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” Fokus på kunden

Vi är med er i alla steg till en perfekt lösning
I flödet:

Litiumbatterier, glansiga kaffemaskiner,
odling av räkor...

gamma/ X:

Doserpumpen som uppgraderar
er till framtiden...

diaLog DACb:
Mätning i ny tappning...

25
år
med
kompletta dosersystem

Vårt nyutvecklade mätinstrumentet
AEGIS II är en kyltornsregulator för
användning i avdunstningsanläggningar som överenstämmer med
VDI 2047. Men användningsområdet
för AEGIS är bredare än vad man
kanske tror.
Det självklara är för kylvattenbehandling, men instrumentet lämpar sig
även ypperligt för behandling av spill-,
dricks- och avloppsvatten då applikationen kräver viss funktionalitet som
finns i AEGIS.

Effektivitet är A och O i kylvattencirkulationen. Den ska vara hållbar och
ha låga förluster. Exakt dosering av
inhibitorer och biocider samt passande filter gör detta möjligt.
Med ProMinent får ni ordning på de
två största utmaningarna vid drift av
kyltorn.
Instrumentet registrerar alla nödvändiga mätparamterar för kylvattenberedning samt styr funktioner som är
nödvändiga för felfri drift.

AEGIS II

Önskar ni en ny enhet till er pool eller
vill uppgradera alla era mätstationer
med en samordnande ny huvudenhet
- då är DULCOMARIN® 3 för er.
Instrumentet är försett med alla de
senaste funktionerna som underlättar
för operatör och säkerställer er mätning.
Med en 7” touch-display och ett
intuitivt gränssnitt får man bl a visualiserande instruktionsfilmer, som hjälp
vid inställningar och kalibrering, samt
integrerad lagring av mätdata för
grafisk visning av trendkurvor.

DULCOMARIN® 3

Belastningsberoende drift, med
inbyggd energi och kostnadseffektiv
styrning (EcoMode) tillgodoser behovet av att mäta och kontrollera från ett
upp till 16 bassängsystem, där DULCOMARIN® 3 blir den samordnande
huvudenheten som samlar all data
från alla era bassängsystem.
Instrumentet mäter pH, redox, temperatur, fritt klor och totalklor samt
beräknar bundet klor. Klormätningen
är temperatur- och pH-kompenserad.
Uppfyller DIN 19643.

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

Enkel och intelligent

mätning i ny tappning
Önskar ni ett enkelt, men intelligent, reglerinstrument
för er vattenanalys?
En regulator som är lätt att konfigurera och som
klarar av att kombinera två eller tre mätvariablar med
upp till fyra visningskanaler?
Ja, då är Dulcometer® dialog DACb instrumentet för er.

Mät- och reglerenheten Dulcometer®
diaLog DAC är vår kompakta multitalang
för vattenanalys som klarar upp till 14 olika
mätvariabler och konfigureras utifrån era
krav. DiaLog DAC har funnits några år på
marknaden och nu släpps version b, som
utvecklats med nya smarta funktioner.

Mätparametrar

Dulcometer®
diaLog DACb

Den stora fördelen med nyutvecklingen är
att regulatorn kan konfigureras för två eller
tre kanaler beroende på applikation.
Ett och samma instrument ger er möjlighet att mäta 14 av de vanligaste parametrarna, vilket innebär fritt val mellan ex vis
klor, klordioxid och löst syre samt nu även
konduktiv konduktivitet.
Mäter du exempelvis pH så kan du alltid
mäta temperatur, vilket är en fördel då pH
är temperaturberoende.

Kombinerat klor

Inte nog med det, instrumentet har även
en virtuell kanal vilket innebär att när ni mäter de tre parametrarna pH, totalt klor och
fritt klor, så kan regulatorn även visa värdet
för kombinerat klor.

Helhet

Dialog DACb är med sina unika funktioner
speciellt inriktad på vattenbehandling inom
kommunal-, industriell- och badverksamhet. Det tillsammans med ProMinents
doserpumpar och elektroder ger er en
leverantör för hela er vattenbehandling och
kemikaliehanteringsprocess.
Som användare känner du igen dig då det
är samma användarvänliga gränssnitt som
våra tidigare instrument.

Ytterligare fördel är de stora tryckknapparna som möjliggör kalibrering även med
skyddshandskar på.
Om du önskar hålla dig till svagströms
direktivet så finns som option strömförsörjning via 24 V, t ex med hjälp av
solcellsanläggning eller i våtutrymmen i
vattenverk.
Några vanliga options:
•
kommunikationsmodul för Profinet,
Profibus DP, Modbus RTU, OPC
samt en web-server via Ethernet-/
LAN och WLAN
•
datalogger; instrumentet kan förses
med minneskort för lagring av data
Petra Degerstam

gamma/ X

Här är ett skräckexempel på hur det kan
se ut ute i verkligheten på ett vattenverk
eller en industri.
Ett komplett dosersystem, med inbyggda
barriärer, skulle här öka säkerheten
markant för personal, process
och slutprodukt.

uppgradera till
framtid

Utvecklingen av vår membrandoserpump gamma har gått i flera generationer: gamma/4, gamma/ L och idag
heter den gamma/ X - som i generation
X-stremt smart!

Många av de äldre versionerna av gamma-serien
tuffar fortfarande troget ute hos våra kunder.
Något vi är oerhört stolta över.
Men de krav som idag ställs på dosering, med
hänsyn till hållbarhet och miljö, är hårdare och
dagens doserpumpar är utrustade med många
av de funktioner som underlättar hantering och
kontroll av kemikaliehanteringen för operatören.
Det kan därför vara dags att se över era gamla
doserpumpar och uppgradera er till den nya
generationens intelligenta doserpumpar.
Kontakta gärna våra säljare för mer information
och ett bra inbyteserbjudande av en äldre variant
av doserpump för att uppgradera till framtid.
Det innebär även att vi tar emot er gamla doserpump, om så önskas, för att garantera hållbar
recycling.

25år
med kompletta dosersystem

Dåtid

Året är 1993 och en kund tar kontakt med
oss för att de har behov av doserpumpar,
inklusive mixer och kalibrering, för deras
blandningskammare.

Nutid

Doserpump med display
På den här tiden hette våra mest sålda doserpumpar gamma/4 och gamma/5. En revolutionerande pump då den var bland de första på
marknaden med display.
En första datorisering av doserpumpar som tack
vare en inbyggd microprocessor innebar att man
i displayen kunde få information om vad som
hände i pumpen. Innan dess kunde man bara
styra slagvolym och frekvens på pumpen via två
reglage.

Petra Degerstam

gamma/ X -

uppfyller kraven för skyddsklass IP 66 och
NEMA 4X och kan därför placeras i tuffa förhållanden.
Pumpen erbjuder exakt magnet-drift kombinerat med
förseende reglerteknik, intuitivt handhavande och
omedelbar felinformation i displayen.
I auto-läget ställer den själv in slag-längd och
frekvens för exaktare reglering och ett bättre
doserresultat.

Montage på plats
Vår kund undrade även om vi kunde göra installationsarbeten, då de inte hade egna installatörer
på plats. Det var då vi erbjöd en av våra första
kompletta ”Plug & Play”-enheter:
All önskad utrustning med optimalt anpassade
komponenter monterades på en PVC-platta.
Det var bara för kunden att ansluta spädvatten,
el och kemikalietankar.

Kompletta dosersystem
innehåller alla viktiga
delar för en säker
kemikaliehantering

031 65 66 00
info@prominent.se

Andra krav än för 25 år sedan
Idag är ett komplett genomtänkt dosersystem
allt vanligare och innehåller fler fördelar för kunden än vad de gjorde i början på 90-talet. Även
regelverket, med krav på miljö och hållbarhet,
ställer andra krav än för 25 år sedan.
Med den erfarenhet vi skaffat oss har vi idag
nått väldigt långt och byggt skåp för de mest
tänkbara och otänkbara applikationer.

Förutom förenklad installation bygger man idag
in funktioner som innebär säkerhet för personal,
process och slutprodukt.
För ProMinents del innebär det att vi idag levererar allt mer kompletta system istället
för lösa komponenter; hela kedjan från lagertank, doserenhet, desinfektion samt installation
på plats. Till samtliga dosersystem medföljer
även en fullständig dokumentation, allt enligt
maskindirektivet.
Doserinstrument
När det gäller våra doserpumpar så är det färgerna, principen samt enkelheten för användaren som är samma idag som för 25 år sedan.
Idag är är inte längre en doserpump ”bara” en
pump, utan snarare ett dosersystem.
Under åren har det byggts in allt fler funktioner
och hjälpmedel i våra pumpar som innebär exaktare dosering, minimering av kringutrustning och
smidigare hantering för användarna. I slutändan
bätte ekonomi och pengar att spara.
Till en doserpump idag finns det även appar och
pumparna går bl a att styra via Bluetooth eller
kopplas upp mot internet.
Vi på ProMinent hjälper till att ta fram den bästa
lösningen för våra kunder och är med och driver
utvecklingen framåt för att alltid kunna erbjuda
den senaste teknologin.
Petra Degerstam

I ProMinent flödet:
Group

ProMinent Doserteknik AB
/ProMinent Norge AS

Group

ProMinent koncernen

ProMinent i Sverige

3 tim

På gång
Doserpumpar
Processpumpar
Slangpumpar

Kpl dosersystem
Kpl anläggningar
Installation
Service
Utbildning

6 tim

En kopp kaffe? Medan du väntar på den doftande koffeindosen tittar
du på den vackert mattsvarta kaffemaskinens perfekta yta. Hur uppstår något så vackert egentligen? Vi vet!
Vid ytbeläggning används galvaniska förfaranden: Två elektroder av
olika material sänks ner i en elektriskt ledande vätska.
Det är dock inte helt billigt, för den svarta färgsuspensionen är dyr
och måste därför doseras exakt. Dessutom har den en låg viskositet
vilket försvårar en exakt dosering. Det går dock att lösa: doserpumpen
gamma/ L med flödesmätaren DulcoFlow® mäter den faktiska flödesmängden och anpassar doseringen redan vid minimala avvikelser från
börvärdet. Det säkerställer hög kvalitet och sparar samtidigt kostnader.
Även små förbättringar av doserprecisionen sänker förbrukningen av
den dyra färgsuspensionen avsevärt.
Läs mer på vår hemsida

Group

ProMinent koncernen
9 tim

Den globala efterfrågan på skaldjur är stor, men odling av räkor i akvakulturer är knepigt - men inte omöjligt. Med membranteknik förbättras
vattenkvaliteten i odlingsbassänger avsevärt och ökar överlevnadsgraden hos räkorna, vilket gör att fredagsmyset är räddat.
Läs mer på vår hemsida
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Kvarnåkerhamns VA-verk
Vi har totalentreprenaden,
gällande design och montage,
av komplett maskininstallationen
för Kvarnåkershamns nya vattenverk på Gotland.
Verket är en samverkansentreprenad mellan Region Gotland
och NCC/Nybergs Entreprenad.
Dricksvattnet som skall behandlas avser 312 m3/h och innebär
en total produktion av 5 000 7 500 m3/dygn.
Behandlingsmetoden består
i huvudsak av: ultrafiltrering,
avsaltning med RO, re-mineralisering med kalkstensfilter samt
UV-behandling.
Verket skall stå färdigt juni 2019.

ProMinent
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Vilka är vi och vad har vi
att erbjuda just er?

Om man säger ProMinent så tänker du kanske på era
doserpumpar eller på de elektroder ni har i er process.
Men har har du verkligen koll på allt vad ProMinent har
för just er applikation?
Vi tillhör en familjeägd global koncern som
startades i Heidelberg, Tyskland, redan
1960. I Sverige, med totalt 35 anställda,
har vi huvudkontor med lager i Göteborg,
ett säljkontor i Stockholm samt ett Norskt
dotterbolag med lager i Drammen och
säljkontor i Tromsø.

Uppsala Vatten och avfall
Uppdaterar sin kemikaliehanter-ing på Gränby VV
och Bäcklösa VV.
Vår utrustning består av påfyllnadsstationer, lagringstankar,
ledningar, kompletta CE-märkta
dosersystem samt konstruktion
och installation.
Då produktionen pågår under
hela byggperioden kommer
vi också bygga provisoriska
anläggningar med dag-tankar,
för att säkerställa en driftssäker
anläggning.
Beräknas vara klart våren 2018.
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Transportpumpar

I Kina investerar man kraftigt i eldrivna fordon. Ternära oxidsystem
som innehåller litium garanterar hög energitäthet, lång livslängd och
ett stort antal laddcykler för ett batteri. Vid produktionen blandas olika
reaktanter med varandra under olika reaktionsprocesser och exakt
angivna koncentrationer påverkar den slutliga produktens kvalitet i
mycket stor utsträckning. I upp till 15 olika processteg används våra
doserpumpar (magnetdrivna gamma/ X, motordrivna Sigma, hydrauliska membranpumpar Hydro samt slangpumpar Dulcoflex) i kombination med sensorer för rätt mängd vid rätt tidpunkt.
Läs mer på vår hemsida

Vår affärsidé är att vara en pålitlig partner
inom kemikaliehantering och vattenbehandling genom att erbjuda våra kunder
såväl komponenter som system och
service.
Baserat på kompetens och innovativa
produkter levererar vi kostnadseffektiva
lösningar, med miljö, person- och driftssäkerhet i fokus, under hela livscykeln.

”

Det är just det som är vår styrka,
att vi kan erbjuda hela kedjan från
en och samma leverantör.

I praktiken innebär det att vi erbjuder er
utrustning inom fyra olika produktgrupper:

Har du behov av att behandla ditt vatten
så har du ofta även behov av kemikalielagring, dosering, analys samt desinfektion
med mera.
Man kan tycka att vår affärsidé består av
mycket fina ord och säljande floskler. Men
vad vi vill säga med den är att vi är med
och hjälper er i alla delar av er hantering av
kemikalier eller behandling av ert vatten:
allt från minsta anslutningsset till största
avsaltningfiltret.
Om så önskas tar vi även hela entreprenaden inom vårt område. Det är just det som
är vår styrka, att vi kan erbjuda hela kedjan
från en och samma leverantör.
Ytterligare en fördel, som vi är unika med
på den globala marknaden, är att vi kan
leverera det mesta av utrustning för vattenbehandling och kemikaliehantering från
egna fabriker.
Petra Degerstam

 Processpumpar
 Dosering, transport och
lagring av kemikalie
 Analys-, mät- och reglerutrustning

dataskyddsreformen
Fr o m 25 maj 2018 gäller data-skyddsförordningen (GDPR) som lag i alla EUmedlemsländer och innehåller regler om
hur personuppgifter skall behandlas.
Det här nyhetsbrevet har du fått för att
du finns med i vårt kontaktregister och
vi har uppskattat att vår information är
relevant för dig i din yrkesroll.
Att vi har ditt namn, eventuellt även din
mailadress och dina telefonnummer,
beror på att vi någongång har fått
den informationen av dig, eller någon
av dina kollegor.
Det kan ha varit via en upphandling, ett
inköp, besök eller att du kanske deltagit
i någon av våra mässtävlingar.
Den information vi har är knuten till din
arbetplats och din yrkesroll. Vi har ingen
personlig uppgift sparad om dig i vårt
kundregister, såsom hemadress, personnummer eller kontouppgifter.

 Vattenbehandling och
desinfektion
Det bästa är att det inte
är några vattentäta skott
mellan dessa produktgrupper - de går snarare
hand i hand!

GDPR:

Vid frågor, vänligen kontakta
oss på info@prominent.se.

Det är vi som är ProMinent i Sverige och Norge

Processchema

Spill & avloppsvatten
ProMinent erbjuder den kompletta vattenbehandlingsprocessen från en enda partner; från konsultation till
drift. För att få den optimala tekniska och ekonomiska
lösningen med givna förutsättningar och krav måste
varje system planeras individuellt.
Vårt breda utbud för alla delar inom vattenbehandling:




Analys
Dosering
Filtrering






Oxidering
Transport
Neutralisering / Beredning




Dricksvattenbehandling

Desinfektion och stabilisering av vatten i
reservo-arer, ledningssystem samt inomhus.

Alkalinisering
Desinﬁcering

Kommunalt

Kompletta lösningar för komplex avloppsrening i kommunala
reningsverk. Beroende på avloppsvattnets egenskaper och dess
reningsbehov vid kommunala reningsverk eller inom industrin,
används fysiska, kemiska eller biologiska reningsmetoder.
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Industriellt

Totallösningar för den resa en kemikalie gör genom processen
i en anläggning - från dess ankomst och hela vägen till neutralisering av spillvattnet.
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