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Innovatiivinen, edistyksellinen ja avarakatseinen  

Perustamme 

Päämäärämme 

Panoksemme 

ProMinentin maailmanlaajuisen menestystarinan takana ovat 
korkealaatuiset tuotteet, jotka perustuvat vuosikymmenten 
aikana hankittuun insinööritaitoon, vahvaan käytännöntie-
tämykseen sekä jatkuvaan innovointiin. Sen takia konserni 
investoi edelleenkin tutkimukseen ja kehitykseen. 

Moduulirakenteinen, integroitu, loppuun asti mietitty ProMinent- 
tuoteportfoliomme takaa asiakkaillemme aina parhaan 
turvallisuuden ja tehokkuuden – riippumatta toimialasta, 
tuotantoprosessista, ajankohdasta tai paikasta. 

Teemme intohimoisesti ja antaumuksella annostelutekniikan 
ja vedenkäsittelyn ratkaisuja, jotka säästävät luontoa, ovat 
taloudellisia ja tukevat kestävää kehitystä.

ProMinent-yhtiöllä on laajat tuotantoresurssit: maailmanlaajuisesti 
12 tuotantolaitosta, mukaan lukien Heidelbergin pääkonttori. 
Se takaa asiakkaillemme parhaan mahdollisen laadun ja 
tekee meistä riippumattomia alihankkijamarkkinoiden muu-
toksista. 

Asiakaslähtöisyys merkitsee meille, että löydämme asiakkaan 
kanssa yhdessä sopivan ratkaisun hänen nimenomaiselle 
ongelmalleen. Myös henkilökohtainen sovellusneuvonta ja 
projektin sujuva toteutus kuuluvat palveluihimme, aivan kuten 
kattavat, maailmanlaajuiset huoltopalvelutkin.

Noin 2 400 työntekijäämme yli sadassa maassa työskentelee 
päivittäin omissa myynti-, tuotanto- ja huolto-organisaatioissaan 
asiakkaidemme nopean ja luotettavan palvelun hyväksi. 
ProMinent-konsernin asema maailman markkinajohtajana 
kannustaa meitä jatkuvasti uusiin huippusuorituksiin ja velvoittaa 
meitä samalla vastuulliseen ajatteluun ja toimintaan.
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Monipuoliset: 
annostelupumput ja annostusjärjestelmät

Miten annostelupumput toimivat?
Annostuspumput ovat yleensä sykkiviä mäntätai kalvoannos-
tuspumppuja. Tarkalleen määritelty nestemäärä imetään 
laitteeseen männän paluuiskun aikana ja työnnetään annos-
telujohtoon paineiskulla. Pumppujen säätöjä voidaan muuttaa 
vakaan ja tarkan annostelun saavuttamiseksi.

Mikroprosessoritekniikkaa vuodesta 
1988
Pumppujen tarkka ohjaus on mahdollista mikroprosessoritek-
niikan ansiosta. Kehittyneet valvontatoiminnot varmistavat 
käyttöturvallisuuden ja takaavat kemikaalien mahdollisimman 
vähäisen kulutuksen optimaalisen desinfioinnin yhteydessä. 
Rajapintojen avulla pumput integroidaan täysautomaattisiin 
toimintaprosesseihin.

ProMinent-pumppuja on käytössä maailmanlaajuisesti yli 
miljoona kappaletta – ne toimivat luotettavasti ja tarkasti 
vaikeimmissakin olosuhteissa. Varmoiksi todetut suunnitte-
luperiaatteemme takaavat korkeat laatu- ja tarkkuusstandardit.
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Annostelupumput, komponentit ja annostusjärjestelmät
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Moottorikäyttöinen kalvoannostelupumppu alpha

Moottorikäyttöinen kalvoannostelupumppu alpha on neste-
mäisille aineille tarkoitettu annostelupumppu ja ihannerat-
kaisu yksinkertaisiin sovelluskohteisiin. Kestävä ja hiljainen 
laite sietää hyvin eri kemikaaleja, annostelee tarkasti ja imee 
tehokkaasti. 

 Tehoalue: 1 – 30,6 l/h, 10 – 2 bar

Magneettitoiminen kalvoannostelupumppu Beta®

Monipuoliseen käyttöön soveltuva magneettitoiminen annos-
telupumppu nestemäisten aineiden annosteluun vedenkä-
sittelyssä ja kemiallisissa prosesseissa: magneettitoiminen 
kalvoannostelupumppu Beta® on taloudellinen, ylikuormituksen 
kestävä ja mukautettavissa olemassa oleviin signaalimuuntimiin.  

 Tehoalue: 0,74 – 32 l/h, 25 – 2 bar

Magneettitoimisia kalvoannostelupumppuja käytetään tehoalueella 0,74 – 75 l/h vastapaineella 25 – 2 baaria. 
Jotta lähes minkä tahansa nestemäisen kemikaalin annostelu olisi mahdollista, ProMinentin tuotetarjontaan kuuluu 
erittäin laaja valikoima eri materiaaleja. 

Yleiskatsaus matalan paineen annostelupumppuihin

Magneettitoiminen kalvoannostelupumppu delta®

Huippuluokan kalvoannostelupumppu: Magneettitoiminen 
kalvoannostelupumppu delta® on lajissaan ensimmäinen 
pumppu, jossa on ohjattava magneettitoiminen käyttölaite. 
Se on lähes kulumaton, erittäin taloudellinen sekä varustettu 
itseilmaavalla annostuspäällä.

 Tehoalue: 7,5 – 75 l/h, 25 – 2 bar

Magneettitoiminen kalvoannostelupumppu gamma/ X

Tutustu annostelupumppuun, joka vie tehokkuuden, luotet-
tavuuden ja taloudellisuuden uudelle tasolle.   

 Tehoalue: 2,3 ml/h – 45 l/h, 25 – 2 bar
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Tarkkuusmäntäannostelupumppu mikro delta®

Tarkkuusmäntäannostelupumppu mikro delta® annostelee 
luotettavasti, erittäin tarkasti ja tasaisesti mikrolitra-alueella 
ja edustaa siten magneettitoimisten annostelupumppujen 
uusinta sukupolvea. Edeltävään malliin verrattuna laite toimii 
puolella iskunpituudella ja kaksinkertaisella iskuntaajuudella, 
mikä mahdollistaa entistä korkeammat paineet.

 Tehoalue: 150 – 1 500 ml/h, 60 – 20 bar

Virtausmittari DulcoFlow®

Virtausmittari DulcoFlow® mittaa luotettavasti sykkivät virtauk-
set alueella 0,03 ml/isku tai sitä suuremmilla ultraääneen 
perustuvalla mittausperiaatteella. Virtausmittari kestää erin-
omaisesti kemikaaleja, koska aineiden kanssa kosketuksiin 
joutuvat osat on valmistettu PVDF- ja PTFE-muoveista. 

 Sykkivien tilavuusvirtojen mittaus alueella 
 0,03 – 10 ml/isku

Paineilmakäyttöinen annostelupumppu Pneumados 

Pneumados-annostelupumpussa on paineilmakäyttöinen 
voimanlähde. Sitä voidaan käyttää paikoissa, joissa ei ole 
sähköistä verkkojännitettä, sillä imuisku tapahtuu jousivoimalla.

 Tehoalue: 0,76 – 16,7 l/h, 16 – 2 bar

Annostelupumput, komponentit ja annostusjärjestelmät
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DULCO
flex DF2a

DULCO
flex DF4a

mikro

Neljä askelta oikean pumpputyypin valintaan
 Määrittele syöttöteho litroina tunnissa [l/h].
 Määritä vastapaine baareina.
 Etsi näiden molempien arvojen leikkauspiste.
 Valitse pumpputyyppi, joka vastaa parhaiten leikkauspistettä.

Pumppuvalikoima on erittäin laaja: 80 toimialaa, 100 000 
tuotetta, ääretön määrä sovelluksia. Jotta löydät helposti 
itsellesi parhaiten sopivan annostelupumpun, ProMinent on 
laatinut avuksesi Pumppuoppaan. Parilla napsautuksella 
pienennät valikoiman muutamaan sopivaan malliin.
www.pumppuopas.fi

Pumppuopas 

[l/h] 

[b
ar

] 
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Annostelupumput, komponentit ja annostusjärjestelmät

Annostelusäiliöt ja varoaltaat

Rotaatiovalulla valmistetut PE-säiliöt. Voidaan täydentää 
ProMinent-annostelupumpuilla, imuletkuilla ja sekoittimilla. 
Pinottavia PE-muovista valmistettuja varoaltaita on saatavana 
säiliöihin sopivina kokoina.

 Nimellisvetoisuus 35 – 1 000 l

Yleiskatsaus säiliöihin, siirto- ja 
letkupumppuihin 

Kemikaalien säilyttämiseen ja siirtämiseen sopivat vakiosäiliöt ovat olennainen osa ProMinent-tuotevalikoimaa. 
Lisäksi ProMinent toimittaa erimallisia ja yksilöllisesti valmistettuja säiliöitä omien määritystesi mukaan. Yhteensopiva 
lisä: siirtopumput ja letkupumput, jotka soveltuvat monenlaisten sovellusten annostelutehtäviin lähes kaikilla 
syöttötehoilla. 

Säiliöt
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Tynnyripumppu DULCO®Trans

DULCO®Trans-tynnyripumpun sovellusalueet riippuvat käy-
tettyjen valmistusmateriaalien kemiallisesta kestävyydestä.

 Syöttöteho koosta riippuen 900, 2 800 tai 3 750 l/h

Paineilmakäyttöinen kalvopumppu Duodos

Paineilmakäyttöinen kalvopumppu Duodos nestemäisten 
aineiden annosteluun.

  Tehoalue: maks. 6 700 l/h, imukorkeus maks. 70 mWs 

Syrjäytyspumppu Spectra 

Spectra-syrjäytyspumppu annostelee tiivistetyssä ja laimen-
netussa muodossa olevia nestemäisiä polyelektrolyyttejä. 
Sitä voidaan käyttää esimerkiksi jäteveden käsittelyssä tai 
lietteen vedenpoistossa.

 Tehoalue: 2,4 – 12 000 l/h, 12 – 3 bar

Keskipakopumppu vonTaine®

Magneettitoiminen, nestemäisten aineiden annosteluun 
tarkoitettu keskipakopumppu vonTaine® toimii varmasti ja 
luotettavasti: se annostelee nestemäiset kemikaalit ilman 
vuotoja.

 Tehoalue: maks. 22 500 l/h, imukorkeus maks. 23,5 mWs

Mikäli nestettä on pumpattava säiliöstä A säiliöön B, avuksi tulevat ProMinent-siirtopumput. Eri aineilla on 
erilaiset kemialliset ominaisuudet, jolloin on aivan loogista, että myös aineiden siirtoon käytettävillä pumpuilla on 
oltava erilaiset toimintaperiaatteet. Pumpun on sovittava täydellisesti kyseessä olevalle nesteelle – siitä pitävät huolen 
ProMinentin insinöörit. He noudattavat jokaisen yksittäisen tehtävän osalta samaa ProMinentin tavoitetta: saavuttaa 
huolellisuudella korkea laatu.

Siirtopumput
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Annostelupumput, komponentit ja annostusjärjestelmät

Lohkoroottoripumppu ROTADOS

Kompakti lohkoroottoripumppu annostelee viskoosista ja 
jopa hankaavaa ainetta enimmillään 100 m³/h – venttiilittömän 
rakenteensa ansiosta myös päinvastaiseen annostussuuntaan. 
Kotelo, mäntä ja tiivisteet ovat saatavina eri materiaaleista 
valmistettuina annosteltavan aineen mukaan.

  Tehoalue: 25 – 100 m³/h, 10 – 4 bar

Valintaopas
ProMinent on tehnyt sopivan siirtopumpun valinnasta helppoa: 
Valitse syöttöteho ja haluttu paine. Jos et löydä etsimääsi 
taulukosta, käänny puoleemme.

Tyyppi Imu Käyttövoima Tehoalue

Syrjäytyspumppu Spectra Itseimevä Sähkö maks. 12 000 l/h

Keskipakopumppu vonTaine® Normaalisti imevä 
(tarvitaan virtaus)

Sähkö maks. 22 500 l/h

Paineilmakäyttöinen kalvopumppu Duodos Itseimevä Paineilma maks. 6 700 l/h 

Tynnyripumppu DULCO®Trans Itseimevä Sähkö maks. 4 800 l/h

Kiertomäntäpumppu ROTADOS Itseimevä Sähkö maks. 100 m3/h
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Letkupumppu DULCO®flex DF2a

Letkupumppu DULCO®flex DF2a annostelee kemikaalit 
toiminnallisesti, edullisesti ja hiljaisesti – ihanteellinen käyttöön 
uima-altaissa, porealtaissa ja hyvinvointialueilla. 

 Tehoalue: 0,4 – 2,4 l/h, 1,5 bar 

Letkupumppu DULCO®flex DF4a

Flokkulanttien ja aktiivihiilen annosteluun tarkoitettu let-
kupumppu DULCO®flex DF4a käsittelee veden tarkasti ja 
täsmällisesti. Se sopii ihanteellisesti käytettäväksi uima-altaissa, 
porealtaissa ja hyvinvointialueilla. Käyttöpaine voi olla jopa 
4 baaria. 

 Tehoalue: 0,35 – 12 l/h, 4 – 2 bar

Letkupumput DULCO®flex
DULCO®flex-letkupumput ovat monipuolisimpia ProMinent-pumppuja. Niitä voidaan käyttää erittäin laajalla 
syöttötehoalueella. Pienet tyyppien DF2–DF4 pumput on suunniteltu erityisesti uima-altaiden, porealtaiden ja 
hyvinvointialueiden annostelutehtäviin. Suuret letkupumput DFA–DFD ovat ihanteellisia erityistehtäviin jopa kaikkein 
korkeimmille syöttötehoille ja paineille laboratorioissa ja teollisuudessa. Kaikkien mallien toimintaperiaate on 
yksinkertainen, ja ne ovat erityisen kevyitä ja varmoja käyttää.
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Annostelupumput, komponentit ja annostusjärjestelmät

Letkupumppu DULCO®flex DFCa 

Suuret syöttötehot eivät tuota ongelmia, kun käytät DULCO®flex 
DFCa -letkupumppua. Teollisuuskäyttöä varten se on varustettu 
ylimääräisillä rullilla ja kangasvahvisteisilla letkuilla.

 Tehoalue: maks. 8 900 l/h / 8 bar

Letkupumppu DULCO®flex DFDa 

Letkupumppu DULCO®flex DFDa on suunniteltu suurimmille 
syöttötehoille ja korkeille paineille. Se vakuuttaa tasaisen 
käyntinsä ja pitkän käyttöikänsä ansiosta. Pumppu on 
varustettu liukukengillä ja kangasvahvisteisilla letkuilla – 
täydellinen teollisuuskäyttöön. 

  Tehoalue: maks. 15 000 l/h / 15 bar

Letkupumppu DULCO®flex DFBa 

Letkupumppu DULCO®flex DFBa sopii (matalan käyttöpaineen 
pumppuna) käytettäväksi laboratorioissa erittäin pienten 
ainemäärien annosteluun.  

 Tehoalue: maks. 649 l/h / 8 bar 
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Valintaopas

Tyyppi Imu Käyttövoima Tehoalue

Letkupumppu DULCO®flex Itseimevä Sähkö maks. 15 000 l/h, maks. 15 bar

Näin se käy: Valitse syöttöteho ja paine. Katso sen jälkeen 
taulukosta arvojen leikkauskohtaa vastaava malli ja anna 
asiantuntijoidemme koota sinulle sopiva ProMinent-letku-
pumppu.
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Annostelupumput, komponentit ja annostusjärjestelmät

Annostusjärjestelmä DULCODOS® eco

Nestemäisten kemikaalien varastointiin ja annosteluun. 
Valintajärjestelmän (tunnistuskoodin) avulla annostusjärjestelmä 
voidaan mukauttaa helposti, nopeasti ja joustavasti vastaamaan 
annostelutehtävääsi.

 Nimellisvetoisuus: 35 – 1 000 l

Annostusjärjestelmä DULCODOS® panel

Saatavilla heti ja käyttövalmiina tärkeimpiin sovelluksiin. 
Anturitekniikka, säätimet ja annostelupumppu muodostavat 
tarvittavien säiliöiden kanssa kokonaisuuden, joka suorittaa 
työsi ilman asennuksesta aiheutuvaa vaivaa.  

 Annostuskapasiteetti 0,74 – 1 000 l/h

Annostusjärjestelmä DULCODOS® Hydrazin

Hydratsiinin valmistus- ja annostusjärjestelmä DULCODOS® 
on tarkoitettu laimennetun hydratsiiniliuoksen manuaaliseen 
valmistukseen ja automaattiseen annosteluun. Se vastaa 
samalla tietenkin kaikkia turvallisuuteen ja ympäristönsuoje-
luun liittyviä vaatimuksia.

Annostusjärjestelmä DULCODOS® PPLA

DULCODOS® PPLA -laitteistot ”jalostavat” rehun lisäämällä 
nestemäiset lisäaineet puristettuihin rehupelletteihin. Laitteistot 
toimivat rakennussarjaperiaatteen tavoin: niitä voidaan laajentaa 
ja täydentää milloin tahansa. Ne ovat täydellinen ratkaisu 
kaikenlaisten lisäaineiden säilyttämiseen, siirtämiseen, an-
nosteluun ja lisäämiseen.

Yleiskatsaus DULCODOS®-annostusjärjestelmiin

DULCODOS®-annostusjärjestelmät  

Vakiomalliset DULCODOS®-annostusjärjestelmät ovat ProMinentin vuosikausien sovelluslähtöisen kehitystyön tulos. 
Eihän pyörää kannata keksiä uudelleen jokaista tehtävää varten. ProMinent auttaa sinua säästämään kustannuksissa, 
mutta pystyt silti samalla hyödyntämään tarkkaan harkittuja kokonaisratkaisuja.
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Valintaopas
DULCODOS®-annostusjärjestelmät
ProMinent toteuttaa yksilölliset toiveesi: Vakiomallisia 
DULCODOS®-annostusjärjestelmiä on saatavana säiliöllä 
varustettuina annostusjärjestelminä tai paneeliasennettavina 
annostusjärjestelminä. Ne voidaan konfiguroida yksilöllisesti 
asiakkaan vaatimusten mukaan.

Tyyppi Toiminnot Sovellukset Tehoalue

DULCODOS® eco Varastointi, annostelu Yleiskäyttö 35 – 1 000 l

DULCODOS® panel Annostelu Yleiskäyttö 0,74 – 1 000 l/h

DULCODOS® universal Annostelu Yleiskäyttö 1 ml/h – 75 l/h

DULCODOS® Hydrazin Valmistus, annostelu Kattilan syöttövesi maks. 11 l/h

DULCODOS® PPLA Sekoitus, annostelu Eläinten ruoka –

Annostusjärjestelmä DULCODOS® universal

Annostusjärjestelmä DULCODOS® universal yhdistää huo-
lellisesti kootut vakiokomponentit valitsemaasi magneetti-
toimiseen kalvoannostelupumppuun. Sen avulla annostelet 
luotettavasti ja helposti nestemäiset kemikaalit – valmiiksi 
konfiguroitujen moduulien ansiosta saat sen myös edullisesti 
ja erityisen nopeasti käyttöösi.

 Annosteluteho valitusta pumpusta riippuen 1 ml/h – 75 l/h,
 vastapaine 10 – 2 bar
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Annostelupumput, komponentit ja annostusjärjestelmät

Muistiinpanot
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Tarkat tiedot
Mittaus- ja säätötekniikan on oltava suorituskykyistä. Siihen 
kuuluu tarkka anturitekniikka. Siten nestemäisten aineiden 
annostelu on mahdollista suorittaa täsmällisesti. Teollinen 
prosessitekniikka on lähellä ProMinent-asiantuntijoidemme 
sydäntä. He tekevät jatkuvasti tutkimusta ja hankkivat yhdessä 
tietotaitoa kehittääkseen uraauurtavia innovaatioita. Mikäli 
asetamme samalla uusia standardeja tuotteiden laadulle ja 
luotettavuudelle, työmme tuottaa meille erityistä iloa.

Vahvoja yhdessä
Kun kaikki osat pelaavat yhteen, asiat toimivat hyvin. An-
nostelupumppu, säätimet ja anturit säädetään sopimaan 
täydellisesti toisiinsa, jolloin ne takaavat integroituna säätöpiirinä 
häiriöttömän käytön ja parhaan mahdollisen turvallisuuden. 
Tämä parantaa tuotteittesi laatua sekä säästää energiaa ja 
resursseja. 

Älykäs annostelu: 
Mittaus-, säätö- ja anturitekniikka 



19 www.prominent.fi

Mittaus-, säätö- ja anturitekniikka



20  www.prominent.fi

Yleiskatsaus anturitekniikkaan
Raja-arvojen valvonta tai suljetun säätöpiirin muodostaminen on helppoa antureidemme avulla, joita löytyy moniin 
erilaisiin mittaussovelluksiin. Sovelluskohtaisella DULCOTEST®-tuoteperheellä varmistat mitä erilaisimpien arvojen 
tarkan mittaamisen. Mittausarvot tuotetaan reaaliaikaisina, ja ne voidaan kytkeä joustavasti ohitus-, upotus- tai 
asennusvarusteilla erilaisiin prosessiliitäntöihin.

Potentiometriset DULCOTEST®-anturit 

DULCOTEST®-sarjan pH- ja redox-antureilla voidaan suorittaa 
kaikki mittaustehtävät, olipa kyse sitten yksinkertaisista 
vedenkäsittelyn sovelluskohteista tai teollisista prosesseista 
kriittisissä olosuhteisissa. 

Aine Lämpötila/paine Anturityyppi Tyypillinen sovelluskohde

kirkas, pH 3 – 14
maks. 100 °C / 3 bar

PHEP-H Kemialliset prosessit
maks. 25 °C / 6 bar

kirkas, pH 1 – 12

maks. 80 °C / ei ylipainetta PHEN Kemiallisesti puhdistamaton vesi; vesi, jolla alhainen 
johtokyky < 50 µS/cm

maks. 60 °C / 3 bar
PHES Uima-allasvesi, juomavesi, kirkas lasirunko

PHEK Uima-allas, akvaario, muovirunko

maks. 80 °C / 6 bar PHEP/PHEPT Prosessivesi

maks. 80 °C / 8 bar PHED Kemiallisesti puhdistamaton vesi, esim. Cr6+, CN–

kiinteitä pitoisuuksia, samea, pH 1 – 12 maks. 80 °C / 6 bar PHER Jäähdytysvesi, jätevesi

kiinteitä pitoisuuksia, ei läpinäkyvä,
pH 1 – 12

maks. 100 °C / 16 bar PHEX Lietteet, saostumat, emulsiot

kirkkaasta sameaan, fluoridipitoinen, 
pH 0 – 7

maks. 50 °C / 7 bar PHEF Poistoilman pesuri, puolijohdeteollisuus, 
galvanointitekniikka

Potentiometristen pH- ja redox-antureiden valintaoppaassa 
valitaan ensin mitattavan aineen koostumus, minkä jälkeen 

DULCOTEST®-pH-antureiden valintaopas

valitaan vallitsevat prosessiolosuhteet. Tuloksena on sovel-
luskohtainen anturityyppi. 
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Amperometriset DULCOTEST®-anturit

DULCOTEST®-tuotesarjan amperometriset anturit antavat 
eri desinfiointiaineille valinnaiset ja tarkat mittausarvot reaa-
liajassa.

Mittaus-, säätö- ja anturitekniikka

DULCOTEST®-redox-antureiden valintaopas

DULCOTEST®-anturit CAN-Bus-viestinnällä

Innovatiivinen CAN-väylän kanssa yhteensopiva anturisarja 
mahdollistaa tietojen tallentamisen ja kaksisuuntaisen viestinnän 
mittaus- ja säätöinstrumentin kanssa. 

Aine Lämpötila/paine Anturityyppi Tyypillinen sovelluskohde

Kirkas

maks. 80 °C / ei ylipainetta RHEN Kemiallisesti puhdistamaton vesi; vesi, jolla alhainen 
johtokyky < 50 µS/cm

maks. 60 °C / 3 bar
RHES Uima-allasvesi, juomavesi, lasirunko

RHEK Uima-allas, akvaario, muovirunko

maks. 80 °C / 6 bar

RHEP-Pt Prosessivesi

PHE-Au Kemiallisesti puhdistamaton vesi, esim. CN–

Otsonikäsittely

Kiinteitä pitoisuuksia, samea maks. 100 °C / 16 bar RHER Jäähdytysvesi, jätevesi

Kiinteitä pitoisuuksia, ei läpinäkyvä maks. 80 °C / 6 bar RHEX Lietteet, saostumat, emulsiot
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Amperometristen antureiden valintaopas

Mitattava suure Sovellukset Porrastetut 
mittausalueet

Liitäntä 
DULCOMETER®

Anturityyppi

Vapaa kloori Juoma- ja uima-allasvesi 0,01 – 100 mg/l D1C, DAC CLE 3-mA-xppm, CLE 3.1-mA-xppm

Vapaa kloori Elintarviketeollisuuden pesuvesi 10 – 200 mg/l D1C, DAC CLR 1-mA-xppm

Vapaa kloori Juoma- ja uima-allasvesi 0,01 – 100 mg/l DULCOMARIN® II CLE-CAN-xppm, CLE 3.1-CAN-xppm

Vapaa kloori Juoma- ja uima-allasvesi, in-situ- 
elektrolyysi (ilman kalvoa)

0,02 – 10 mg/l D1C, DAC CLO 1-mA-xppm

Vapaa kloori Kuuma vesi maks. 70 °C (legionella), 
in-situ-elektrolyysi (ilman kalvoa)

0,02 – 2 mg/l D1C, DAC CLO 2-mA-2ppm

Vapaa kloori Juoma- ja uima-allasvesi 0,01 – 50 mg/l DMT CLE 3-DMT-xppm

Vapaa kloori Juoma- ja uima-allasvesi 0,05 – 5 mg/l DULCOMARIN® II CLE 3-CAN-xppm, CLE 3.1-CAN-xppm

Vapaa kloori Juoma- ja uima-allasvesi 0,05 – 5 mg/l COMPACT CLB 2-µA-5ppm, CLB 3-µA-5ppm

Vapaa kloori Jäähdytys-, käyttö- ja jätevesi; vesi, 
jonka pH-arvo on korkea (mutta vakaa)

0,01 – 10 mg/l D1C, DAC CBR 1-mA-xppm

Kloorin kokonais-
määrä

Uima-allasvesi, jossa
orgaanisia klooridesinfiointiaineita

0,02 – 10 mg/l D1C, DAC CGE 2-mA-xppm, CGE 3-mA-xppm

Kloorin kokonais-
määrä

Uima-allasvesi, jossa
orgaanisia klooridesinfiointiaineita

0,01 – 10 mg/l DULCOMARIN® II CGE 2-CAN-xppm

Kokonaiskloori Juoma-, käyttö-, prosessi- ja jäähdytysvesi 0,01 – 10 mg/l D1C, DAC CTE 1-mA-xppm

Kokonaiskloori Juoma-, käyttö-, prosessi- ja jäähdytysvesi 0,01 – 10 mg/l DMT CTE 1-DMT-xppm

Kokonaiskloori Juoma-, käyttö-, prosessi- ja jäähdytysvesi 0,01 – 10 mg/l DULCOMARIN® II CTE 1-CAN-xppm

Sitoutunut kloori Uima-allasvesi 0,02 – 2 mg/l DAC CTE 1-mA-2 ppm + CLE 3.1-mA-2 ppm

Sitoutunut kloori Uima-allasvesi 0,01 – 10 mg/l DULCOMARIN® II CTE 1-CAN-xppm + CLE 3.1-CAN-xppm

Bromin kokonais-
määrä

Jäähdytys-, uima-allas- ja poreallasvesi, 
jossa orgaanisia ja epäorgaanisia bromiyh-
disteitä

0,02 – 10 mg/l DULCOMARIN® II BRE 3-CAN-10ppm

Bromin kokonais-
määrä

Jäähdytys-, jäte-, uima-allas- 
ja poreallasvesi, bromia BCDMH: ssa

0,01 – 10 mg/l D1C, DAC BCR 1-mA-xppm

Vapaa + sitoutunut 
bromi

Jäähdytys-, käyttö- ja jätevesi; vesi, 
jonka pH-arvo on korkea (mutta vakaa)

0,02 – 20 mg/l D1C, DAC CBR 1-mA-xppm

Klooridioksidi Juomavesi 0,01 – 10 mg/l D1C, DAC CDE 2-mA-xppm

Klooridioksidi Pullonpesukoneet 0,02 – 2 mg/l D1C, DAC CDP 1-mA

Klooridioksidi Lämmin vesi maks. 60 °C, jäähdytysvesi, 
jätevesi, kasteluvesi 

0,01 – 10 mg/l D1C, DAC, 
DULCOMARIN® II

CDR 1-mA-xppm
CDR 1-CAN-xppm

Kloriitti Juoma- ja pesuvesi 0,02 – 2 mg/l D1C, DAC, 
DULCOMARIN® II

CLT 1-mA-xppm
CLT 1-CAN-xppm

Otsoni Juoma-, käyttö-, prosessi- ja uima-allasvesi 0,02 – 2 mg/l D1C, DAC OZE 3-mA-xppm

Otsonin/nollaotsonin 
valvonta

Likainen vesi 0,002 – 2 mg/l D1C, DAC OZR 1-mA-xppm

Liuennut happi Juoma- ja pintavesi 2 – 20 mg/l D1C, DAC DO 1-mA-xppm

Liuennut happi Puhdistuslaitoksen aktiivilietesäiliöt 0,1 – 10 mg/l D1C, DAC DO 2-mA-xppm

Peretikkahappo CIP-pesu, elintarvikkeiden aseptinen pakkaaminen 1 – 2 000 mg/l D1C, DAC PAA 1-mA-xppm

Vetyperoksidi Kirkas vesi, nopea säätö 1 – 2 000 mg/l D1Ca Perox-anturi PEROX-H2.10 

Vetyperoksidi Prosessi- ja uima-allasvesi 0,5 – 2 000 mg/l D1C, DAC PER1-mA-xppm
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DULCOTEST®-sameusanturit

Sameuden mittaukset DULCOTEST® DULCO® turb C -sarjan 
avulla: Kompaktin mittauslaitteen toiminta perustuu hajavalon 
mittaamiseen. Sen avulla voi mitata sameutta laajalla mittaus-
alueella, ja erilaisten mallien ansiosta ISO- ja EPA-standardien 
noudattaminen on helppoa. Laitteita on saatavana joko 
automaattisella puhdistuksella varustettuina tai ilman sitä. 

 Mittausalue 0 – 1 000 NTU

DULCOTEST®-anturit elektrolyyttisen johtokyvyn 
mittaamiseen

Johtokyvyn mittausanturit ihanteellisiin prosessiliitäntöihin: 
DULCOTEST®-anturit täyttävät monenlaiset mittausvaati-
mukset ja tekevät mahdolliseksi mittaustehtävään kulloinkin 
parhaiten sopivan ratkaisun.

 Porrastetut mittausalueet 0,01 µS/cm – 2 000 mS/cm

Mittaus-, säätö- ja anturitekniikka

DULCOTEST®-johtokykyantureiden valintaopas

Johtokyky > 20 mS/cm tai epäpuhtauksia muodostava aine tai kemiallisesti aggressiivinen aine?

 Mittausalue
 Lämpötila
 Mukautuu prosesseihin
 Sähköliitäntä

Kemiallisesti aggressiivinen aine 
tai lämpötila > 70 °C 
tai mittausarvo < 200 µS/cm 
tai > 1 000 mS/cm?

Sarja ICT 2

Prosessivirta: lisäosana ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu laippa. Upotuskotelot: lisäosana IMA – ICT 2

Sarja LF, LMP, CK

Sarja ICT 1

Tyyppi ICT 1 Tyyppi ICT 1-IMA

Asennus prosessivirtaan?

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Induktiivisen johtokyvyn mittaus Konduktiivisen johtokyvyn mittaus
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Yleiskatsaus mittaus- ja säätötekniikkaan
ProMinentin mittaus- ja säätölaitteet mukautetaan tarkasti kuhunkin sovellukseen. Niitä on saatavana eri teholuokissa, 
ja ne voidaan integroida kaikkiin prosessiympäristöihin. 

Mittausmuunnin DULCOMETER® DULCOPAC 

DULCOMETER® DULCOPAC -mittausmuunnin on täydellinen 
PID-säädin vedenkäsittelyn tärkeimmille mittausparametreille. 
Se voidaan asentaa hattukiskoasennuksella ohjauskaappiin.

Mittausmuunnin DULCOMETER® DMTa 

DULCOMETER® DMTa -mittausmuunnin muuntaa pH- ja 
redox-arvojen, klooripitoisuuden ja johtokyvyn anturisignaalit 
häiriöitä sietäväksi 4 – 20 mA: n analogiseksi signaaliksi. 
Monipuolinen, turvallinen ja alati ihanteellinen tapa mittaus-
alueella toimittamiseen.

Mittaus- ja säätölaite DULCOMETER® Compact 

Vesianalyysissä käytettävänä mittaus- ja säätölaitteena 
DULCOMETER® Compact on juuri oikea säädin ohjaustoi-
mintoihin, joissa tarvitaan vain yksipuolista säätöä.

Mittaus- ja säätölaite DULCOMETER® D1Cb/D1Cc

Mittaus- ja säätölaitetta DULCOMETER® D1Cb/D1Cc 
voidaan käyttää ohjaustoimintoihin juomaveden tai jäteveden 
käsittelyssä tai monella muulla alalla. Turvallinen, mukava- ja 
helppokäyttöinen ison valaistun grafiikkanäytön, selkokielisen 
valikon ja pH-anturin seurannan ansiosta.
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Mittaus-, säätö- ja anturitekniikka

Mittaus- ja säätölaite DULCOMETER® diaLog DACa/DACb 

Läpinäkyvät vesianalyysit DULCOMETER® diaLog DACa/DACb: 
llä – tällä laitteella voidaan arvioida kaikkia vedenkäsittelyssä 
olennaisia antureita missä tahansa yhdistelmässä sekä 
ohjata kaikkia käyttölaitteita.

Mittaus- ja säätölaite DULCOMARIN® II

Mittaus- ja säätölaite DULCOMARIN® II vesianalyysiin: vihreää 
teknologiaa energian ja kemikaalien säästötoiminnolla 
varustettuna. Kiertopumppujen ohjaus ja suodattimen 
vastavirtahuuhtelu ovat mahdollisia.

Mittaus- ja säätölaite AEGIS II

Mittaus- ja säätölaite AEGIS II mittaa ja säätää jatkuvasti 
johtokykyä ja ohjaa biosidipitoisuutta pitäen siten putkijohdot 
ja lämmönsiirtimet puhtaina.

UUSI
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Valintaopas
DULCOMETER®-sarjan mittaus- ja -säätötekniikan valinta-
oppaasta löydät taulukoittain ja sovelluskohteiden mukaan 
jaoteltuna nopeasti sovellukseesi sopivan ratkaisun. 

Seinäasennus IP 65

Toiminto DACa Compact D1Cb D1Cc

pH

Redox

Kloori

Klooridioksidi

Kloriitti

Bromi

Konduktiivinen johtokyky

Induktiivinen johtokyky

Johtokyky mA:lla

Peretikkahappo

Vetyperoksidi

Otsoni

Liuennut happi

Fluoridi

Yleiset mittaussuureet normisignaalilla 0/4 – 20 mA

Mittaussuureet

Jännitteensyöttö
90 – 253V ~

Asennustapa, suojausluokka

Kytkinpaneeliasennus IP 54, 1/4 DIN

Yhdistelmäkotelo (seinä-, kytkinpaneeli-, pylväsasennus) IP 67, IP 54

Mittaus

Mittauskanavien lukumäärä 1/2 vaihtoehtoisesti
valittavissa 1 1 1

pH-anturin seuranta

pH-arvon lämpötilakompensaatio

Johtokyvyn lämpötilakompensaatio

Kloorin pH-kompensaatio

PID-säädin

Ohjaus

1-suuntainen säädin (esim. hapon tai lipeän pH:lle)

2-suuntainen säädin (esim. hapon ja lipeän pH:lle)
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Mittaus-, säätö- ja anturitekniikka

Seinäasennus IP 65

Toiminto DACa Compact D1Cb D1Cc

pH

Redox

Kloori

Klooridioksidi

Kloriitti

Bromi

Konduktiivinen johtokyky

Induktiivinen johtokyky

Johtokyky mA:lla

Peretikkahappo

Vetyperoksidi

Otsoni

Liuennut happi

Fluoridi

Yleiset mittaussuureet normisignaalilla 0/4 – 20 mA

Mittaussuureet

Jännitteensyöttö
90 – 253V ~

Asennustapa, suojausluokka

Kytkinpaneeliasennus IP 54, 1/4 DIN

Yhdistelmäkotelo (seinä-, kytkinpaneeli-, pylväsasennus) IP 67, IP 54

Mittaus

Mittauskanavien lukumäärä 1/2 vaihtoehtoisesti
valittavissa 1 1 1

pH-anturin seuranta

pH-arvon lämpötilakompensaatio

Johtokyvyn lämpötilakompensaatio

Kloorin pH-kompensaatio

PID-säädin

Ohjaus

1-suuntainen säädin (esim. hapon tai lipeän pH:lle)

2-suuntainen säädin (esim. hapon ja lipeän pH:lle)

Seinäasennus IP 65

Toiminto DACa Compact D1Cb D1Cc

pH

Redox

Kloori

Klooridioksidi

Kloriitti

Bromi

Konduktiivinen johtokyky

Induktiivinen johtokyky

Johtokyky mA:lla

Peretikkahappo

Vetyperoksidi

Otsoni

Liuennut happi

Fluoridi

Yleiset mittaussuureet normisignaalilla 0/4 – 20 mA

Mittaussuureet

Jännitteensyöttö
90 – 253V ~

Asennustapa, suojausluokka

Kytkinpaneeliasennus IP 54, 1/4 DIN

Yhdistelmäkotelo (seinä-, kytkinpaneeli-, pylväsasennus) IP 67, IP 54

Mittaus

Mittauskanavien lukumäärä 1/2 vaihtoehtoisesti
valittavissa 1 1 1

pH-anturin seuranta

pH-arvon lämpötilakompensaatio

Johtokyvyn lämpötilakompensaatio

Kloorin pH-kompensaatio

PID-säädin

Ohjaus

1-suuntainen säädin (esim. hapon tai lipeän pH:lle)

2-suuntainen säädin (esim. hapon ja lipeän pH:lle)
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Yleiskatsaus paneeliasennettuihin mittaus- 
ja säätöjärjestelmiin
Täydelliset mittaus- ja säätömoduulit ovat helposti integroitavissa vedenkäsittelyprosesseihin.

Täysin asennetut online-mittaus- ja online-säätöyksiköt soveltuvat tärkeimmille mittaussuureille juomaveden käsittelyn 
sekä elintarvike- ja juomateollisuuden alalla kuin myös jäteveden käsittelyssäkin. Näihin sovelluksiin ProMinent käyttää 
DULCOTROL®-sarjan paneeliasennettavia järjestelmiä. Ne voidaan konfiguroida yksinkertaisella sovelluskohtaisella 
tilausjärjestelmällä. Voit valita käyttöön samanaikaisesti jopa kaksi mittaus- ja säätöpistettä, joihin voidaan valita 
sopiva yhdistelmä 13 eri mittausparametrista. Koituva hyöty: järjestelmät tulevat täysin käyttövalmiina moduuleina, 
jolloin ne voidaan asentaa helposti ja nopeasti – ja ottaa heti käyttöön. Onko sinulla vielä kysymyksiä?

Mittaus- ja säätöjärjestelmä DULCOTROL® 
juomavedelle / elintarvike- ja juomateollisuuteen

Juomaveden tai lähes vastaavanlaatuisen veden valvonta ja 
käsittely DULCOTROL®-järjestelmän avulla – kompakti 
mittaus- ja säätöjärjestelmä erityisesti elintarvike- ja juoma-
teollisuutta varten.

Mittaus- ja säätöjärjestelmä DULCOTROL® jätevedelle

Jäteveden valvonta ja käsittely paneeliasennetulla online-
mittaus- ja online-säätöjärjestelmällä. Voidaan konfiguroida 
yksinkertaisesti ja ehdottoman varmasti, sillä teknisiä yksi-
tyiskohtia ei tarvitse tuntea.
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Mittaus-, säätö- ja anturitekniikka

Annostusjärjestelmät 
uima-allasveden käsittelyyn 
Vakiomalliset DULCODOS®-annostusjärjestelmät ovat ProMinentin vuosikymmenien sovelluslähtöisen kehitystyön 
tulos. Eihän pyörää kannata keksiä uudelleen jokaista tehtävää varten. ProMinent auttaa sinua säästämään kustan-
nuksissa, mutta pystyt silti samalla hyödyntämään tarkkaan harkittuja kokonaisratkaisuja.

Annostusjärjestelmä DULCODOS® Pool Comfort  

Kloorin annostuslaitteisto DULCODOS® Pool Comfort on 
mukava ratkaisu uima-altaiden pH-arvon säätöön ja desin-
fiointiin nestemäisillä kloorituotteilla. Kauko-ohjattavissa 
LAN-liitännän kautta. 

  Uima-altaille, joissa kierrätysteho on maks. 225 m3/h

Annostusjärjestelmä DULCODOS® Pool Professional

Kloorin annostusjärjestelmä kaikkien tavallisten hygieniapa-
rametrien yksilölliseen asetukseen ja valvontaan julkisissa 
uima-altaissa. DULCODOS® Pool Professional tekee veden 
kirkkaaksi ja vähentää käyttökustannuksia Eco!Mode-tilan 
ansiosta.

  Uima-altaille, joissa kierrätysteho on maks. 350 m3/h

Annostusjärjestelmä DULCODOS® Pool Soft

Kloorittomat vedenkäsittelylaitteet yksityisiin ympäristöystä-
vällisesti toimiviin uima-altaisiin. Turvallista veden desinfiointia 
aktiivihapella – liitäntävalmiina kokonaisratkaisuna.

 Enintään 100 m3: n uima-altaille

Annostusjärjestelmä DULCODOS® Pool Basic 

Kloorin annostelulaitteisto DULCODOS® Pool Basic on 
yksityisille uima-altaille tarkoitettu kokonaisratkaisu, jossa 
klooripitoisuutta säädellään vain vähän huoltoa vaativan 
redox-potentiaalin mittauksen avulla.

 Uima-altaille, joissa kierrätysteho on maks. 200 m3/h
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Ei kompromisseja 
Petrokemian tai öljy- ja kaasuteollisuuden vaativissa sovel-
luksissa ei voi tehdä kompromisseja. Myrkyllisten, syövyt-
tävien ja syttyvien nesteiden annosteluun liittyvät riskit on 
ehdottomasti eliminoitava. Kyseessä ovat erittäin korkeat 
paineet ja äärimmäiset lämpötilat, joita luotettavien annos-
telupumppujen on uhmattava. Mikä siis vastaisikaan parem-
min vaativien sovellusten tarpeita kuin ProMinentin huippu-
teknologia?

Yleisosaajat kaikille tehoalueille: 
moottorikäyttöiset ja prosessiannostelupumput 
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Moottorikäyttöiset ja prosessiannostelupumput kaikille tehoalueille
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Moottorikäyttöinen kalvoannostelupumppu Vario C

Moottorikäyttöisen Vario C -kalvoannostelupumpun prosessin 
laatu on korkea. Se sopii jatkuvaan annosteluun yksinker-
taisissa annostelutehtävissä. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi 
lisäaineiden tai flokkulanttien annosteluun kemikaaleja 
annosteltaessa.

 Tehoalue: 8 – 76 l/h, 10 – 4 bar 

Yleiskatsaus moottorikäyttöisiin annostelupumppuihin 
kaikille tehoalueille 
Moottorikäyttöisten kalvoannostelupumppujen on kestettävä paljon, toimittava luotettavasti, ja joskus niiden on 
annettava myös seisoa rauhassa: mekaanisesti käännetyllä kalvolla varustettuja annostelupumppuja voidaan käyttää 
matalalla painealueella lähes missä tahansa kohteessa. Huoltotarve? Minimaalinen. Tarkkuus? Ei epäilystäkään. 
Hinta/teho? Mitä parhain.

Moottorikäyttöinen kalvoannostelupumppu Sigma/ 1 
(perustyyppi)

Perustyyppinen Sigma/ 1 on erittäin vankka moottorikäyttöinen 
kalvoannostelupumppu. Siinä on patentoitu monikerroksinen 
turvakalvo, ja se takaa hyvän prosessiturvallisuuden. Pumppua 
on saatavana monilla eri käyttökoneistoilla, kuten kolmi-
vaihevirta- tai yksivaiheisilla vaihtovirtamoottoreilla, myös 
ATEX-luokitelluille Exe- ja Exde-alueille.

 Tehoalue: 17 – 144 l/h, 12 – 4 bar 

Moottorikäyttöinen kalvoannostelupumppu Sigma/ 2 
(perustyyppi) 

Sigma/ 2 -perustyypin kaltaiset vankat moottorikäyttöiset 
kalvoannostelupumput takaavat patentoidun monikerroksisen 
turvakalvon avulla hyvän prosessiturvallisuuden. Kalvoannos-
telupumppua on saatavana monilla eri käyttökoneistoilla 
varustettuna, myös ATEX-luokitelluille Exe- ja Exde-alueille.

 Tehoalue: 50 – 420 l/h, 16 – 4 bar

Moottorikäyttöinen kalvoannostelupumppu Sigma/ 3 
(perustyyppi) 

Hyvän prosessiturvallisuuden takaava patentoitu moniker-
roksinen turvakalvo on vain yksi erittäin vankan moottori-
käyttöisen kalvoannostelupumpun Sigma/ 3 (perustyyppi) 
ominaisuuksista. Sitä on saatavana monilla eri käyttöko-
neistoilla, kuten kolmivaihevirta- tai yksivaiheisilla vaihtovir-
tamoottoreilla, myös ATEX-luokitelluille Exe- ja Exde-alueille.

 Tehoalue: 146 – 1 030 l/h, 12 – 4 bar 
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Moottorikäyttöinen kalvoannostelupumppu Sigma/ 3 
(ohjaustyyppi)  

Moottorikäyttöinen Sigma/ 3 Control -kalvoannostelupumppu 
takaa patentoidun monikerroksisen turvakalvon avulla hyvän 
prosessiturvallisuuden. Älykkäiden ominaisuuksien, kuten 
irrotettavan käyttöyksikön ja säädettävien annostusprofiilien, 
sekä lukuisien käyttökoneisto- ja ohjausvaihtoehtojen ansiosta 
pumppu soveltuu monipuoliseen käyttöön eri sovelluskohteissa.

 Tehoalue: 182 – 1 040 l/h, 12 – 4 bar 

Moottorikäyttöinen kalvoannostelupumppu Sigma/ 1 
(ohjaustyyppi)  

Sigma/ 1 Control on vankka moottorikäyttöinen kalvoannos-
telupumppu, jota voidaan käyttää monipuolisesti monissa 
sovelluksissa. Siinä on patentoitu monikerroksinen turvakalvo, 
joten hyvä prosessiturvallisuus on siten taattu. Pumpun 
huippuominaisuuksia ovat esim. irrotettava käyttöyksikkö, 
säädettävät annostusprofiilit sekä lukuisat käyttökoneisto- ja 
ohjausvaihtoehdot.

 Tehoalue: 17 – 117 l/h, 12 – 4 bar

Moottorikäyttöinen kalvoannostelupumppu Sigma/ 2 
(ohjaustyyppi)  

Sigma/ 2 Control on vankka moottorikäyttöinen kalvoannos-
telupumppu, jossa on patentoitu monikerroksinen turvakalvo. 
Integroitu ylikuormituksen esto tekee pumpusta entistäkin 
turvallisemman. Irrotettavan käyttöyksikön, säädettävien 
annostusprofiilien sekä lukuisien käyttökoneisto- ja ohjaus-
vaihtoehtojen ansiosta pumppu soveltuu monipuoliseen 
käyttöön.

 Tehoalue: 61 – 353 l/h, 16 – 4 bar

Moottorikäyttöiset Sigma-kalvoannostelupumput (ohjaustyyppi)

Moottorikäyttöiset ja prosessiannostelupumput kaikille tehoalueille

Virtausmittari DulcoFlow®

Virtausmittari DulcoFlow® mittaa luotettavasti sykkivät 
virtaukset alueella 0,03 ml/isku tai sitä suuremmilla ultraääneen 
perustuvalla mittausperiaatteella. Virtausmittari kestää 
erinomaisesti kemikaaleja, koska aineiden kanssa kosketuksiin 
joutuvat osat on valmistettu PVDF- ja PTFE-muoveista. 

 Sykkivien tilavuusvirtojen mittaus alueella 
 0,03 – 10 ml/isku
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1.000

Neljä askelta oikean pumpputyypin 
valintaan

 Määrittele syöttöteho litroina tunnissa [l/h].
 Määritä vastapaine baareina.
 Etsi näiden molempien arvojen leikkauspiste.
 Valitse pumpputyyppi, joka vastaa parhaiten leikkauspistettä.

Pumppuopas
Pumppuvalikoima on erittäin laaja: 80 toimialaa, 100 000 
tuotetta, ääretön määrä sovelluksia. Jotta löydät helposti 
itsellesi parhaiten sopivan annostelupumpun, ProMinent on 
laatinut avuksesi Pumppuoppaan. Parilla napsautuksella 
pienennät valikoiman muutamaan sopivaan malliin.
www.pumppuopas.fi
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Yleiskatsaus prosessiannostelupumppuihin 
kaikille tehoalueille
Petrokemian tai öljy- ja kaasuteollisuuden vaativissa sovelluksissa ei voi tehdä kompromisseja. Myrkyllisten, 
syövyttävien ja syttyvien nesteiden annosteluun liittyvät riskit on ehdottomasti eliminoitava. Kyseessä ovat erittäin 
korkeat paineet ja äärimmäiset lämpötilat, joita luotettavien annostelupumppujen on uhmattava. Mikä siis vastaisikaan 
paremmin vaativien sovellusten tarpeita kuin ProMinentin huipputeknologia? 

Kalvoannostelupumppu ProMinent EXtronic®

EXtronic®-kalvoannostelupumppu sopii ihanteellisesti nes-
temäisten aineiden herkille käyttöalueille sovelluskohteissa, 
joissa on kaasuräjähdyksen vaara, ja kaivoksissa, joissa 
vaarana ovat räjähtävät kaivoskaasut, koska sillä on EY: n 
ATEX-direktiivin 94/9/EY mukainen hyväksyntä.

   Tehoalue: 0,19 – 60 l/h, 10 – 1,5 bar

Moottorikäyttöiset ja prosessiannostelupumput kaikille tehoalueille

Hydraulivälitteinen kalvoannostelupumppu Hydro/ 3

Hydro/ 3 on äärimmäisen vankka hydraulivälitteinen kalvo-
annostelupumppu. Se täyttää tiukimmatkin turvallisuusvaati-
mukset. Moduuleista koostuvan rakenteen ansiosta se sopii 
hyvin monille eri sovellusalueille esim. öljy- ja kaasuteollisuu-
dessa. 

   Tehoalue: 10 – 180 l/h, 100 – 25 bar

Hydraulivälitteinen kalvoannostelupumppu Hydro/ 4

Hydro/ 4 on erittäin vankka hydraulivälitteinen kalvoannos-
telupumppu, joka täyttää tiukimmatkin turvallisuusvaatimukset. 
Sitä on saatavilla sarjavalmisteisena ylipaineventtiilillä sekä 
monikerroksisella PTFE-kalvolla varustettuna, jossa on kalvon 
rikkoutumisen signaali. Moduuleista koostuvan rakenteen 
ansiosta se sopii hyvin monille eri sovellusalueille.

  Tehoalue: 130 – 1 450 l/h, 25 – 7 bar

Hydraulivälitteinen kalvoannostelupumppu Hydro/ 2

Hydro/ 2 täyttää erittäin vankkana hydraulivälitteisenä 
kalvoannostelupumppuna tiukimmatkin turvallisuusvaa-
timukset. Sen moduuleista koostuvaan kokoonpanoon on 
valittavissa yksi tai kaksi annostuspäätä, neljä eri vaihteiston 
välityssuhdetta, kaksi eri annostuspään kokoa ja kolme eri 
annostuspään materiaalia. Siksi pumppu sopii hyvin monille 
eri sovellusalueille.

  Tehoalue: 3 – 72 l/h, 100 – 25 bar
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Hydraulivälitteinen kalvoannostelupumppu Orlita® MH

Orlita® MH -kalvoannostelupumpussa on vahva metallikalvo. 
Sen ansiosta pumpulla voidaan saavuttaa tarkat syöttötehot 
myös erittäin korkeassa paineessa. Orlita® MH koostuu 
moduuleista, joten se soveltuu monipuoliseen käyttöön. 
Saatavilla on runsaasti eri käyttökoneistovaihtoehtoja: 
käyttöyksiköt, -koneistot ja annostuspäät ovat vapaasti 
yhdisteltävissä.

 Tehoalue: maks. 800 l/h, maks. 700 bar

Mäntäannostelupumppu Orlita® PS

Tehokkaan Orlita® PS -mäntäannostelupumpun avulla 
saavutetaan tarkat syöttötehot myös korkeissa paineissa ja 
jopa +400 °C: n lämpötilassa. Orlita® PS -pumppu koostuu 
moduuleista, joten se soveltuu monipuoliseen käyttöön. 

 Tehoalue: 0 – 37 000 l/h, 400 – 4 bar

Hydraulivälitteinen kalvoannostelupumppu Orlita® MF

Hydraulivälitteinen kalvoannostelupumppu Orlita® MF 
annostelee luotettavasti myös korkeassa paineessa. Sen 
moduuleista koostuva rakenne mahdollistaa monipuolisen 
käytön. Rakennussarjaperiaatteen ansiosta tämä pumppu 
mukautuu vaatimuksiisi myös silloin, kun tarvitset erittäin 
suuria syöttötehoja.

 Tehoalue: 0 – 30 000 l/h, 700 – 6 bar

Mäntäannostelupumppu Orlita® DR

Orlita® DR -mäntäannostelupumpussa ei tarvita venttiileitä 
ja sitä voidaan siksi käyttää laajasti eri iskuntaajuuksilla. 
Siten pumppu soveltuu käytettäväksi erittäin viskoosisten 
aineiden kanssa 106 mPas: n arvoon asti laajalla, –40 °C: 
sta +400 °C: seen ulottuvalla lämpötila-alueella esim. 
elintarviketeollisuudessa.

 Tehoalue: 0 – 4 000 l/h, 400 – 4 bar
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Kalvo-, hydraulivälitteiset kalvo- ja 
mäntäannostelupumput Makro/ 5

Myös Makro/ 5 -sarjan kalvo-, hydraulivälitteisiä kalvo- ja 
mäntäannostelupumppuja voidaan laajentaa moduuleilla, ja 
ne soveltuvat suuremmille tehoalueille.

  Tehoalue M5Ma (mekaaninen kalvoannostelupumppu): 
1 540 – 4 000 l/h, 4 bar

 Tehoalue M5Ha (hydraulinen kalvoannostelupumppu):
 450 – 6 108 l/h, 25 – 6 bar
 Tehoalue M5Ka (mäntäannostelupumppu):  
 38 – 6 014 l/h, 320 – 6 bar

Kalvo-, hydraulivälitteiset kalvo- ja 
mäntäannostelupumput Makro TZ

Tämä annostelupumppusarja on rakennettu moduuleista. 
Se tarjoaa jokaiseen sovelluskohteeseen sovitetun ratkaisun.

 Tehoalue TZMb (mekaaninen kalvoannostelupumppu):
 260 – 2 100 l/h, 12 – 4 bar
	Tehoalue TZKa (mäntäannostelupumppu):  
 8 – 1 141 l/h, 320 – 11 bar

Hydraulivälitteinen kalvoannostelupumppu 
Orlita® Evolution 1

Orlita® Evolution 1 on erittäin vankka hydraulivälitteinen 
kalvoannostelupumppu, joka täyttää tiukimmatkin turvalli-
suusvaatimukset. Siinä on monikerroksinen PTFE-kalvo ja 
integroitu kalvon rikkoutumisen varoitus- ja signaalitoiminto 
sekä ainutlaatuinen kalvon asennonohjaus.

 Tehoalue: 3 – 355 l/h, 400 – 12 bar

Moottorikäyttöiset ja prosessiannostelupumput kaikille tehoalueille

Hydraulivälitteinen kalvoannostelupumppu 
Orlita® Evolution 2

Orlita® Evolution 2 on erittäin vankka hydraulivälitteinen 
kalvoannostelupumppu, joka täyttää tiukimmatkin turvalli-
suusvaatimukset. Siinä on monikerroksinen PTFE-kalvo ja 
integroitu kalvon rikkoutumisen varoitus- ja signaalitoiminto 
sekä ainutlaatuinen kalvon asennonohjaus.

 Tehoalue: 6 – 900 l/h, 400 – 10 bar
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Prosessikalvoannostelupumppu Zentriplex 

Zentriplex on värähtelevä kolmimäntäinen prosessikalvo-
pumppu, joka takaa suuret tehot sekä hyvän hyötysuhteen 
mutta vie vain vähän tilaa pienikokoisen annostelu- ja 
käyttöyksikön ansiosta. Pumppu tekee vaikutuksen myös 
taloudellisuudellaan, koska se edellyttää vain vähän materiaalia 
ja työtä. 
 
 Tehoalue: 424 – 8 000 l/h, 367 – 36 bar

Hydraulivälitteinen kalvoannostelupumppu 
Orlita® Evolution 3

Orlita® Evolution 3 on erittäin vankka hydraulivälitteinen 
kalvoannostelupumppu, joka täyttää tiukimmatkin turvalli-
suusvaatimukset. Siinä on monikerroksinen PTFE-kalvo ja 
integroitu kalvon rikkoutumisen varoitus- ja signaalitoiminto 
sekä ainutlaatuinen kalvon asennonohjaus.

 Tehoalue: 21 – 1 330 l/h, 400 – 18 bar

Hydraulivälitteinen kalvoannostelupumppu 
Orlita® Evolution 4

Orlita® Evolution 4 on erittäin vankka hydraulivälitteinen 
kalvoannostelupumppu, joka täyttää tiukimmatkin turvalli-
suusvaatimukset. Siinä on monikerroksinen PTFE-kalvo ja 
integroitu kalvon rikkoutumisen varoitus- ja signaalitoiminto 
sekä ainutlaatuinen kalvon asennonohjaus.

 Tehoalue: 55 – 7 400 l/h, 400 – 10 bar
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Moottorikäyttöiset ja prosessiannostelupumput kaikille tehoalueille

Hydraulivälitteinen metallikalvoannostelupumppu 
Orlita® MHHP

Orlita® MHHP -metallikalvoannostelupumput ovat erikois-
pumppuja, jotka pystyvät korkeissa, jopa 3 000 baarin 
paineissakin tarkkoihin syöttötehoihin.
 
 Tehoalue: 3 – 11 l/h, 3 000 bar

Neljä askelta oikean pumpputyypin 
valintaan

 Määrittele syöttöteho litroina tunnissa [l/h].
 Määritä vastapaine baareina.
 Etsi näiden molempien arvojen leikkauspiste.
 Valitse pumpputyyppi, joka vastaa parhaiten leikkauspistettä.

Pumppuopas
Pumppuvalikoima on erittäin laaja: 80 toimialaa, 100 000 
tuotetta, ääretön määrä sovelluksia. Jotta löydät helposti 
itsellesi parhaiten sopivan annostelupumpun, ProMinent on 
laatinut avuksesi Pumppuoppaan. Parilla napsautuksella 
pienennät valikoiman muutamaan sopivaan malliin.
www.pumppuopas.fi
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Kaikilla teknisillä aloilla tehtävä tutkimus- ja kehitystyö on vaivan 
arvoista. Sen ansiosta tuotteet ja järjestelmät edustavat 
hygieenistä puhtaan veden uusinta käsittelytekniikkaa.

Perehtymistä, ratkaisuja, tukea
ProMinentin asiantuntijat kokoavat sinulle laajasta tuoteva-
likoimasta juuri sellaisen järjestelmän, joka sopii parhaiten 
käyttötarkoitukseesi. Valikoima kattaa niin kaikille tehoalueille 
sopivat annostelupumput kuin mittaus- ja säätötekniikan 
sekä kalvosuodatuslaitteistot ja niihin sopivat desinfiointime-
netelmät. Toimitamme asiakkaillemme tehokkaan, varman 
ja teknisesti erittäin suorituskykyisen kokonaisratkaisun. 
Toimitukseen sisältyy luonnollisesti maailmanlaajuinen tekninen 
tuki.

Desinfiointi- ja hapetusjärjestelmät



41 www.prominent.fi

Vedenkäsittely ja veden desinfiointi
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UV-laitteisto Dulcodes MP

UV-laitteisto Dulcodes MP uima-allasveden käsittelyyn ja 
desinfiointiin. Laite vähentää sitoutunutta klooria ja poistaa 
uima-altaille tyypillistä hajua, jolloin silmät, nenä ja iho eivät 
enää ärsyynny. Portaittaisen manuaalisäädön ansiosta 
laitteen tehoa voidaan säätää kulloisenkin tarpeen mukaan. 

 Maksimivirtaus 569 m3/h

Yleiskatsaus UV-laitteistoihin
UV-säteilytys on nykyaikaisen vedenkäsittelyn turvallinen ja luotettava desinfiointimenetelmä, jossa ei tarvita 
kemikaaleja. ProMinentin Dulcodes®-UV-laitteistot hyödyntävätkin UV-desinfioinnin turvallisuutta ja luotettavuutta 
mitä erilaisimmissa käyttökohteissa. Sen puolesta puhuvat tutkimustulokset ja lukemattomat häiriöittä toimivat 
laitteistot: UV soveltuu erinomaisesti veden desinfiointiin.

UV-laitteisto Dulcodes LP

Ainutlaatuiset Dulcodes LP -UV-laitteistot edustavat tulevai-
suuden vedenkäsittelyä – tehokkaasti ja ilman kemikaaleja. 
Virtaustehot ovat maksimaaliset, mutta säteilijöiden pienen 
määrän ja minimaalisen energiankulutuksen ansiosta lait-
teistojen elinkaarikustannukset ovat vähäiset.

 Maksimivirtaus 600 m3/h

UV-laitteistot Dulcodes LP-PE (muovi)

Desinfioi suolapitoista meri- tai termistä vettä ilman korroosion 
aiheuttamia ongelmia muovista valmistetulla Dulcodes LP-PE 
-UV-laitteistolla. UV-laitteisto koostuu reaktorista ja UV-anturista, 
jotka on valmistettu ultraviolettisäteilyä erittäin hyvin kestävästä 
muovista.

  Maksimivirtaus 250 m3/h

UV-laitteisto Dulcodes A

UV-laitteisto toimii energiatehokkaasti ja puhtaasti portaat-
tomasti säädettävien keskipainesäteilijöiden pohjalta ja voi 
siten tasoittaa automaattisesti vedenlaadun vaihteluita tai 
vähentää likaisuutta.

  Maksimivirtaus 739 m3/h
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Vedenkäsittely ja veden desinfiointi

UV-laitteisto Dulcodes LP, sertifioitu

UV-laitteisto Dulcodes LP juomaveden desinfiointiin täyttää 
DVGW-, ÖVGW- ja UVDGM-standardit. Se edustaa tulevai-
suuden vedenkäsittelyä tehokkaalla suorituskyvyllään Vario-
Flux-säteilijöiden ja dynaamisen säteilylämmityksen ansiosta.

  Maksimivirtaus 259 m3/h

Tyyppi MP
muovi

Tyyppi L Tyyppi LPP Tyyppi LP Tyyppi A
tavalliset

kytkentälaitteet
sähköiset

kytkentälaitteet
muovisertifioitusertifioituruostumaton

teräs

UV-laitteistojen tehotaulukko
Mitä tyyppiä edustat? Tässä taulukossa esitetään ProMinentin 
vakiomallisten UV-laitteistojen teho ja tyypilliset käyttökoh-
teet. Tarvitsetko jotain erityisempää? Ota meihin yhteyttä. 
Olemme mielellämme avuksi.

UUSI
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Yleiskatsaus otsonilaitteistoihin
ProMinent-otsonilaitteistojen tärkeimmät käyttöalueet ovat juomaveden ja uima-allasveden käsittely, vedenkäsittely 
juoma- ja elintarviketeollisuudessa, akvaario- ja allasveden käsittely eläintarhoissa sekä jäähdytys- ja prosessiveden 
käsittely. 

Otsonilaitteisto OZONFILT® OZVa

OZONFILT® OZVa on suorituskykyinen ja kompakti. Se 
soveltuu tehokkaaseen otsoninvalmistukseen paineilmasta 
tai hapesta keskisuurilla enintään 90 g: n/h tehoalueilla. 

 Tehoalue: 5 – 90 g otsonia/h

Otsonilaitteisto OZONFILT® OZMa

OZONFILT® OZMa on huipputurvallinen käyttää, mutta sen 
käyttökustannukset jäävät erittäin vähäisiksi. Otsoninkehitin 
on huoltovapaa, ja se tuottaa paineilmasta tai hapesta otsonia 
jopa 735 g/h.

 Tehoalue: 70 – 735 g otsonia/h

Otsonilaitteisto OZONFILT® Compact OMVa

OZONFILT® Compact OMVa on täydellinen, käyttövalmiiksi 
asennettu järjestelmäratkaisu otsonin valmistukseen ja 
annosteluun. Sen osat on optimoitu sopimaan täydellisesti 
toisiinsa.

 Tehoalue: 5 – 70 g otsonia/h
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Vedenkäsittely ja veden desinfiointi

Otsonilaitteistojen tehotaulukko

Otsonilaitteistojen valinnassa kiinnitetään huomiota käyttökaa-
suun ja haluttuun otsonipitoisuuteen. Tehotaulukosta näet, 
mitkä otsonilaitteistot sopivat parhaiten juuri sinun tarpeisiisi.
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Yleiskatsaus klooridioksidilaitteistoihin
Klooridioksidi desinfioi pH-arvosta riippumatta. Sillä on pitkä jälkivaikutusaika, joten aine säilyttää tehonsa johdoissa 
monien tuntien tai jopa useiden päivien ajan. Klooridioksidilla voi käsitellä kokonaisia vesijärjestelmiä legionellatartuntojen 
torjumiseksi, koska aine hajottaa luotettavasti putkijohtoihin ja säiliöihin muodostuvia biofilmejä. 

Klooridioksidilaitteisto Bello Zon® CDLb

Tämä klooridioksidilaitteisto soveltuu kloorittoman kloori-
dioksidiliuoksen valmistukseen etenkin, kun käytössä on 
useita annostelupaikkoja. Bello Zon® CDLb -klooridioksidi-
laitteisto tuottaa ClO2: ta erissä kloriittihappomenetelmällä 
laimennettuja kemikaaleja käyttäen. 

 Tuottoteho 0 – 120 g/h ja varastointikapasiteetti
 maks. 60 g klooridioksidia maksimiannostelua varten.
 Maksimivirtaus 600 m3/h, kun ClO2-annostelu on 0,2 ppm

Klooridioksidilaitteisto Bello Zon® CDVc

Klooridioksidilaitteisto klooridioksidin valvontaan ja annosteluun 
laimennettuja kemikaaleja käyttäen. Erityinen reaktorirakenne 
takaa hyvän hyötysuhteen ja turvallisuuden. Bello Zon® 
CDVc voidaan integroida helposti ja turvallisesti kaikkiin 
vedenkäsittelyprosesseihin.

 1 – 2 000 g klooridioksidia/h. Maksimivirtaus
 10 000 m3/h, kun ClO2-annostelu on 0,2 ppm

Klooridioksidilaitteisto Bello Zon® CDKc

Klooridioksidilaitteisto klooridioksidin jatkuvaan valmistuk-
seen, valvontaan ja annosteluun konsentroituja kemikaaleja 
käyttäen. Bello Zon® CDKc on liitäntävalmis ja helppokäyt-
töinen laitteisto, jossa on integroitu, luontaisesti vaaraton 
esilaimennusasema.

  8 – 12 000 g klooridioksidia/h. Maksimivirtaus
 60 000 m3/h, kun ClO2-annostelu on 0,2 ppm

Klooridioksidilaitteisto Bello Zon® CDEa

Klooridioksidilaitteisto, joka tuottaa jatkuvasti ClO2: ta kloriit-
tihappomenetelmällä laimennettuja kemikaaleja käyttäen. 
Yksinkertaisin käyttää, selkeä rakenteeltaan ja säädettävissä 
analogisesti, manuaalisesti tai kontaktien kautta.

 5 – 140 g klooridioksidia/h. Maksimivirtaus
 700 m3/h, kun ClO2-annostelu on 0,2 ppm
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Vedenkäsittely ja veden desinfiointi

Tehotaulukko 
Klooridioksidilaitteistot

Tehotaulukosta löydät jokaiseen so-
velluskohteeseen sopivan laitteiston. 
Etkö löydä itsellesi sopivaa laitteistoa? 
Ei huolta! Asiantuntijamme rakastavat 
haasteita.

Klooridioksidilaitteisto Bello Zon® CDLb 
monella annostelupaikalla varustettuna

Joustavat ratkaisut ClO2: n valmistukseen ja annosteluun 
asiakkaan tehtävien, edellytysten ja budjetin mukaan. 
Täydellisesti yhteensopivat asiakaskohtaiset moduulijärjes-
telmät.

 Tuottoteho 0 – 120 g/h ja varastointikapasiteetti
 maks. 60 g klooridioksidia maksimiannostelua varten. 
 Maksimivirtaus 600 m3/h, kun ClO2-annostelu on 0,2 ppm,
 vakiomallit jopa 6 annostelupaikalle
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Yleiskatsaus elektrolyysilaitteistoihin
Miten mukavaa: Ei kuljetettavia kemikaaleja, ei varastointia eikä vaarallisten aineiden käsittelyä. Sen sijaan huippu-
tekniikkaa edustavat laitteet, jotka tuottavat suoraan paikan päällä vaarattomasta keittosuolasta klooria, vetyä ja 
natriumhydroksidiliuosta.

Putkikenno-elektrolyysilaitteisto CHLORINSITU® II

Vankka, turvallinen ja taloudellinen laitteisto kohteisiin, joissa 
keittosuolan lisääminen käsiteltävään veteen ei haittaa. 

 Teho 50 – 2 400 g natriumhypokloriittia/h

Kalvoelektrolyysilaitteisto CHLORINSITU® III

Tarvitsetko ultrapuhdasta taikka vähäkloridista tai vähäklo-
raattista natriumhypokloriittia? Ratkaisu on CHLORINSITU® III 
-elektrolyysilaitteisto. Se soveltuu juoma-, jäte-, prosessi- ja 
uima-allasvedelle sekä jäähdytystorneihin.

 Teho 100 – 10 000 g natriumhypokloriittia/h

Kalvoelektrolyysilaitteisto 
CHLORINSITU® III Compact

Pienimuotoiseen natriumhypokloriitin valmistukseen pieneh-
köissä uima-altaissa: CHLORINSITU® III Compact -elektro-
lyysilaitteisto.

 Teho 25 – 50 g natriumhypokloriittia/h

Kalvoelektrolyysilaitteisto 
CHLORINSITU® IV Compact

CHLORINSITU® IV Compact -elektrolyysilaitteisto tuottaa 
ultrapuhdasta kloorikaasua tyhjiömenetelmällä. Taloudellinen, 
kestävä ja tilaa säästävä.

 Teho 25 – 50 g ultrapuhdasta aktiiviklooria/h 
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Vedenkäsittely ja veden desinfiointi

Elektrolyysilaitteisto CHLORINSITU® V Plus

CHLORINSITU® V Plus -elektrolyysilaitteisto tuottaa tyhjiö-
menetelmällä aktiiviklooria yhdessä natriumhypokloriittiliuoksen 
kanssa. Klooraus ja pH-arvon säätö onnistuvat yhdellä 
laitteistolla.  

 Teho 100 – 3 500 g ultrapuhdasta aktiiviklooria/h

Elektrolyysilaitteisto CHLORINSITU® V

CHLORINSITU® V -elektrolyysilaitteisto tuottaa ultrapuhdasta 
aktiiviklooria tyhjiömenetelmällä. Se sopii sovelluksiin, joissa 
annostellaan hypokloorihapoketta ja samanaikaisesti korjataan 
pH-arvoa.

 Teho 100 – 3 500 g ultrapuhdasta aktiiviklooria/h

Elektrolyysilaitteisto Dulco®Lyse 

Laitteisto valmistaa tehokkaasti DulcoLyt 400: aa (ECA-vettä), 
jonka kloridi- ja kloraattipitoisuus on erittäin matala. Se tarjoaa 
parhaan mahdollisen korroosiosuojan ja on erittäin taloudellinen 
vähäisen kloridimäärän ansiosta.

 Teho 100 – 300 g ultrapuhdasta hypokloorihapoketta/h
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Elektrolyysilaitteistojen tehotaulukko
Valikoimassamme on erilaisia ratkaisuja juoma-, prosessi- ja uima-allasveden 
käsittelyyn. Löydät taulukosta eri sovelluskohteiden yhdistelmät. Tarvitsetko 
yksilöllisen ratkaisun? Älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme. Jos he eivät 
poikkeuksellisesti osaa auttaa heti, he etsivät sinulle sopivan ratkaisun. Takaamme sen.
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Vedenkäsittely ja veden desinfiointi

Yleiskatsaus kloorikaasun annostusjärjestelmään 
DULCO®Vaq
DULCO®Vaq-annostusjärjestelmässä kloorikaasu käsitellään turvallisesti tyhjiön avulla. Injektorissa muodostunut 
alipaine avaa kloorikaasusäiliöön asennetun tyhjiöannostelusäätimen, ja kloorikaasu siirtyy käsiteltävään veteen. 
Säätöventtiilit ohjaavat annostelumäärää, ja rotametrit näyttävät tarkasti kloorikaasuvirtauksen. Lisäkomponentit, 
kuten moottoroidut säätöventtiilit, injektorit tai tyhjiökytkimet, mahdollistavat suuren määrän yksilöllisiä konfigurointeja.

ProMinentin asiantuntijat ottavat huomioon kaikki turvallisuustekniset vaatimukset kloorikaasun annostusjärjestelmän 
suunnittelussa.
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Annostusjärjestelmä Ultromat® MT panosprosesseihin

Manuaalinen polymeerien valmistusasema Ultromat® MT: 
Täydellinen annostusjärjestelmä nestemäisten ja jauhemaisten 
polymeerien käsittelyyn pienissä määrin. Erittäin vankka ja 
edullinen kustannuksiltaan.

 Tuottoalue: 120 – 3 800 l/h

Yleiskatsaus Ultromat®-annostusjärjestelmiin

Polymeerien annostusjärjestelmät
Jos nesteestä on poistettava kiintoaineita, siihen käytetään nestemäisiä tai jauhemaisia polymeerejä. Tällöin apuna 
ovat polymeerien valmistus- ja annostelulaitteistot. ProMinentin jätevedenkäsittelyn asiantuntijat tietävät, miten tämä 
erityissovellus on toteutettavissa käytännössä teknisesti tehokkaalla tavalla. He ovat kehittäneet Ultromat®-
annostelulaitteistot vastaamaan korkeimpia vaatimuksia. Nämä laitteet ovat lisäksi erittäin helppoja asentaa ja käyttää. 

Annostusjärjestelmä Ultromat® ULFa (virtauslaitteisto)

Polymeerien valmistusasema Ultromat® ULFa (virtauslaitteisto): 
Tässä annostusjärjestelmässä flokkulanteista valmistetaan 
käyttövalmista polymeeriliuosta. Laitteisto on suunniteltu 
polymeeriliuosten täysautomaattista valmistusta varten.

 Tuottoalue maks. 8 000 l/h

Annostusjärjestelmä Ultromat® ULPa (panoslaitteisto)

Annostusjärjestelmä Ultromat® ULPa (panoslaitteisto) soveltuu 
käyttövalmiin polymeeriliuoksen valmistukseen flokkulanttien 
avulla.

 Tuottoalue 400 – 4 000 l/h

Kaksikammioinen laitteisto Ultromat® ULDa 

ProMinentin Ultromat® ULDa -annostusjärjestelmä on auto-
maattinen polyelektrolyyttien valmistuslaitteisto. Sen käyttö 
on kannattavaa etenkin silloin, kun synteettisistä polymee-
reistä valmistetaan automaattisesti flokkulantteina toimivia 
polymeeriliuoksia.

 Tuottoalue maks. 2 000 l/h
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Annostusjärjestelmä Ultromat® ATR
(virtauslaitteisto pyöreillä säiliöillä)

Ultromat® ATR -annostusjärjestelmää (virtauslaitteisto pyöreillä 
säiliöillä) käytetään jauhemaisten polymeerien käsittelyssä 
käyttövalmiiksi polymeeriliuoksiksi.

 Tuottoalue maks. 2 000 l/h

Annostusjärjestelmä POLYMORE 

POLYMORE-annostusjärjestelmä on linjakytketty valmistus-
asema, jossa nestemäinen polymeeri annostellaan letkupum-
pulla laimennusveteen painetiiviiseen, monikammioiseen 
sekoitinyksikköön. Tuloksena syntyy käyttövalmis ja homo-
geeninen polymeeriliuos.

 Tuottoalue maks. 18 000 l/h

Annostusjärjestelmä PolyRex 

PolyRex-annostusjärjestelmä on kaksikammioinen valmistus-
asema nestemäisten ja jauhemaisten polymeerien käsittelyyn. 
Se koostuu syöttö- ja sekoitinyksiköstä sekä kaksikammioisesta, 
ruostumattomasta teräksestä valmistetusta säiliöstä. Laite 
hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla käytetyt polymeerit.

 Tuottoalue maks. 3 820 l/h

Vedenkäsittely ja veden desinfiointi
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Varastointisäiliöt
ProMinentin varastointisäiliöt täyttävät kaikki Saksan vesitalouslain (WHG), vesistöille vaarallisten aineiden käsittelyyn 
tarkoitetuista laitteista annetun asetuksen (VAwS) sekä tarkastusmerkinnöistä annetun asetuksen säännökset. Lisäksi 
ProMinent noudattaa tiukkoja lakimääräyksiä, joilla säädellään ympäristölle vaarallisten aineiden varastointiin ja 
siirtämiseen tarkoitettujen laitteiden suunnittelua ja käyttöä.

Varastointisäiliöt

PE-varastointisäiliömme vastaavat Saksan vesitalouslain 
tiukkoja vaatimuksia. Ne soveltuvat sekä sisä- että ulko-
asennukseen. Valmistamme tarvittaessa myös säiliöitä, jotka 
vastaavat kansainvälisiä valmistusmääräyksiä, kuten KVU-, 
VLAREM- ja KIWA-standardeja.

 Nimellisvetoisuus 35 – 1 000 l
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Vedenkäsittely ja veden desinfiointi

Tomal® Big Bag -tyhjennysasema 

Tyhjennysasemaa käytetään enintään 1 000 kg: n suursäkkien 
annosteluun ja tyhjennykseen. Suursäkki ripustetaan teli-
neeseen nostoristikolla. 30 litran jauheensyöttösäiliötä 
käytetään jauheen lisäämiseen syöttölaitteistoon.

 Enintään 1 000 kg: n suursäkkien tyhjennys

Tomal®-moniruuvisyötin

Moniruuvisyötin soveltuu ainutlaatuisen suunnittelunsa 
ansiosta erinomaisesti jauheiden ja rakeiden annosteluun.

Kiintoaineiden annostusjärjestelmät
ProMinentiltä saat kaiken, mitä tarvitset kiintoaineiden annosteluun ja käsittelyyn tuotantoprosesseissasi. Myös 
ongelmallisiin sovelluskohteisiin löytyy taloudellinen ratkaisu, esim. kun kyseessä ovat painoltaan suuresti vaihtelevat 
aineet tai silloituksessa esiintyy ongelmia.

Valintaopas Ultromat®-annostusjärjestelmille
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Yleiskatsaus kalvosuodatinlaitteistoihin
ProMinent on kalvosuodatuksen asiantuntija, ja sen tarjontaan kuuluu monipuolinen ja laadukas laitteistotekniikka. 
Tarjontaa täydentää ProMaqua®-merkkimme laaja tuotevalikoima, minkä ansiosta pystymme kehittämään asiakkaille 
räätälöityjä ratkaisuja. ProMinent-kalvotekniikka kattaa ultra- ja nanosuodatuksen sekä käänteisosmoosin kaikki 
muunnelmat – mukaan lukien tarkan, kalvolaitteistoon sovitetun esi- ja jälkikäsittelyn. 

Ultrasuodatuslaitteisto Dulcoclean® UF

Dulcoclean® UF -ultrasuodatuslaitteisto poistaa kalvotekno-
logian avulla turvallisesti sameuden, hiukkaset ja mikrobiologiset 
epäpuhtaudet.

 Permeaattiteho 8 – 75 m3/h

Käänteisosmoosilaitteisto Dulcosmose® ecoPro

Dulcosmose® ecoPro -käänteisosmoosilaitteiston maksi-
maalinen permeaattiteho matalissa käyttöpaineissa pitää 
huolen siitä, että laitteen investointi- ja käyttökustannukset 
jäävät vähäisiksi.

 Permeaattiteho 100 – 2 700 l/h

Käänteisosmoosilaitteisto Dulcosmose® – sarja TW

Dulcosmose® TW -käänteisosmoosilaitteisto on yleismalli, 
jota käytetään moderniin suolanpoistoon juomavedestä. 
Maksimaalinen permeaattiteho matalissa käyttöpaineissa 
pitää investointi- ja käyttökustannukset vähäisinä.

 Permeaattiteho 3 – 50 m3/h

Nanosuodatuslaitteisto Dulcosmose® – sarja NF

Dulcosmose® NF soveltuu kompaktina ja edullisena nano-
suodatuslaitteistona osittaiseen suolanpoistoon teollisuuden 
sovelluksissa. Maksimaalinen permeaattiteho matalissa 
käyttöpaineissa pitää uusimman ”Ultra low pressure” -kalvon 
ansiosta huolen siitä, että investointi- ja käyttökustannukset 
jäävät vähäisiksi.

 Permeaattitehot 1 – 50 m3/h, tarvittaessa myös 
 suuremmat tehot mahdollisia
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Vedenkäsittely ja veden desinfiointi

Käänteisosmoosilaitteistojen tehotaulukko

Lyhyesti sanottuna: ecoPro on vakiolaitteisto juomaveden käsittelyyn, TW: juomavesi, 
BW: murtovesi, SW: merivesi. Valitse haluamasi teho ja anna asia ProMinent-
asiantuntijoidemme hoidettavaksi – he auttavat sinua erinomaisella palvelullaan.

Käänteisosmoosilaitteisto Dulcosmose® – sarja SW

Dulcosmose® SW -käänteisosmoosilaitteisto on vakiomalli, 
jota käytetään moderniin suolanpoistoon merivedestä. 
Laitteella saavutetaan paras mahdollinen permeaattiteho 
kohtalaisissa käyttöpaineissa ”High rejection low pressure” 
-kalvojen uusimman sukupolven ansiosta. Tämä alentaa 
investointi- ja käyttökustannuksia.

  Permeaattiteho 780 – 29 000 l/h 

Käänteisosmoosilaitteisto Dulcosmose® – sarja BW

Dulcosmose® BW -käänteisosmoosilaitteisto on vakiomalli, 
jota käytetään moderniin suolanpoistoon murtovedestä. 
Laitteella saavutetaan paras mahdollinen permeaattiteho 
kohtalaisissa käyttöpaineissa ”High rejection low pressure” 
-kalvojen uusimman sukupolven ansiosta. Tämä alentaa 
investointi- ja käyttökustannuksia.

  Permeaattiteho 2 000 – 50 000 l/h
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Muistiinpanot
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Ota käyttöön meidän ratkaisumme. 
Selkeä tuoteluettelomme sisältää neljä osaa. Voit tilata toivomasi osan luettelosta haluamallasi tavalla.

Tilaa itsellesi 
ProMinentin vuoden 2017 tuoteluettelo.

Osa 1 
Annostelupumput, komponentit 
ja annostusjärjestelmät

Osa 3 
Moottorikäyttöiset ja 
prosessiannostelupumput 
kaikille tehoalueille

Osa 2 
Mittaus-, säätö- ja 
anturitekniikka

Osa 4 
Vedenkäsittely ja veden 
desinfiointi

ProMinent – valikoima 2017

Lataa ProMinent App -sovellus iPhone- ja iPad-laitetta varten iTunes App Storesta tai osoitteesta 
www.prominent.com/app.

Voit ladata yksittäiset luettelot tai selata niitä sähköisesti osoitteessa  
www.prominent.fi/fi/Tuotteet/Tuotteet/Tuoteluettelo/Tuoteluettelo.html.

Tai tilaa oma painettu kappaleesi suoraan meiltä osoitteesta 
prominent@prominent.fi.

Voit tilata kappaleesi myös numerosta 09 4777 890.

ProMinent Finland Oy
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