkade av UV-stabil Polyeten (PE)
 Färger: neutral (vit), gul, röd, blå samt
svart

Kringutrustning för doserbehållare:
 Manuell & elektrisk omrörare
 Invallningskärl
 Nivå- & dosermätare


Slang

Den vanligaste typ av sugslang är av PVC
Som alternativ, då PVC kan bli hård och
spröd efter några år då kemikalierna löser
ut mjukgörarna i slangen, erbjuder vi även
EPDM-slang.
EPDM-slangen är av elastomer och har
bättre beständighet för kemikalier och
finns i id16 till id25 mm. Den kostar något
mer än PVC-slang, men det har man igen
på att EPDM klarar fler kem och slangen
har en längre livstid.


Bottenventil/Suglans

Längst ner på sugslangen, före pumpen,
behöver man (om man har sughöjd) en
bottenventil, en s k backventill eller en
suglans. Fördelen med suglans är att det
ofta blir enklare och mindre söligt att byta
behållare än med en slang som kan halka
ner i kemikalien.


Doserventil

Slangen avslutas ofta med en
doserventil, d v s en fjäderbelastad backventil, med
slanganslutning in/ut 1/2”
eller 3/4” utvändig gänga,

som kan anslutas in på ledning eller tank.
Denna begränsar eller förhindrar helt efterrinning när pumpen stannar, att vätska
trycks bakvägen in i doserledningen och
är naturlig övergång från doserledning in
till doserstället.


Komplett pumputbud







Magnetdrivna membranpumpar:
upp till 75 l/h
Motordrivna membranpumpar:
upp till 4 000 l/h
Membranpumpar med hydraulisk
kraftöverföring: upp till 40 000 l/h
Kolvpumpar: upp till 40 000 l/h
Specialbyggda doserpumpar
Slang-, transport-, excenterskruv-,
tryckluft- och fatpumpar

smart lösning

Flödesvakt/Flödesmätare

För övervakning av doseringen sätts
direkt därefter en flödesvakt, eller en:
 Flödesmätare DulcoFlow©
Det unika är att man med ultraljud kan
mäta ett pulserande icke kontinuerligt
flöde - med hög pålitlighet och precision.
Instrumentet är IP65-klassat, uppbyggt
för väggmontage och avsett för mätning
från 0,1 till 50 l/h. Ger vid kalibrerad drift
en onoggrannhet på < 2 %.
Vätskeberörda delar av kemisktresistent
PVDF/PTFE. Ersätter dyra massflödesmätare och är bättre och tillförlitligare
än flödesvakter. Larmar och kontrollerar
kemikalieförbrukning på bästa sätt, vilket
medför minskning av kemikalieförbrukningen - en ekonomisk lösning som även
är snäll mot miljön.

Som världsmarknadsledande för magnetdrivna membrandoserpumpar är
ProMinent lika övertygande när det gäller medel- och högtryckspumpar.
Pumpar som är klassade och klarar
höga tryck, höga temperaturer, potentiellt hög explosiv atmosfär, de stränga
krav för dosering inom livsmedelsindustrin (IP66, LDA, ATEX, API 675, API
674) och mycket mycket mer. Vi erbjuder alltså doserpumpar för alla tänkbara
applikationer och ställda krav.
För dig som användare erbjuder våra
doserpumpar ett antal attraktiva och
tidsbesparande egenskaper, bl a enhetlig front, tangenter och styrmöjligheter.
Lär du dig en pumptyp, så klarar du
enkelt alla de övriga från oss.

Sigma Trio -

Flerfunktionsventil

Direkt på pumpen placerar man flerfunktionsventilen där man fixerar mottrycket.
Det skapar noggrann dosering samt ger
ett överströmningsskydd som skyddar
personal och utrustning men även möjlighet till tryckavlastning vid service.


ProMinents produktutbud består idag
av ett egenproducerat och komplett
utbud för kemikaliehantering och vattenbehandling. En bredd som är unik på
marknaden. Det är lätt att glömma att
det var just med doserpumpar som
grundaren av ProMinent, Doktor Viktor
Dulger, 1960 startade denna framgångssaga. 1968 utvecklade han även
den första elektroniska magnetdoserpumpen ”ProMinent Electronic”. En
innovation som sedan blir det som ger
koncernen sitt namn: ProMinent.
Med närmare 60 års erfarenhet, erbjuder
vi alltså idag världens största utbud av
doserpumpar i alla effektklasser och
utförande.

För alla applikationer

Vår motordrivna doserpump och storsäljare Sigma, i
control/microprocessorversion (S1C, S2C och S3C),
erbjuder intelligenta egenskaper för flexibel, säker
och effektiv dosering. Som standard automatiskt
övertrycks-”cut-off” och intelligent rörelsekontroll av
membranet samt unik löstagbar operativ enhet som
ex vis innebär att du kan koppla ihop och styra pumparna från en och samma kontrollenhet.
Låg energiförbrukning: bl a minskar varje puls strömförbrukningen tack vare lägre effekt vid sug-/tryckfasen. Doseringen sker via stabilt moment vilket innebär lägre mekanisk belastning och slitage.

Sigma
17 l/h - 1 030 l/h
16 bar - 4 bar






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

Toppmordernt brandskydd i tunneln till

Öresundsbron

Klordioxid

extremt effektiv
En extremt effektiv gas för
desinfektion, som p g a sin
instabilitet inte kan lagras utan
måste produceras i de nöd-

Mellan Köpenhamn och Malmö är det bara cirka

vändiga kvantiteterna i speci-

15 kilometer – och hav. Länge separerades de

ella anläggningar på plats där

båda städerna av Öresund men idag är området

den skall användas.

en pulserande storstadsregion tack vare bron och
tunneln.

Som ni alla säkert minns invigdes Öresundsbron
2000 och många års längtan efter en fast förbindelse över till Danmark blev verklighet tack vare bron.

Släckanläggning

På grund av närheten till Köpenhamns flygplats
byggdes en ca 4 km lång del i form av en sänktunnel. Det är den längsta kombinerade järnvägs- och
vägtunneln i världen och består av 20 element som
är vardera 176 meter långa och som har sänkts ner
på havsbotten.
Som säkerhet, om olyckan skulle vara framme,
byggdes samtidigt en skyddande släckanläggning
från kabelkanalerna i tunneln med hjälp av högtryckssystem för vattenånga. Men 2009 visade
det sig att mikrobiologisk inverkan från vattnet i
den slutna släckningskretsen orsakade biologiska
beläggningar och biokemisk korrosion.

Uppdrag

För att inga avlagringar skulle kunna blockera ångmunstyckena vid en eventuell brand fick ProMinent
uppdraget att lösa problemet med att hålla konstant
rent vatten i släckvattenledningarna.

Åtagandet var att planera, konstruera och leverera
ett tillförlitligt fungerande släckvattensystem som
förhindrar mikrobiologisk inverkan och biokemisk
korrosion, säker vattendesinficering samt bekväm
fjärrövervakning av alla viktiga vattenparametrar för
operatören.

Tjänligt släckvatten

Resultatet blev en desinficeringsanläggning som
avhärdar och desinficerar släckvattnet och övervakar
vattenparametrarna löpande. Där ett avhärdningsfilter, DMEb WZE, avhärdar 13 m³ vatten per timme.
För desinficering och nedbrytning av biologiska beläggningar används klordioxidaggregatet Bello Zon®
CDVc som framställer klordioxid med hjälp av syrakloritmetoden direkt på plats, försörjer släckningsoch ångsystemen och kontrollerar att doseringen blir
korrekt. För att hålla koll på den allmänna vattenkvaliteten registrerar mät- och reglerinstrumentet
DULCOMARIN® II de viktigaste vattenparametrarna.
Alla värden kan fjärravläsas bekvämt via internet.
Utrustningen togs i drift 2010 och är ProMinents
bidrag till säkerheten i Öresundsregionen - tjänligt
släckvatten vi hoppas aldrig skall behöva användas!

Vi har levererat
 Komplett släckvattenbehandling för
Öresundstunneln

 Sluten släckvattenkrets med två vattenackumulatorer på vardera 350 m³

 Vattenavhärdning med anläggning för
jonbyte DMEb WZE

 Desinficering med klordioxidaggregat


BelloZon® CDVc
Mätning och registrering av de viktigaste
vattenparametrarna med mät- och reglerenheten DULCOMARIN® II: klordioxid-, pH-,
redox-, temperatur- och konduktivitetvärde

Våra klordioxidaggregat är ”Plug and
Play”-enheter för kontinuerlig produktion och dosering av klordioxid från
utspädda kemikalier.
För att göra aggregaten ännu enklare
och säkrare för operatören, jobbar
ProMinent löpande med att utveckla
produkten. Idag används bl a PVDF
som standardmaterial på reaktor och
rördelar, vilket har längre hållbarhet
än ex vis PVC. PVDF-delarna svetsas
även, vilket innebär färre skarvar och
veka punkter.

Erfarenhet och underhåll

För att säkerställa säker drift, lång
livslängd på aggregaten samt förhindra kostsamma driftstopp, behöver
service och underhåll göras regelbundet på klordioxidaggregat. Önskvärt
är en till två gånger per år. Vid slitage
påverkas aggregatets egenskaper, det
är oundvikligt.
Något som vi därför säljer in ihop med
våra aggregat är årligt underhåll och
översyn på utrustning i aggregaten
som kräver det, t ex doserpumparna.
Allt för bästa driftsäkerheten för er
personal och process.

Vi är en del av ProMinent:
Petra Degerstam

Mathias Lindqvist

Marknadsassistent

- Jag har jobbat väldigt länge på
ProMinent och suttit på många olika
stolar. Men de senaste 15 åren har
jag varit marknadsassistent, säger
Petra. Ett roligt jobb där jag faktiskt
får lov att sitta och ”klippa och
klistra” på jobbet, och får utlopp för
min kreaktivitet.
Ni har säkert pratat med henne när ni ringt in och tagit del av
hennes arbete bl a det här Nyhetsbrevet ni just håller i er hand.
Det är även Petra som löser eventuellt datastrul på ProMinent
och ansvarar för att det administrativa systemet flyter på som
det skall.
- I våras testade jag Stand Up Paddling och sen dess är jag
fast. Så roligt! Nu väntar jag bara på mina varma våtskor och
vantar så jag kan ge mig ut även vintertid. Våtdräkt har jag
redan. Men fötterna måste klara kylan, för än så länge, ta i trä,
har jag faktiskt inte ramlat i, säger Petra med stort leende.
Kontakt:
petra.degerstam@prominent.se
Tel: 031 656601

ProMinents nya produktionstekniker i Sverige
För ett år sedan började Mathias på
ProMinent med ansvar för lagrets
alla in- och utleveranser. Idag jobbar
han som produktionstekniker.
-Ja, lite roligt är det att det gick så
fort att avancera, säger Mathias.
- Stressen från lagret finns ju även här, då det handlar om att
snabbt kunna tillgodose kundens behov, men det är en större
utmaning och mer varierande här på produktion, fortsätter han.
Mathias är en riktigt uppfinnar-Jocke och har bl a varit med två
år och tävlat i TV-programmet: Ullared - Jakten på storsäljaren.
- Det har varit riktigt roligt och faktiskt gått bra för mig, mer kan
jag inte säga i dagsläget, säger Mathias och skrockar lite.
- Jag gillar att klura ut nya lösningar och finna på förbättringar.
Att skapa och arbeta med händerna, det är nog det bästa jag
vet. Roligt att även kunna få lov att göra det i jobbet, avslutar
han.
Kontakt:
mathias.lindqvist@prominent.se
Tel: 031 656629

Vår stolthet: våra nykomlingar

Produktnyheter
Att stå still går inte, framför allt
inte när det handlar om att utveckla utrustning för vattenbehandling och kemikaliehantering.
ProMinents ingenjörer är alltid
öppna för marknadens och
branschens krav och behov naturligtvis globalt. Ofta vet de
faktiskt vad kunderna vill ha
innan de önskar det själva. Det
gör det ännu roligare för oss att
få presentera några av våra senaste utvecklingar inom doserteknik och vattenbehandling.

 Processdoserpump Evolution

Ny generation av processdoserpump i
premium-segmentet, konstruerade för
maximal processäkerhet och flexibilitet.
Uppfyller ATEX-standarden och är
lämpad för drift i explosionsfarliga områden. Utvecklats med frekvensomformare ≥20 slag/min, membranbrottsindikator, membranpositioneringssystem
mot mekaniska membranskador samt
system mot höga temperaturer vid
övertrycksdfrift.

 UV-anäggning Dulcodes LP

Synonymt med banbrytande vattenrening - certifierat enligt de högsta
kraven. Optimerad reaktor ger jämn
UV-dos: högsta avdödning till tillsatt
energi och lägsta tryckfall. Patenterad
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. Upp till
30% lägre energiförbrukning och högre
UVC-effekt vid neddimmat läge.

 Lobrotorpump ROTADOS

Den kompakta lobrotorpumpen doserar
viskösa och till och med slipande medier med upp till 100 m3/h tack vare en
ventillös konstruktion med möjlighet till
omvänd flödesriktning. Kapsling, kolvar
och tätningar finns i olika material passande till det aktuella mediet. Pumpen
står för lång hållbarhet och lågt slitage.
Användningsområden är livsmedelsindustri, avloppsvatten samt slampumpning.

”

Svenskt vatten:
Snus är Sveriges
vanligaste ”fulspolning”

Vet ni om att inte mindre än 1,4 miljarder
eller drygt 1 100 ton snus spolas ner i
svenska toaletter varje år?
En volym som motsvarar 100 normalstora
lastbilslass.

Hantering och rening av

Avloppsvatten
I Sverige är ett stort toalettrelaterat problem att vi fortfarande är många som spolar ner en mängd saker som inte alls hör
hemma i våra toaletter. Sveriges vanligaste
fulspolning är snus. Dagligen spolas det
ner ca 4 miljoner snusprillor eller påssnus.
Det är branschorganisationen Svenskt
Vatten som gått ut med en artikel för att
väcka en tanke hos svenska medborgare
- vad som spolas ned i våra toaletter som
faktiskt inte hör hemma där och vad det
har för konsekvenser i förlägningen.
– Snus är vad vi kan se den vanligaste
fulspolningen i Sverige och 1100 ton skräp
från snus är en helt onödig påfrestning på
avloppsreningsverken. De är heller inte
byggda för att ta hand om farliga ämnen
som till exempel kadmium från snus.
Kadmium riskerar därför att till slut hamna
i naturen, berättar Anna Linusson, VD på
Svenskt Vatten.

Okunskap och beteendeförändring

Över en miljon svenskar snusar. Mer än
hälften av dem (53%) känner inte till att
snus som spolas ned i toaletten är skadligt
för miljön, det visar en undersökning utförd
av YouGov på uppdrag av Svenskt Vatten.
En femtedel av de som slänger sitt snus
på andra ställen än i en papperskorg anger
att det är för att ”snus förmultnar och
därför kan slängas varsomhelst”, vilket är
felaktigt. Snus ska alltid slängas bland det
förbränningsbara avfallet.
– Det finns en okunskap och ett beteende
som vi vill förändra. Det viktigaste är att
ett ändrat beteende kring nedspolat snus
kanske också leder till att man funderar
ett varv extra och avstår från att ”fulspola”
även andra saker som inte heller hör
hemma i toaletten, som exempelvis våtservetter, säger Anna.
Undersökningen visar att den största anledningen till att man inte slänger snus

i en papperskorg i första hand är att det
inte finns någon papperskorg i närheten
när man vill slänga sin snus (37%). Men
många oroar sig också för att det ska lukta
illa (19%). Och oron verkar vara befogad.
Var femte snusare uppger att de har bråkat
med sin partner på grund av var de har
slängt sitt snus. 30 procent av svenska
snusare uppger att de inte har någon papperskorg på hemtoaletten.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 12-23 augusti
2016 har sammanlagt 512 intervjuer via
internet genomförts med män och kvinnor
18 år och äldre som snusar. Undersökningen är baserad på ett representativt
urval för den svenska befolkningen där 512
personer har svarat att de snusar vilket
också är basen för undersökningen.
Källa: Svenskt Vatten

 Klorinatorer Chlorinsitu®

Att tillverka klor på plats av koksalt och
minimera klortransporter och hantering
av kemikalier med hjälp av en klorinator, även kallat saltelektrolys-system,
är en väl beprövad metod. Vi har därför
utökat vår serie CHLORINSITU® med
version V och V Plus. Tar bort behovet
att köpa syra eller koldioxid för pHreglering. Både desinfektion och pHreglering produceras från salt. Bättre
vattenkvalité och minskad kemikalieförbrukning. Kapacitet 100- 3500 g/h.

Membranfiltrering
Ultra- (UF), nanofiltrering och omvänd
osmos (RO).

För mer info

ring våra säljare
+46 (0)31 656609
+47 3221 3135

Ett brett spektrum och många
användningsområden

ProMinent har stor kompetens inom
membranfiltrering och erbjuder mångsidiga, högkvalitativa och kundanpassade system. Vårt utbud består av
alla membrantyper såsom; ultra, nano
och omvänd osmos. Även för- och
efterbehandling, exakt anpassade till
membrananläggningen, finns i vårt
sortiment.

Låt oss visa vad vi kan

Membranfiltrering är ett fysikaliskt
förfarande för att separera ämnen
från vätska. Val av filter baseras på
hur stora partiklar/molekyler som ska
avlägsnas.
ProMinents experter sammanställer
den anläggning som är optimal för er. I
kombination med vårt övriga produktsortiment får ni då en komplett lösning
för vattenbehandling - från ett och
samma ställe.

Återvinning av ”förbrukat” vatten
Att spara på vatten är att spara på miljön. För
en hållbar utveckling måste vi mer och mer titta
på hur vi kan minska förbrukningen av vårt färskvatten. Ett sätt är att återanvända det förbrukade
vattnet som bildas i våra processer. På så sätt
sparar man in på naturresurserna och uppnår
även kostnadsbesparingar.

Alternativa metoder för behandling av
vattnet är många och varierar beroende
på råvattnets kvalitet och användningsområdet för det återvunna vattnet.

 Processvatten

Starkt förorenat vatten måste först ﬁltreras med hjälp av sedimintering, sandeller ultraﬁlter som fångar upp partiklar i
processvattnet. För att avlägsnas mikrobiologisk aktivitet används BonoZon®
ozon- eller BelloZon® klordioxidaggregat
som med sin kvardröjande effekt förhindrar snabb nybildning av bakterier i processvatten. Klordioxid är även en mycket
lämplig och kostnadseffektiv lösning,
t ex vid behandling av vatten till gasskrubbers. För att undvika ackumulering
av salter och andra lösta ämnen i det
återvunna vattnet används Dulcosmose®
omvänd osmos-anläggning (RO).

 Backspolningsvatten

Vi erbjuder en modern, ekonomisk och
intelligent metod för behandling av
backspolningsvattnet.
Med ett Dulcoclean® ultraﬁltreringssystem
(UF) och en Dulcosmose® RO-anläggning
kan de enskilda komponenterna monteras så att backspolningsvattnet kan
återanvändas. Under ﬁltreringen förlorar
ett uppvärmt backspolningsvatten praktiskt taget ingen värme alls och återförs
till vattenkretsen efter ﬁltreringsprocessen. UF-systemet avlägsnar grumlighet,
partiklar och mikrobiologisk förorening.

En integrerad PLC säkerställer automatiskt och tillförlitligt driften. Hygienparametrar registreras elektroniskt och avläses på en pekskärm.
En RO-anläggning avlägsnar mer än 99%
av salterna från det ﬁltrerade backspolningsvattnet och är lätt att använda och
införliva i kundanpassad lösning genom
skräddarsydd före- och efterbehandling.
Tack vare systemets teknik kan stora
mängder färskvatten sparas in och energiförbrukning minskas betydligt.

 Avlopps-/Spillvatten

Den mest uppenbara lösningen på vattenbrist är uppsamling, behandling och
återanvändning av spillvatten. Något som
ofta är komplext och teknikkrävande. Det
är därför extra viktigt att hitta den bäst
lämpade ekonomiska, ”miljöekonomiska”
och optimala behandlingsmetod baserat på krav och behov för olika typer av
återanvändning. Återvinning av spillvatten
kan delas in i tre vattenkvaliteter:
 Icke drickbart vatten - kan användas
som bevattning i jordbruk, offentliga
parker och för konstsnö-produktion.
Reduktion av torr substans (TS) och
grumlighet sker med hjälp av oxidering,
ex vis kemikaliedosering eller med ett
BonoZon® ozonaggregat. För reduktion
av suspenderade partiklar används polymerdosering och sedimentering, ex vis
med hjälp av PolyRex-polymerberedare
eller desinfektion med klordosering.
 Indirekt drickbart vatten - här går det

renade ”icke drickbara” spillvattnet vidare
genom SK© sandﬁltreringssystem för att
kunna släppas ut i en naturlig vattenförekomst, antingen yt- eller grundvatten.
 Dricksvatten
Att återanvända spillvatten till dricksvatten är kanske kontroversiellt, men går att
genomföra t ex med membranﬁltrering,
Dulcosmose® RO-anläggning, samt
desinfektion med Dulcodes© UV-och/eller
BelloZon® klordioxidaggregat.

 Vattenånga

Upp till 40% reducering av vattenförbrukning och driftskostnad kan bli verkligt
tack vare återanvänding och desinﬁcering
av vattenånga.
Till det används ett BelloZon® klordioxidaggregat, som från saltsyra 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 klordioxidaggregatet där det behandlas för att sedan återanvändas för t ex
tvättning av maskiner och spolning av
tankar och rör. Det här är en lösning som
inte bara sparar in på färskvattenförbrukningen utan kan även innebära minskad
användning av kemikalier, beroende på
applikation.
Ovan är bara några exempel på metoder
för återvinning av vatten. Vi erbjuder alla
kända metoder och en komplett lösning
för just ert behov.
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