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I grunden gäller dock att endast rengjorda delar kan repareras. Dessutom måste säkerhetsdatabla-

det för det använda processmediet och det fullständigt ifyllda dekontamineringssintyget fästas på 

utsidan av ert paket så att det direkt går att se att det handlar om en reparation. Utan dessa förut-

sättningar kan en bearbetning inte utföras. En ej rengjord del kommer i riktlinje med bestämmelserna 

för transport av farligt gods att mot leveranskostnad skickas tillbaka till avsändaren.  

Bara så kan vi skydda människor och miljö. 

REPARATION AV KOMPONENTER MED MEDIEKONTAKT

ProMinent har ett brett produktutbud som kommer till användning i ett flertal branscher. Tack vare de 
många olika material som vi använder kan våra produkter dosera ett brett spektrum av processmedia, 
inklusive många som klassificeras som farliga kemikalier. Detta är en stor fördel för våra produkter, men 
även ett problem, när det gäller ämnet underhåll/reparation. För ProMinent är det dock särskilt viktigt att 
varken människor eller miljön kommer till skada.

Endast du som operatör känner till de farliga ämnen som används hos er. Se därför till att varken 
logistikleverantörer eller våra anställda inom godsmottagning och reparationsavdelningen kommer till skada 
av kemiska rester, oavsett sort. Det är endast du, baserat på daglig praxis, som vet hur de kemiska 
resterna som ni använder med våra produkter kan avgiftas/destrueras/avlägsnas. 

FRÅGA: VILKA DELAR UPPFYLLER EGENSKAPEN ”KONTAKT MED MEDIUM” OCH VAD 
MÅSTE HÄR BEAKTAS?

Kontakt med medium är alla produkter/delar/komponenter som kommer i kontakt med processmedium – 
både invändigt som utvändigt (genom nedsmutsning/nedstänkning av kapsling). Därför är det viktigt att 
även göra rent kapslingar (t.ex. reglerenhetet) från föroreningar.

PRODUKTER SOM GENOM NEDSMUTSNING UTVÄNDIGT ELLER INVÄNDIGT KOMMER 
I KONTAKT MED FARLIGA ÄMNEN

Här är det viktigt att det även sker en rengöring utvändigt. Reglerenheter, armaturer och andra delar är ofta 
förorenade av en skorpliknande avlagring eller kemikaliestänk. Vi kan inte veta vilket medium som din enhet 
kom i kontakt med. Här måste enheten/apparaten även rengöras utvändigt så att vi kan utföra 
reparationen. Ej rengjorda enheter/apparater kan inte repareras av oss enligt reglerna för arbets- och 
miljöskydd. 
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PUMPAR

Om en pump inte kan spolas rent måste dessutom matningsenheten demonteras och de enskilda 
komponenterna rengöras från farliga ämnen. Om det därvid skulle uppstå problem, kontakta 
reparationsavdelningen för rådgivning.

MAGNETVENTILER

Magnetventiler ska spolas av grundligt. Se därvid till att inga kvarvarande rester av farliga ämnen finns kvar.

SUGGARNITYRER

Suggarnityrer ska spolas av grundligt. För fullständig tömning måste eventuellt fotventilen tas bort för att 
även här ta bort rester av farliga ämnen.

HYRESANLÄGGNINGAR/KOMPLETTA ANLÄGGNINGAR (PLATTMONTERADE)

Även kompletta anläggningar måste göras rent. Detta omfattar även alla de delar som kommer i kontakt 
med medium. Glöm inte slangar och suggarnityr vid rengöringsarbetet. Driftskemikalier kommer inte att 
accepteras och får därför inte returneras. Vänd dig till reparationsavdelningens rådgivning om du har frågor 
om dekontaminering av en anläggning.

FLÖDESMÄTARE

Flödesmätare ska spolas av grundligt. Se därvid till att inga kvarvarande rester av farliga ämnen finns kvar.

DOSERVENTILER/FOTVENTILER 

Dessa ska spolas grundligt med avlastad fjäder.

SENSORER

Detta avser ALLA amperometriska sensorer samt konduktivitetssensorer. Även Redox- och  
pH-sensorer – d.v.s. även alla glassensorer. Glassensorer vars glas har spruckit/är repat klassas som 
ej reparerbara och får INTE monteras tillbaka. 
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TRYCKHÅLLNINGSVENTIL

En bra rengöring är möjlig genom att öppna justerskruven och därmed avlasta fjädern.

DEFEKTA KLORDIOXIDREAKTORER

Skicka aldrig tillbaka utan föranmälan. Detta är en svår fråga, för trots spolning diffunderar kontinuerligt 
klordioxid som diffunderats in i reaktorväggens material åter ut i kammaren. Kontakta 
reparationsavdelningen innan retur och kom fram till en korrekt procedur. 


