
Fokus på det totala”
Allt för vattenbehandling och kemikaliehantering från en leverantör

Experts in Chem-Feed and Water Treatment
ProMinent Nyhetsbrev

Nr 11

Stabil
UV-desinfektion

Hjärnan vid intelligent dosering
Analys, mät och regler
Hjärnan vid intelligent dosering

Framtida
VA-investeringar

Totalleverantör för avsaltningsanläggningen i

Sandvik/Öland



Er totalleverantör för
vattenbehandling och kemikaliehantering

Tack vare vår långa erfarenhet och vårt kompletta produkt-

utbud får vi ofta i uppdrag att bygga anläggningar som kan 

garantera säker och pålitlig desinfektion av vatten - dygnet 

runt i 365 dagar om året. 

I dag är de fl esta kommuner och företag ytterst medvetna om att det 
krävs tekniska lösningar och kvalitét i lika hög grad som service. Ofta 
hänger det på vem du väljer som leverantör.
Vilken vattenbehandlingsteknik som är bäst lämpad för en applikation 
beror på många parametrar och begränsningar. Inte ovanligt är att en 
kombination av teknologier blir det som uppfyller de krav som fi nns 
avseende både vattenkvalité och ekonomi. 
Det är just kombinationen som är vår styrka - vi har kunskapen och 
produkterna! Därför kan vi leverera allt från minsta doserpump upp till 
den största membranfi ltreringsanläggning samt konstruktion, installation, 
utbildning och service - allt från en och samma leverantör!
Det vi erbjuder är den bästa tänkbara lösningen såväl tekniskt som eko-
nomiskt för just er applikation, samtidigt som vi möter våra egna krav på 
hög standard beträffande tillförlitlighet och kvalité.

Om- eller nybyggnation
För en om- eller nybyggnation blir vi totalleverantör för alla delar inom er 
vattenbehandling och kemikaliehantering och får ett tätt samarbete med 
de entreprenörer och konsulter ni anlitar för byggnationen. 
Vi kan erbjuda kompletta lösningar från egna resurser och vid behov 
även montering och driftsättning.

Vårt kompletta utbud för vattenbehandling och kemikaliehantering:

Om ProMinents pumpar är anläggningens 
hjärta - då är ProMinents mät- och regler-
enheter dess hjärna. Vi kallar användning 
av mät- och reglerteknik vid dosering 
av vätskor ”intelligent dosering”. För där 
”intelligent dosering” skall ske, krävs även 
mätning och reglering. 
Att använda rätt teknik för mätning av 
media innebär en rad fördelar vid dose-
ring av fl ytande kemikalier:

  Ökad processäkerhet 
  Effektivare processuppföljning 
(t ex höjning av produktkvalité)  

  Kostnadsbesparingar beträffande 
kemikalieförbrukning

  Kostnadsbesparingar för deponering av 
spillvatten 

  Lättolkade mätdata i realtid

Då användningsområdet för analys, mät 
och regler är enormt erbjuder ProMinent 
ett komplett produktutbud av instrument,  
tillbehör och reservdelar:

Mätinstrument
Våra mätinstrument erbjuds i olika kapaci-
tetsklasser, kan integreras i alla process-
miljöer och går att kombinera med de 
fl esta förekommande elektroder och 
mätceller på marknaden. Gemensamt för 
alla våra instrument är användarvänlighe-
ten: enkel hantering och tydlig meny. 

Ex vis vårt ”all around”-instrument, dialog 
DAC, med egenskaper som:

  2-kanalsinstrument för upp till 14 olika 
mätvariabler.

  Händelse-, kalibrerings- och mätdata-
logger med lättåtkomligt SD-minneskort

  Profi bus®DP, Modbus RTU, OPC samt 
web-server via LAN och WLAN.

Elektroder och mätceller
Vårt breda program omfattar: 

  Amperometriska celler 
  Potentiometriska elektroder 
  Konduktivitetsceller
  Temperatursensorer

Amperometriska celler 
Våra mätceller passar i de fl esta applika-
tioner från låg konduktivitet till mycket för-
orenat vatten samt låga och höga tempe-
raturer. 

Potentiometriska elektroder
Alla våra elektroder levereras med smart 
skydds- och förvaringsbehållare med fot 
som har nyckelfäste för att lossa elektro-
den vid kalibrering samt kan användas 
som kalibreringsbehållare. 
Tack vare att elektroden förvaras i behål-
laren med 3M KCL-lösning torkar den 
inte ut, vilket förlänger lagringstiden med 

bibehållen funktion. Man skall inte förvara 
en elektrod i dest.vatten, det är en gammal 
skröna som försämrar elektrodens funk-
tion. Däremot är det helt okej att skölja av 
en elektrod med dest.vatten för att få bort 
smuts och avlagringar, men det går lika bra 
med vanligt kranvatten. 
Våra elektroder klarar alla vatten/mätmedia 
såsom smutsiga, jonsvaga, organiska, 
oorganiska, höga och låga temperaturer 
och tryck m m.
Det fi nns även elektroder som klarar 
sulfi drika vatten, som normalt förgiftar 
traditionella elektroder, samt vatten med 
förekomst av fl uorvätesyra, vilket normalt 
etsar elektrodglaset. 

Kompletta lösningar
Enskilda komponenter är inga konstighe-
ter, men för de viktigaste mätvariablerna 
inom områdena livsmedel, bryggeri, dricks- 
och avloppsvatten lämpar sig komplett 
monterade online-system bäst. Där är all 
nödvändig utrustning monterad i ett skåp 
eller på en tavla med tillhörande kemikalie-
behållare. Det kompletta systemet sätts i 
drift snabbt och enkelt utan krav på ytterli-
gare installationsarbete - ”Plug & Play”!

När alla komponenter samspelar 

fungerar allt perfekt; när doserpump,

reglerenhet och sensor är idealiskt 

anpassade till varandra och arbetar 

som en integrerad reglerkrets för 

problemfri drift med maximal säker-

het. Då ökar det kvalitén på era 

produkter samt sparar er energi och 

resurser. 

Mät, analys och regler
- hjärnan vid intelligent dosering

Landets kommuner måste kunna 

ta ut högre avgift för vatten än 

vad som är möjligt idag. Det 

anser Johan Persson, ordförande 

för organisationen Svenskt vatten 

och kommunalråd (S) i Kalmar.
 

Idag är det inte möjligt för svenska kom-
muner att ta ut mer i avgift för vatten än 
vad som kan anses skäligt. Skäligt inne-
bär att en liter vatten kostar idag ungefär 
fyra öre. Det här vill branschorganisatio-
nen Svenskt vatten ändra på.
Högre avgifter skulle kunna ge pengar 
för att trygga svensk vattenförsörjning 
på sikt och även förhindra våldsamma 
prisökningar när kommuner väl tvingas 
till investeringar, enligt Johan Persson. 
Johan anser att det borde gå att bygga 
upp investeringsbanker, eller motsva-
rande, så att kommunerna kan bunkra 
pengar under ett antal år för planerade 
stora VA-investeringar.
– Det skulle också vara bra för VA-abon-
nenterna därför att då blir det inte så 
kraftiga prisstegringar just när man ska 
genomföra den investeringen.
Däremot är Johan tveksam till att ta ut 
högre avgifter för att få människor att 
förbruka mindre vatten.
– Till en del har ju det effekt, men vi får 
ju inte heller hamna i en situation där 
vatten blir en marknad, säger han.
Inom kort ska Svenskt vatten lämna ett 
förslag om en lagändring utifrån tanken 
på framtida investeringar.

Svenskt vatten, Johan Persson 
P4 Kalmar

Spara vattnet i hemmet genom att:
  använda snålspolande munstycken  
på kranar och i duschen. 

  åtgärda droppande kranar, en drop-
pande kran kan göra av med upp till 
20 000 l/år.

  aldrig diska under rinnande vatten, 
skölj disken i balja istället. 

  stänga av kranen under tiden du    
borstar tänderna eller rakar dig.

  alltid fylla disk- och tvättmaskinen.

  ställ en kanna med vatten i kylskåpet 
för att ha tillgång till kallt vatten istället 
för att spola tills det blir riktigt kallt. 

Framtida
VA-investeringar

  Doserpumpar <4 000 l/h
  Processdoserpumpar <4 000 bar
  Slang-, transportpumpar
  Kompletta dosersystem
  Mätelektroder, mätceller
  Analys-, regler-, mätinstrument
  Lagringstankar (<70 m2) 
  Påfyllnadsstationer
  Doserbehållare, invallning

  UV-aggregat 
  Ozon-aggregat
  Klordioxid-aggregat
  Saltelektrolys-aggregat
  Polymerdoserare 
  Gravitations-/sandfi lter 
  Membranfi lter (RO, UF etc)
  Vattenavhärdare, fi lter

Kontakt:
johan.nojdh@prominent.se
Tel: 031 656625



Den 22 juni i år invigs avsaltningsverket i Sandvik på 

norra Öland som ska ge ön mer rent dricksvatten. 

En investering på totalt 115 miljoner kronor, där 

ProMinent fått totalentreprenaden vad gäller all 

utrustning för vattenbehandlingen.

ProMinent totalentreprenör för all 
vattenbehandling på verket i

Sandvik på norra 

ÖLAND

Sedan 2014 har det varit mycket låg 
årsnederbörd på Öland, vilket medfört 
historiskt låg grundvattennivå. 
En situation som behövdes säkras upp 
för framtida produktion av färskvatten. 
Flera olika lösningar, barriärer och me-
toder utreddes där avsaltning av bräckt 
vatten från Östersjön med � lterteknik 
och RO (omvänd osmos) var den åtgärd 
som styrelsen för Borgholm Energi fann 
lämpligast. 

Från saltvatten till dricksvatten
Lösningen består i att råvatten från 
Östersjön � ltreras i � era steg. Det 
första steget är förbehandling med UV-
� ltrering, för avdödning. Sedan avskiljs 
mikroorganismer och salter med hjälp av 
två kompletta RO-avsaltningsverk.
Efter behandlingen erhålls ett rent vatten 
med låg salthalt, där även lukt, smak 
och färg reducerats. För att det behand-
lade vattnet ska vara smakrikt och inte 
korrosivt för ledningar tillsätts mineraler 
i en efterbehandling. 
Före distribution ut på nätet desin� ceras 
vattnet återigen med hjälp av UV-ljus 
som oskadliggör mikroorganismer. 
Allt detta erbjuder ProMinent kunden 
från vår egna produktportfölj av utrust-
ning för vattenbehandling, något som 
faktiskt är unikt på marknaden idag.

Invigning med kungen
Första spadtaget togs 15 augusti förra 
året och den 1 juni i år stod allt klart. 
Den 22 juni kommer självaste kung Carl 
XVI Gustaf att inviga avsaltningsverket 
med pompa och ståt.
  - Allt har � utit på och gått enligt plan, 
säger Niclas Fransson, produktions- och 
montageledare för ProMinent och plats-
chef för vattenbehandlingsprocessen i 
Sandvik. 

Expertishjälp från egen fabrik
- ProMinents membran� lter tillverkas på 
egna fabriker i Tjeckien, så vi har tagit 
hjälp av tjeckisk expertis på plats här i 
Sandvik, informerar Niclas. Anläggning-
en är komplex så det känns tryggt att ta 
del av deras erfarenhet.
- Det har varit ett väldigt gott sam-
arbete mellan alla entreprenörer 
på plats. Många lokala aktörer 
som alla jobbat stenhårt med 
att hålla deadline och under-
lätta för varandra så att allt 
fungerat smidigt. 

Öland gett mersmak
- Det enda negativa är väl att jag varit 
borta mycket från familjen, säger 
Niklas. Nygift och med 
2 gemensamma söner 
bor han normalt i 
Bollebygd utanför 
Göteborg. 
- Men nu är ju slut-
fasen inne, och jag 
får rå om min familj 
igen. Öland har 
dock gett mig 
mersmak, därför 
skall vi � ra mid-
sommar här, hela 
familjen. Vem vet, 
vi kanske får hälsa
på kungen, avslutar 
Niklas med ett 
leende.  

                P. Degerstam

Ultrafi ltrering
Ultrafi lter avskiljer partiklar 

som mikrobiologiska 
föroreningar, metaller i fast 
form samt stora organiska 

molekyler.

Återmineraliseringsfi lter
Återmineralisering via kalksten 
(Dolomit) ökar koncentrationen 

av mineraler i dricksvattnet 
samt skyddar mot korrosion på 

ledningsnätet. Reservoar
För att hålla jämn 

trycknivå, ha reserv vid 
driftavbrott. Inkl. and-

ningsfi lter för skydd mot 
luftföroreningar.

Grov för-
fi ltrering 0,2 mm
Patron-förfi lter för 

att minska mängden 
större fasta partiklar 

i vattnet.

Avsaltning
Avsaltning med RO (omvänd 

osmos) är en barriär mot 
lösta salter, metaller i löst 

form och organiska/
oorganiska molekyler.

Desinfektion
UV-ljus desin-

fi cerar och 
oskadliggör 

mikroorganismer.

Saltvattenintag

Flödesschema hämtad från 
Borgholms Energis hemsida.

Filter

2 st  Patron-förfi lter

2 st  Ultrafi lter

2 st  Komplett RO-avsaltningsverk 
(omvänd osmos)

2 st  UV-fi lter LP

Kemikaliedosering

6 st  Kompletta doserssystem för 
natriumhypoklorit-, antiscalant-
dosering m m

Distributionspumpar

Doserpumpar

Turbiditetsmätare

Analys-, mät- och reglersystem

Tankar

2 st  Fällningstankar inkl mixer

1 st  Kemikalietank 4 m3

2 st  Neutraliseringstankar 20 m3

2 st  Backspolningstankar 20 m3

2 st  Kemikalietankar 4 m3

1 st  Kemikaliedoserbehållare 1,5 m3 

1 st  Kemikaliedoserbehållare 0,5 m3

1 st  Silo 20 m3 inkl doserutrustning 
för Magnodol

4 st  CIP tankar 4 m3 

1 st  CIP tank 1,5 m3

ProMinent har levererat all utrustning
till avsaltningsverket för behandling 
av vatten från Östersjön

Dricksvatten

Pumpstation



Våra unika och patenterade 

Vario-Flux UV-lampor 

är en världsnyhet: 

konstant effektivitet tack 

vare automatisk anpassning 

till växlande fl öden och 

vattentemperaturer. 

Nya certifi erade UV-aggregaten, Dulcodes
LP, står för framtidens vattenbehandling. 
Utrustade med våra unika och patenterade 
Vario-Flux-lampor, vars höga effektivitet 
i kombination med strålningskamma-
rens nya design, innebär att man uppnår 
samma UVC-effekt trots färre antal lampor. 
Med upp till 30% lägre energiförbrukning 
och lampans långa livslängd på 14 000 h 
garanterad drifttid innebär detta en hållbar 
och lönsam investering. 

Vario-Flux-lampans styrka
Dimbara lampor är ingen nyhet. De fl esta 
aggregaten på marknaden klarar av att 
hålla en konstant verkningsgrad vid vat-
tentemperaturer på 10-15°C, men sjunker 
temperaturen ner mot 6°C försämras 
desinfektionseffekten betydligt. 
Det är här Vario-Flux-lampan har sin unika 
styrka – vid låga temperaturer som 4°C är 
Vario-Flux-lampan fortfarande stabil. Effek-
tiviteten ökar till och med i dimmat läge. 

Årstidernas växlingar
Med värmeelementet placerat i lampkon-
takten uppnår man större kontroll av gasen 
i lampan och automatiskt omedelbar an-

passning till årstidens aktuella fl öden och 
vattentemperaturer. Det innebär förenklad 
reservdelshantering, eliminering av lamp-
förvaring samt tidsbesparing för opera-
tören då lamporna inte behöver bytas ut 
beroende på årstid.

ProMinents UV-aggregat Dulcodes 
LP erbjuder mer än bara trygg 
desinfektion:

  Certifi erade enl. DVGW/ÖVGW

  Flöde upp till 523 m³/h 

  Optimerad fl ödesstyrning

  Minimerad tryckförlust i reaktorn

  Noggrann datorsimulering

  Dimbara Vario-Flux-lampor 

  Vertikal eller horisontell installation

Behovet av förvaring och lagring av media är enormt och alternativen 
på marknaden nästan lika många.
Det vi på ProMinent erbjuder är lagringstankar upp till 70 m3 där volym, 
form och kringutrustning kundanpassas. Tankarna är gjorda av miljö-
vänligt återvinningsbart plastmaterial, PE-HD, som är kemikaliebestän-
digt rakt igenom och med hög resistens mot de fl esta kemikalier, för 
såväl inom- som utomhusinstallationer. 
Sortimentet innehåller doserbehållare, lagringstankar och invallnings-
kärl där tankarna redan från början kan förses med invallning (dubbel-
mantlade) för snabb och säker installation. 
De är ett miljövänligt alternativ samt att framställningen är fri från 
lösningsmedelsbaserade kemikalier. Tillsammans med 25 års livslängd 
utan underhållskrav, enligt normen EN12753 / DVS 2205, sänker det 
installations-, underhålls- samt investeringskostnaden.

Lagringstankar av PE-HD
miljövänliga och återvinningsbara

Våra kompletta dosersystem erbjuder en genomtänkt lösning för säker 
kemikaliehantering. De byggs enligt maskindirektivet och levereras 
med CE-märkning och riskanalys. Före leverans utförs funktionstest 
och provtryckning av utrustningen.
Med våra nyckelfärdiga system uppnår man en enklare, effektivare och 
säkrare installation. Något som minimerar risken att delar blir instal-
lerade felaktigt, vilket kan bli kostsamt och innebära säkerhetsrisk för 
både produktion och personal. Vid dosering av kemikalier som ex vis 
lut, saltsyra och klor kan okontrollerat läckage vid ledningssprängning, 
kvarvarande tryck vid service eller spill på händer vid kalibrering få all-
varliga konsekvenser som skador eller kostsamma produktionsstopp.
Även om det är ett standardskåp så kundanpassas systemet efter era 
behov och sätts samman av standardkomponenter. För er innebär det 
bl a kortare leveranstid, en genomarbetad lösning, förenklad installa-
tion ”Plug & Play” och underlättande av framtida service, reparationer 
samt reservdelshantering. 

Kompletta dosersystem
standardiserade, industrispeci� ka & kundanpassade

En kompakt turbiditetsmätare för online-mätning avsedd för fi lteröver-
vakning och kontroll av utgående vatten samt för applikationer med lätt 
grumligt vatten (upp till 1 000 NTU). Bubbelfällan hjälper till att minska 
störande luftbubblor. Låg volym i provkammaren (30 ml) ger snabba 
svarstider. Den är anpassad enligt svensk och global standard ISO 4027, 
europeisk standard DIN EN 2702 alternativt USE standard USEPA 180.1. 
Det är ett instrument som kräver minimalt med underhåll och erbjuder 
enkelt handhavande. Finns i olika utförande beroende på mätområde och 
funktion. Som option: ultraljudsrengöring, programvara online som loggar, 
jämför grafer och data för fl era turbiditetsmätare till en PC samt fjärrdis-
play, som tillåter fjärrövervakning ≤ 500 m bort.

Turbiditetsmätning
DULCOTEST® DULCO turb C Stabil UV-desinfektion

även vid så låga temperaturer som 4°C

Kontakt:
simon.roswall@prominent.se
Tel: 08 742 04 61
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Membranteknik och membran� ltrering
ett brett spektrum och många användningsområden

Kontakt:
anders.hoiby@prominent.se
Tel: 031 65 66 18

-Membran� ltrering är en kompakt lösning som tar litet 
utrymme jämfört med annan � lterteknik. Det är en modern 
teknik som ändå funnits tillräckligt länge för att ha hunnit 
växa ur alla barnsjukdomar och blivit en erkänt stabil metod 
för behandling av vatten, säger Anders Höiby, teknisk chef 
på ProMinent Doserteknik AB och produktansvarig för våra 
membran� lter i Sverige och Norge.
Det är en metod som klarar av att behandla allt från process-, 
avlopps- till dricksvatten. Ex vis kan man med hjälp av mem-
branteknik återanvända spolvatten i en badanläggning så att 
”förbrukat vatten” efter rening blir nytt badvatten. En ekono-
misk återvinning som minskar vattenförbrukningen.

Låga grundvattennivåer
- På grund av att det just nu råder vattenbrist på Östkusten 
så är membran� ltering generellt spännande just nu i Sverige, 
informerar Anders och fortsätter;
- Att kommuner får ta till drastiska steg som att ta bräckt vat-
ten från Östersjön och göra om till dricksvatten, vilket var helt 
otänkbart bara för några år sedan.
Om det är vår livstil och klimatpåverkan, med låg nederbörd 
som följd, som är orsaken vill Anders ha osagt.
- Men att vi vill vara ute när det är sol och varmt och det 
säsongsvis blir mycket folk på liten yta ställs det stora krav 
tillfälligt på infrastrukturen, menar han och har bl a semeste-
rorten Sandvik på Norra Öland i åtanke.
- Är då grundvattennivån låg, så måste kommunerna hitta 
andra lösningar och säkra upp för att klara av efterfrågan.

Avskiljningsprocedur
ProMinent har stor kompetens inom membran� ltrering och 
erbjuder mångsidig och högkvalitativ anläggningsteknik. I 
kombination med vårt breda produktsortimentet kan vi ta 
fram speci� ka kundlösningar. ProMinent har alla typer av 
� ltreringsteknik från mikro-, ultra-, nano till omvänd osmos 
inklusive för- och efterbehandling. 
Val av teknik avgörs av kvalitén på den slutliga produkten 
baserat på det inkommande vattnet och storleken på de 
partiklar/molekyler som skall avlägsnas.
Ett ultra� lter kan användas som ett för� lter innan ett avsalt-
nings� lter, omvänd osmos, eller som ett reningssteg i sig. Ett 
ultra� lter avskiljer partiklar som mikrobiologiska föroreningar, 
metaller i fast form samt stora organiska molekyler. 
Nano� ltreringsanläggningar, med ett resultat på upp till 80-
90% avlägsning av salter, är ofta ett bra och billigare alterna-
tiv till omvänd osmos där avsaltningskravet inte är så strängt.

Förfabricerade skiddar
Fördelen med ProMinents membran� lteranläggningar, för-
utom bredden från en och samma leverantör, är bl a att de är 
förfabricerade skiddar för snabb installation - ”Plug & Play”. 
Endast inkommande vatten behöver anslutas på de mindre 
   anläggningarna då all utrustning är monterad i skidden. 
    De är mycket kompakta och kräver endast ca 10% av 
    utrymme gentemot t ex sand� lter. 

Membran� ltrering är centralt inom många olika branscher 

och användningsområden. När det gäller avlägsnande av 

partiklar, där mer än 99% av alla salter kan avlägsnas ur 

en vätska, kan man med all rätt tala om en högkvalitativ 

procedur.


