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Att som Hedvig i barnprogram-
met ”Från A till Ö” prata med 
sin syster i telefonen med bild-
uppkoppling kändes som en 
utopi på 80-talet. Idag är det en 
självklarhet. Vi är ständigt upp-
kopplade och nåbara för allt och 
alla. Det är bara att logga in så 
har man full kontroll. 

Idag kan du följa var din nya � na bil, 
som dottern lånat, exakt be� nner sig. 
När hon sen parkerar och glömmer att 
låsa skickar bilen dig ett sms och du, 
hemma i soffan � era mil därifrån, låser 
bilen enkelt från din mobil eller surfplat-
ta.
Idag behövs inga gömda nycklar eller 
uttag av komptid för att behöva ta emot 
hantverkare. Via mobilen larmar du 
av och låser upp ditt hem när sotaren 
behöver komma in. Vill du, kan du även 
koppla upp dig och se vad de gör: i 
realtid. 
En skön säkerhet som gör dig trygg och 
underlättar livspusslet för dig.

Kommunikation
Det är inte bara i privatlivet som man 
har de här möjligheterna. Den digitala 
verkligheten effektiviserar och underlät-
tar även ditt arbete.
Envägskommunikation, där systemet 
skickar dig information, har funnits rela-
tivt länge på marknaden men idag går 

utvecklingen mer och mer åt tvåvägs-
kommunikation. Där systemet har 
inbyggd wi� -router, bluetooth, är 
web-baserade eller utrustade med 
simkort. Det innebär att du förutom 
att läsa av data och få felinformation 
även kan styra ditt system ifrån datorn 
eller telefonen. Om anläggningen inte 
är  automatiskt och självreglerande så 
löser dagens uppkoppling även årsti-
derna och dess påverkan då man på 
distans lätt från t ex en mobil omkali-
brerar systemet. Man behöver inte köra 
5 mil för att manuellt justera in efter nya 
omständigheter.
För dig som driftoperatör underlättar 
dagens uppkopplade teknologi även 
sammanställning av obligatoriska 
rapporter till behöriga myndigheter och 
skapande av trendkurvor. Med några 
knapptryck säkerställer man att of� ciella 
krav uppfylls. 
Kan det bli enklare? 
Framförallt, kan det bli säkrare!

Ekonomisk lösning
Tack vare omedelbar information om 
avvikelse eller stopp, förkortas tiden för 
onödiga avbrott eller risk för kraftig
åverkan enormt. Förutom säkerheten 
så � nns här både tid och pengar att 
spara.
Dagens realtids-kommunikation innebär 
att eventuell kemikalieförbrukning kan 
minimeras tack vare att man får ”just in 
time”-kontroll från systemet.

Digital kommunikation
Framtiden är oändlig, och möjligheterna 
idag inte ens påkomna. Att föra logg, 
jämföra data, få kontroll, ett säkert och 
effektivt � öde i produktionen via digital 
kommunikation är inte längre framtid, 
det är nu, och det är hållbart.
Det är inte längre en utopi, framtiden är 
redan här - och ProMinent är med på 
banan!

INTELLIGENT 
KOMMUNIKATION

DULCOnn-
eX Extenden 
Connectivity

Mängden data som genereras 
i en anläggning kommer att 
öka markant i framtiden. 
Det gäller att kunna läsa ut, 
bearbeta och använda infor-
mationen på ett effektivt sätt 
för att optimalt styra proces-
sen. 

Detta kräver databaserade drift-
modeller, som ställer höga krav 
på mobilitet och transparens.

De � esta intelligenta produkter idag 
på marknaden har mer och mer 
tvåvägskommunikation inbyggt, 
men där det saknas kan ProMinents 
DULCOnnect® vara alternativet. 
Användaren får i sin telefon, surfplat-
ta eller dator tillgång till processdata 
och kan läsa eller styra de enheter 
och system som är installerad på 
webbplatsen för DULCOnneX,oavsett 
var man be� nner sig i världen. 

Processförhållanden som kalibre-
ringsdata, driftstid, doserade volymer 
eller tryckförhållanden kan kontroller-
as i realtid eller i efterhand. 

Att generera rapporter, enkelt skapa 
dokumentationer, säkerställa of� ciella 
krav och få underlag för obligatoriska 
rapporter till behörig myndighet blir 
nu mycket enklare.

ProMinent koncernen
3 tim 

Europas största anläggning för etanolproduktion, i Dunaföldvár söder 
om Ungerns huvudstad Budapest, har en produktionsvolym på <450 
milj. liter etanol dagligen. Där behöver ca 3 000 m3 brunnsvatten 
behandlas: ca 60 % för kylning, ca 20 % för produktionsprocessen 
och ca 13 % för ånggenerering. För att klara det investerade Pannonia 
Ethanol Zrt. i ett nyckelfärdigt system från ProMinent bestående av 
fyra avjärning- och avmanganfi lter, två RO-fi lter för avsaltning och en 
Triplex-avhärdningsanläggning för att reducera brunnsvattnets hård-
het. Byggt för en framtida process som förbrukar < 4500 m3.
Läs mer på vår hemsida

Group

ProMinent koncernen
6 tim 

Glas upplevs med blotta ögat som helt slätt, men med ett mikroskop 
ser det ut som en mindre bergskedja. Om något ska limmas måste 
man fylla ut ”dalarna” först. Ett företag i tyska Thüringen sammanfogar 
glasskivor till laminatglas med dubbelsidig tejp. Innan tejpen appliceras 
måste glasytan förberedas noga: ”fi ller” appliceras på glaset, fyller upp 
mikroskopiska fördjupningar så ytan blir helt slät och tejpen häftar per-
fekt. Tidigare har det skett för hand, men tack vare membradoserpum-
pen delta® nu med automatik. Pumpen sätts på en ställning som för 
den över glaset samtidigt som det kontinuerligt appliceras ett tunt jämt 
lager fi ller längst hela glasskivan. Delta®-pumpen är perfekt för detta 
ändamål med inställbar slagvolym, läckagefri drift, klarar av att hantera 
mycket små dosermängder och med ett membran som är kemiskt 
beständigt mot den aggressiva fi llern.
Läs mer på vår hemsida

Group

ProMinent Doserteknik AB
9 tim 

Biltvätt med omvänd-osmos i reningssteget innebär fl äckfritt (salt- och 
kalkfritt) resultat för bilägaren. Globala tyska företaget WashTec GmbH, 
representeras av Pamaco Totalservice AB i Sverige och de levererar 
denna hållbara lösning från ProMinent till biltvättar runt om i landet.
Läs mer på vår hemsida

Group

 I ProMinent fl ödet:



Sigma X
17 l/h - 1 040 l/h

gamma/ XL
8 l/h - 80 l/h

gamma/ X
2 l/h - 45 l/h

Det var med doserpumpar det hela startade 
en gång i tiden för ProMinent och idag är vi 
värdsledande inom området. 
Våra doserpumpar står för kvalité, säkerhet och 
erbjuder den senaste teknologin till våra kunder.

När vår membrandoserpump gamma/ X 
lanserades var den unik i sitt slag på mark-
naden med ett fl ertal nyskapande teknolo-
gier inbyggda. Pumpen erbjuder bl a exakt 
magnetdrift kombinerat med förutseende 
reglerteknik, intuitivt handhavande och 
omedelbar felinformation i displayen. 
Den registrerar även minsta hydrauliska 
avvikelse och anpassar direkt sin effekt till 
tryckförhållandet och mediets egenskaper. 
Med inbyggd övervakning registreras gas-
fi ckor där över- och undertryck automatiskt 
åtgärdas. I auto-läge ställer pumpen själv 
in slaglängd och frekvens för exaktare reg-
lering och bättre doserresultat. Något som 
bl a kan minska kemikalieförbrukningen.

Två nyutvecklade pumpar
Nu har vi tagit ett steg till genom att sätta 
in innovativa fördelar från vår doserpump 
gamma/ X i två av våra trotjänare; 
Vår magnetdrivna membrandoserpump 
delta har nu blivit ”stora syster” och byter 
namn till gamma/ XL. Pumpen behåller för-
delar från delta-pumpen tillsammans med 
många av gamma/ X alla innovationer. 
Våra motordrivna doserpumpar Sigma har 
även de utformats med många av förde-
larna från vår doserpump gamma/ X och 
heter numera Sigma/ X. 
X - som i X-stremt smart!

Fördelar och egenskaper
Med klickhjul, 4:a manöverknappar, 
stor belyst LCD-display och väl synlig 
3-LED-indikering för drift-, varnings- och 
felmed-delanden ger det användaren direkt 
tillgång till pumparnas viktigaste funktioner. 

Här erbjuder Sigma/ X ytterligare en 
fördel tack vare den löstagbara operativa 
enheten. Det innebär att man enkelt kan 
seriekoppla fl era doserpumpar eller placera 
pumpen lite otillgängligt eftersom den lös-
tagbara operativa enheten kan sättas t ex 
på en vägg.
Jämfört med gamma / X har gamma / XL 
ett extra anslutningsuttag för tre konfi gu-
rerbara ingångar och utgångar, som för 
närvarande ingen konkurrent kan erbjuda. 
Pumpen kan mäta mottrycket på doser-
ledningen, vilket visas i displayen. Den har 
även en loggfunktion där man kan läsa av 
den doserade volymen, var 10:e minut fyra 
veckor tillbaka.

Flexibel anslutningsbarhet
Alla våra X-stremt smarta doserpum-
par går att ansluta med diverse olika 
processtyr-/BUS-system: PROFIBUS®, 
CANopen-gränssnitt samt Bluetooth- och 
WLAN-anslutning för enkel konfi guration
av parametrar samt för avläsning av 
processdata (tillval). Valbara alternativ 
för trådlös anslutning möjliggör fjärrdrift, 
-konfi guration och -backup. 
Fjärröverföringen av drifttillstånd sker via 
extra utgångs- resp. relämodul. En timer, 
integrerad som standard, styr tidsberoen-
de doserprocesser.
Komplettera doserpumpen, äldre som 
ny version, med vår intelligenta digitala 
lösning DULCOnnect så skapas optimal 
tvåvägsinteraktion.

Viskös media
Pumparna arbetar med 
hög precision över hela frekvens-
området och har stort inställningsområde 
genom en kombination av justering av 
frekvens och slaglängd. Tack vare möjlig-
het att anpassa rörelseprofi ler uppnår man 
precis och felfri dosering av viskösa och 
förgasande medier.

För dig som användare betyder det här 
även ett antal attraktiva och tidsbesparan-
de egenskaper, bl a samma front, tangen-
ter och styrmöjligheter innebär att lär du 
dig en pump så kan du alla de andra.

Doserpumpar uppgraderade

för framtiden

Lågtryckaggregat, upp till 523 m3/h. Certi� erad enligt ÖVGW/DVGW. 
Utrustad med dimbara lampor som är stabila ända ner till 4°C. 
Effektiviteten ökar till och med i dimmat läge. Dessutom uppnår man 
samma UVC-effekt trots färre antal lampor. Kopplingsskåp med effektiv 
cirkulationskylning förlänger de elektroniska komponenternas livslängd 
och skyddar mot korrosion vid aggressiva omgivningsförhållanden.

Användningsområde
• Dricksvatten    • Bryggeri-/dryckestillverkning    • Livsmedelstillverkning 

SMART DIMNING FÖR MILJÖ OCH EKONOMI
Dulcodes LP - stabil  även vid 4°C

PERFEKT FÖR BEHANDLING AV STÖRRE VATTENFLÖDEN
DULCOdes A - inaktiverar patogener på ett säkert sätt

Medeltrycksaggregat, upp till 739 m3/h.  För dricksvatten samt elimi-
nering av klor, klordioxid, ozon, samt för nedbrytning av bundet klor 
i badvattnet. Dimbara Powerline medeltryckslampor med elektronisk 
styrenhet reglerar lampornas effekt. Motordrivna automatisk torkare för 
rengöring av lampskyddsrören minimerar underhållsbehovet i belägg-
ningsbildande vatten. 

Användningsområde
• Dricksvatten    • Processvatten    • Bassängvatten 

ATTRAKTIV LÖSNING FÖR BEHANDLING AV BADVATTEN
DULCOdes MP - utformad för att  bryta ner klor

Medeltrycksaggregat, upp till 569 m3/h. Kompakt inline-anläggning 
certi� erade enligt NSF 50. Behandling och desin� cering av badvatten. 
Utformad för att bryta ner bundet klor, eliminerar den typiska lukten i ett 
badhus och risken för kroppslig irritation minimeras. Manuell stegom-
koppling möjliggör anpassning till aktuellt effektsbehov. Motståndskraf-
tig mot ogynnsamma förhållanden. Manuellt eller automatiskt (option) 
torkarsystem för rengöring av lampskyddsrören. Kan enkelt monteras 
i efterhand. Flexibel monteringsposition, integrerad temperaturbrytare 
samt komfortstyrning med bred integration till överordnade system.

Användningsområde
• Dricksvatten    • Bassängvatten 

Desinfektion 
med UV-ljus
UV-ljus för desin� cering av dricksvatten 
är ett effektivt komplement till kemisk 
behandling. 
Vi på ProMinent erbjuder egenprodu-
cerade låg- och medeltrycks aggregat 
för desinfektion och nedbrytning av 
klorföreningar.

Speciellt UV-C-ljus med en våglängd av 240 nm till 280 nm angriper 
direkt den vitala genetiska informationen som � nns i DNA. Bakterien för-
lorar sin förmåga att föröka sig och oskadliggörs. Till och med hårdnack-
ade parasiter som Cryptosporidium och Giardia lämnas utan nåd. 



Det är faktiskt lika unikt som er bransch 
och era behov. Det är just det vi gillar mest! 
Vi tar oss gärna an komplicerade projekt 
där vår långa tekniska erfarenhet och våra 
innovativa system verkligen kommer till sin 
rätt. Vi på ProMinent har en hel värld att 
hämta erfarenhet ifrån. 
Själva hjärtat i våra lösningar utgörs av 
effektiv desinfi cering med lågt behov av 
kemikalier. Det skonar miljön, människor-
na och maskinerna. Dessutom sänks era 
driftkostnader.

ProMinent erbjuder, tillsammans med 
utrustning för kemikaliehantering, alla 
metoder för desinfi cering: 

  Klordioxid
  Ozon
  UV-ljus
  Saltelektrolys/klorinator
  Avhärdningsfi lter
  Polymerberedare
  ECA-vatten
  Membranfi ltrering: Ultra, micro, nano, RO

Låga grundvattennivåer
I Sverige har vi de senaste åren fått upple-
va väldigt låga nivåer av grundvatten, vilket 
har påverkat vår dricksvattenproduktion. 
Framförallt är det de sydöstra delarna av 
Sverige som drabbats, som Öland och 
Gotland.

Vattenverk på Öland
Här har vi på ProMinent varit med och 
byggt vattenverk som framställer dricksvat-
ten från Östersjön med hjälp av mem-
branfi lterteknik. Sommaren 2017 invigde 
självaste kungen Sandviks vattenverk på 
Öland. Där ansvarade ProMinent för all 
vattenbehandlingsutrustning: 

hela kedjan från att bräckt vatten pumpas 
upp ur Östersjön till att tjänligt dricksvatten 
levereras ut på ledningsnätet.

Vattenverk på Gotland
Under 2018 tog vi, ProMinent i Sverige, 
hem ProMinent-koncernens största order 
någonsin tack vare upphandlingen av nya 
Kvarnåkerhamns vattenverk på Gotland. 
Här har vi fått totalentreprenaden gällande 
design och montage av komplett maskin-
installation. Verket är en samverkansentre-
prenad mellan Region Gotland och NCC/
Nybergs Entreprenad. 
Dricksvattnet som skall behandlas avser 
312 m3/h och innebär en total produktion 
av 5 000 m3 - 7 500 m3/dygn.
Behandlingsmetoden består i huvudsak 
av: ultrafi ltrering, avsaltning med RO, 
re-mineralisering med kalkstensfi lter samt 
UV-behandling. Verket skall stå färdigt till 
juni 2019.

Olika metoder
En kombination av desinfi ceringsmetoder 
är den vanligaste lösningen för en bra slut-
produkt. Inte bara dricksvatten renas nog-
grant, utan även kylvatten, bassängvatten, 
bruks- och produktvatten inom industrin. 
Eftersom våra moderna desinfi cerings-
lösningar alltid är intelligenta kallar vi vår 
vattenbehandling för: Smart Desinfektion.

På årets VA-Mässa på Elmia i Jönköping, 
den 25-27 september, kommer vi att pre-
sentera delar av vårt utbud för vatten-re-
ning tillsammans med vårt övriga breda 
produktsortiment som pumpar, mätinstru-
ment, lagringstankar mm; med andra ord 
allt för er vattenbehandling och kemikalie-
hantering från en och samma leverantör.

Dricksvatten från 

Östersjön
Visste ni att hos ProMinent är allt hemlagat: 
alla produkter, alla system och alla tjänster. 
Vi erbjuder moderna desinfi ceringslösningar, 
för alla typer av vatten: från egna fabriker. 
Det är helt unikt på marknaden och för er 
både bekvämt och smart. 

Vattenbehandling sker alltid i fl era steg 
och utmaningen är ofta att bygga en säker 
anläggning med lägsta möjliga kostnader 
för drift och underhåll samt att skydda 
kvaliteten på dricksvattnet hela vägen 
till konsumenten.

Vilken teknik 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 
på både vattenkvalité och ekonomi. Det 
innefattar även att vi, vid behov, tar fram 
konstruktionsritningar, anpassade efter 
just er applikation. 
Nedan fi nns exempel på delar som en 
komplett anläggning för ett vattenverk kan
innehålla baserat på klordioxiddesinfi -
cer-ing - där alla delar kommer från oss. 
En sådan anläggning kan även byggas 
baserat på membranfi ltrering eller annan 
typ av desinfektion, allt baserat på vatten-
verkets behov och råvattnet:

  Klordioxidaggregat
Ett aggregat för produktion, dosering och 
övervakning av klordioxid enligt klorit-sy-
ra-proceduren. Systemet är, utrustat med 
extra säkerhet, en separat spädpanel för 
utspädning av saltsyra från 30% - 33% 
till ca 5% koncentration. Panelen är en 
komplett tavla med ventiler, styr- och 
övervakningsautomatik.
 
  Lagertankar

För lagring/förvaring av de koncentrerade 
kemikalierna saltsyra och natriumklorit. 
Tanken kan vara invallad och utrustad 
med ex vis inspektionslucka, avluftning, 
överfyllnadslarm, nivåmätningsrör, lyftö-
glor m m. Finns för inom- eller utomhus 
installation. Återvinningsbar miljövänlig 
HD-PE plast med 25 års livslängd utan 
underhållskrav enligt normen EN12753.
 
  Påfyllnadsstation

Låsbar påfyllnadsstation i HD-PE plast 
lämplig för utomhusmontage. Kan bl a 
erhållas med: back- och avstängnings-
ventil, tanknivåvisning, larmpanel, nöd-
dusch, spillvanna med dräneringsventil. 
Anslutning enligt överenskommelse, 
ex vis till tankbil 2”- 3”.

   Batchtank
En batchtank är en dagtank för klordiox-
idlösning. Kan bl a invallas eller utrustas 
med automatisk fyllning vid lågnivå. 
Återvinningsbar miljövänlig HD-PE plast 
och konstruerad enligt normen DVS2205/
EN12753

  Installation
Rördragning, installation av tankarna, 
inkoppling, trycktest och provkörning av 
aggregatet mot överordnat system fi nns 
även det med i vårt utbud, om så önskas.
  
  Utbildning

Oavsett om vi gjort installationen, ni 
gjort den själva eller anlitat tredjepart, så 
erbjuder vi utbildning på samtliga delar 
av anläggningen för er driftpersonal inför 
driftsättning av anläggningen.

 
  Komplett dosersystem

En genomtänkt lösning med fokus på sä-
ker kemikaliehantering anpassad för just 
er applikation, kapacitet och behov. Det 
kan vara ett av våra godkända standard 
system eller ett kundanpassat special 
system. 
Våra kompletta nyckelfärdigasystem är 
”plug & play” och byggs enligt maskindi-
rektivet och levereras med CE märkning 
och riskanalys.
Med; skjutbara transparenta PVC-dör-
rar, spillvanna som förhindrar läckage 
på golv och halkrisk, kulventiler före och 
efter vardera doserpump, kalibreringsrör 
i graderad PVC med trevägs kulventil, 
kopplingsbox med plint för el och styrka-
blar, nödstoppsrelä med nödstoppsknapp 
i separat låda för fri placering i rummet 
eller belysningsarmatur för god servicebe-
lysning enligt maskindirektivet.

Komplett anläggning

för säker produktion



ProMinents instrument AEGIS är främst 
framtagen för kyltornsreglering. Det är 
dock en regulator utrustad med egenska-
per som gör att den lämpar sig väl inom 
många andra processer. 
- Allt från säldam till vigvatten, säger vår in-
strumentansvarige Johan Nöjdh som svar 
på frågan vilka applikationer AEGIS skulle 
kunna klara av. 
Johan gillar att se möjligheterna och att 
hitta de oväntade, men optimala, lösning-
arna för vår utrustning och till kunden.
- Tillsammans med vår säljare Per Wehlin 
har vi till en kund tagit fram en hållbar och 
ekonomisk lösning för deras pH-justering  
tack vare AEGIS speciella funktioner, infor-
merar Johan.

Allt i ett
Vid enkla eller komplexa processer är 
lösningen oftast ett mätinstrument som 
skickar signaler till en PLC, där regulatorn 
gör beräkningar och sänder ut en eller fl era 
styrsignaler (till en ventil eller en pump) 
som sen påverkar processen. 
- En av AEGIS många styrkor är att den 
kan både styra, reglera och mäta, vilket 
blir en mer ekonomisk lösning för kunden, 
menar Per Wehlin. 
Förutom att AEGIS ersätter både en regle-
renhet och en PLC så klarar instrumentet 
av att hantera fl era nivåvakter. Den både 
styr och styrs av nivåerna i tankarna och 
har larmfunktioner som ex vis full/tom tank, 
gränsvärdes- eller summalarm. 

pH-justering
På bilden nedan ser ni den lösning som 
tagits fram till kunden, för pH-justering 
av deras dricksvatten. Där AEGIS har 
fullkontroll över hela kedjan från vatten till 
doserpunkten av reglermediat.
- Det här är ett system som vi tror på och 
som vi ser en stor marknad för. Både så 
som lösningen ser ut idag för pH-justering, 
men även bredare för annan typ av juste-
ring där något behöver mätas, blandast 
och doseras, informerar Per.

Uppkopplad
Oftast sitter AEGIS, eller regultatorn, mon-
terad ute i fabriken nära processen den 
skall styra. Avståndet är inte länge något 
problem. För operatören erbjuder instru-
mentet ytterligare fördelar då den kom-
municerar med överodnat system och kan, 
tack vare web-baserat gränssnitt, styras 
via mobil, surfplatta eller dator var du än 
befi nner dig. 
- Man kan även styra sin brödrost med vår 
AEGIS, slänger Anders Höiby, teknisk chef 
på ProMinent, in när vi sitter och diskuterar 
instrumentet.
Ja, ni hör ju själva. Det säger väl allt om 
bredden och hur grymt användbar vår 
AEGIS är!
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AEGIS II

Komplett mät-, regler- och doserlösning

för optimal slutprodukt
För att säkerställa slutprodukten, ex vis dricksvatten, 
är det viktigt att man har pålitlig styrning vid mät-
ning, blandning och dosering av reglermediat. 
Med vårt intelligenta mätinstrument AEGIS erhålls 
en säker, ekonomisk och optimal lösning.
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