
Mät och doserings-
utrustning
Från enkla mät- och doseringsenheter till avancerade 

multifunktionsenheter



Mät- och doseringsutrustning
Enwa Bad & Spa  har ett brett utbud av utrustning, allt från enkla, exakta 
mät- och doseringsenheter till avancerade multifunktionsenheter som 
också har WEB-, OPC- och CAN BUS-anslutningar.

Enwa Bad & Spa levererar utrustning från världens 
största och ledande tillverkare inom detta område.

Vår utrustning kännetecknas av:

• Eco läge
• Lasthantering
• Exakt dosering
• Noggranna mätningar
• Enkel användning
• Modern teknologi
• Minskad kemikalieförbrukning
• Minskad energiförbrukning
• Enkel anslutning till SD-system
• Enwa Badeanlegg kan mäta och reglera alla 

möjliga medier i en badanläggning på ett exakt 
och säkert sätt med modern utrustning.

Enwa Control

EcoDriften utgår från vattenkvalitén som mäts kontiguerligt i bassängen. Värden för vilkor för 
EcoDrift är Fritt klor, Totalt klor, Budet klor, pH och Redox. Styrningen av Ecodrift avgöras av 
mätparamentrarna bundet klor och redox. Styrningen av Ecodrift avgöras av mätparamentrarna 
bundet klor och redox. Beroende av belastning av bässöngen kan anläggningen köras med 
reducerad drift, detta sker i tre steg: hög medel och låg.

Enwa Control System
Enwa Control är ett utvecklat styrprogram som 
är anpassat för badvattenreningsprocessen. 
Användarvänlighet och tydlighet gör program-
met lätthanterat för driftpersonalen, med tydliga 
funktioner och driftvisning. 
Enwa badanläggningar kan erbjuda full sup-
port med total insyn i er anläggning, vilket ger 
oss möjlighet att bevaka och driftoptimera er 
anläggning.

Ecodrift/nattdrift
Systemet har driftfunktion Ecodrift som är 
uppdelat på fyra olika driftlägen.
Nattdrift: Vid bra vattenkvalité går driften i 
reducerat läge under natten.
Augoläge: Vid bra vattenkvalité oberoende 
av tid på dygnet går anläggningen i Eco-läge 
när inställda gränsvärden uppfylls gällande 
vattenkvalité.
Planerad drift: Personalen kan planera reduc-
erad driftläge vid tidpunkter över dygnet, 
samma krav gäller dock för vattenkvalitén.
Eco-drift avstängd: Anläggningen går på 
100% oberoende av vattenkvalité.

3Mät- och doseringsutrustning2



Kemikalieskåp Enkel 

Kemikalieskåpet som hjälper dig att undvika olyckor på arbetsplatsen.

Låsbart skåp med utrymme för 100 L kemikalie kärl. Hylla för placering av doserpumpar. 

Anslutnings till ventilation Ø110 finns på skåpets ovansida och bör anslutas till mekanisk frånluft. Som tillbe-
hör finns kanalfläkt samt kolfläkt för detta ändamål. Genomföringar för doseringsledningar kan förberedas 
om så önskas.

3 st delströmar finns som val till respektive kabinett.

Fördelar

• Säkert skydd för kemikalie stänk
• Reducerade driftstörningar (vid 100 l kärl)
• Kanalfläkt för ventilering av kemikalieskåpet alt kolfläktar
• Säker invallning
• Fatpump överpumpning för reducering av tunga lyft
• Larm vid lågnivå
• Larm vid läckage inom invallningen
• Komplett märkning
• Säker dosering då dosering sker via delströmar invändligt 

skåp
• Skyddsutrustning (vid komplett beställning)
• Protabel ögondusch (vid komplett beställning)

Beskrivning

Komplet skåp

Flockskåp

Enwa Kemikalieskåp Mät- och reglerenhet
Anpassat till användningen

Mät- och reglerinstrument från ProMinent anpassas målinriktat för respektive användning. De erbjuds i olika 
kapacitetsklasser och kan integreras i alla processmiljöer.

Mätt och reglerat

Det börjar med enkel omformning av mätsignalen för överföring till en central styrenhet, över kalibrerbara enhe-
ter med mätvärdesindikering till reglerenheter som är konstruerade för komplexa och applikationsspecifika reg-
lerarbeten. För allt detta erbjuder ProMinent omfattande och kompletta produktserier.

Bussystem

Den aktuella reglerkretsen kan utan problem integreras 
i ett bussystem. För integrering i en överordnad styrning 
erbjuds PROFIBUS®-DP- och CANopen-busskomponenter.

Självklart har vi även en universallösning

Enskilda komponenter är inga konstigheter. Vi erbjuder för 
vissa mätvariabler även komplett monterade mätställen. 
För att ert mätställe ska hålla länge erbjuder ProMinent ett 
stort utbud av tillbehör och reservdelar. Självklart hjälper 
våra experter er gärna.
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DULCOMETER® diaLog DACb

Letar du efter en enkel mät- och reglerenhet för vattenanalys? Som är enkel att 
använda och på vilken du kan välja mellan alla vanliga mätstorheter per kanal? 
Den finns: vår allrounder DULCOMETER® diaLog DACb! Dessutom är den Ethernet-/
LAN-kompatibel och kan integreras optimalt i befintliga nätverk.

Mät- och reglerenheten DULCOMETER® diaLog DACb är vår kompakta allroundare för vattenanalysen. Med speci-
ellt utvecklade funktioner, t.ex. hantering av störningsvariabler och omkoppling av reglerparametrar sluter den 
reglerkretsen mellan DULCOTEST®-sensorer och ProMinent®-doserpumpar. 

De båda mät- och reglerkanalerna på DULCOMETER® diaLog DACb kan konfigureras individuellt enligt kundens 
krav. Allt man behöver för pålitlig beredning av industri- och processvatten, dricksvatten och även simbassängs-
vatten.

Fördelar

• Enkel hantering tack vare översiktlig display
• Mer för pengarna: två mät- och reglerkanaler ingår nu i grundutförandet
• Mångsidigt användbar: alla vanliga mätvariabler per kanal kan ställas och ändras i efterhand
• Styrning överalltifrån: LAN-kompatibel och bekväm fjärråtkomst via integrerad webbserver
• Maximal flexibilitet: kan anpassas individuellt till olika drifttillstånd, t.ex. drift dag och natt
• Hög processäkerhet: Risken för feldosering minskar tack vare tidsmässig övervakning av reglervariabler

DULCOMETER® D1Cb/D1Cc

Mät- och reglerenheten DULCOMETER® D1Cb/D1Cc kan användas inom behandling 
av dricksvatten, avloppsvatten eller för många andra typer av regleringar. Säker, 
bekväm och översiktlig tack vare en stor och belyst grafikdisplay, användarmeny i 
klartext och pH-sensorövervakning.

D1Cb/D1Cc-reglerenheten är en 1-kanalig P/PID-reglerenhet för mätvariablerna pH, redox, klor, klordioxid, 
klorit, ozon, brom, perättiksyra, väteperoxid, fluorid, löst syre och konduktivitet via mA. 

Sensorerna för pH och redox kan anslutas direkt via koaxialkabel eller via 4-20 mA-sensoringången. 
Reglerenheten kan användas för tvåsidig reglering av mätvariablerna, för att övervaka gränsvärden, och för att 
överföra mätvärdet via en mA-utgång, t.ex. till en PLC. Som alternativ kan mA-utgången även konfigureras som 
reglervariabelutgång. 

Reglerenheten är försedd med två impulsfrekvensutgångar för styrning av två doserpumpar. Två effektreläer 
kan också användas som antingen larm, gränsvärdesrelä eller för aktivering av motorpumpar eller magnetven-
tiler. 

Ett larmrelä signalerar ett eventuellt fel. En digital ingång används för fjärrstyrd avstängning av reglerenheten 
eller för bearbetning av en gränskontakt för mätvatten. 

Mätningarnas temperaturpåverkan kan ske via en temperaturmätning eller via manuell inmatning. 
Manövreringen sker menystyrt och erbjuds på 20 olika språk.

Fördelar

• Flexibilitet tack vare fritt val av mätvariabler vid alla variabler
• Säkerhet vid pH genom sensorövervakning av glasbrott och ledningsbrott
• Flexibelt utökningsbar tack vare möjlighet att aktivera funktioner i efterhand via aktiveringskod
• Olika monteringsmöjligheter: på väggen eller i ett kopplingsskåp
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DULCOMETER® Compact

Som mät- och reglerenhet vid vattenanalys är DULCOMETER® Compact rätt 
reglerenhet där endast ensidig reglering krävs.

Reglerenheten DULCOMETER® Compact är en enkanalig PID-reglerenhet för mätvariablerna pH, redox, klor, 
konduktiv och induktiv konduktivitet. Den kan användas för ensidig reglering av mätvariabeln, för att övervaka 
gränsvärden, och för att överföra mätvärdet via en mA-utgång, t.ex. till en PLC. Som alternativ kan mA-utgången 
även konfigureras som reglervariabelutgång. 

Reglerenheten är försedd med en impulsfrekvensutgång för styrning av en doserpump. Ett effektrelä kan också 
användas som antingen larm, gränsvärde eller för aktivering av motordoserpumpar eller magnetventiler. 

En digital ingång används för fjärrstyrd avstängning av reglerenheten eller för bearbetning av en gränskontakt för 
mätvatten. Mätningarnas temperaturpåverkan kan ske via en temperaturmätning eller via manuell inmatning. 
Manövreringen sker menystyrt oberoende av språk.

Fördelar

• Flexibilitet tack vare val av mätvariabler vid pH och redox
• Alltid optimal mätvärdesupplösning tack vare autoranging vid mätning av konduktivitet
• Utifrån behov olika sätt att visa konduktiviteten: konduktivitet, TDS (Total Dissolved Solids), salinitet och 

specifikt motstånd
• Säkerhet vid pH genom sensorövervakning av glasbrott och ledningsbrott
• Olika monteringsmöjligheter: på väggen, på en mast eller i ett kopplingsskåp

DULCOMARIN® 3

Mät- och reglersystemet DULCOMARIN® 3 är en digital förbindelse till framtidens 
teknik. Det reglerar hela simhallen – från äventyrsbadet till den privata sim-
bassängen. Manövrering sker på den 7” stora pekskärmen.

Mät- och reglersystemet DULCOMARIN® 3 är ett tillförlitligt system för behandling av bassängvatten.

Den självförklarande menystyrningen stöttas dessutom med hjälp av videor. Kalibreringen av sensorerna 
visas steg för steg.

Manövreringen sker direkt på systemets pekskärm. DULCOMARIN® 3 kan dessutom fjärrstyras via internet. Det 
gör att du alltid är ansluten till din DULCOMARIN® 3 via en smartphone eller en annan enhet med internetupp-
koppling (VNC-app krävs). På så sätt kan du även aktivera attraktioner, belysning, cirkulationspumpar och 
returspolning av filtret. Systemet kan när som helst utökas utifrån framtida behov.

I driftsätt Eco!Mode anpassas pumparnas cirkulationseffekt till vattenkvaliteten. Utifrån mätvärdena doseras 
kemikalier behovsanpassat. Det gör att de löpande energikostnaderna och kemikalieanvändningen minskar.

DULCOMARIN® 3 Global Unit är det centrala elementet i mät- och reglersystemet. Här slås all information om 
de enskilda bassängerna och reglerkretsar kopplade till dessa samman. För ett filtersystem används utföran-
det DULCOMARIN® 3 Compact och för flerbassängsystem upp till 16 filtersystem används Global Unit, som kan 
visa upp till 16 lokala enheter (Local Units). Sammankopplingen sker via LAN-baserat cNet.

DULCOMARIN® 3 kan som standard via Modbus RTU och tillhörande gateways anslutas till en PLC eller bygg-
nadens bussystem.

Fördelar

• Energi- och kostnadseffektiv styrning av simhallen
• Åtkomst till DULCOMARIN® 3 via valfri enhet med internetuppkoppling (VNC-app krävs)
• Enkel kalibrering av sensorerna med videostöd
• Statusmeddelanden och larm via e-post
• På den integrerade bildskärmsskrivaren kan alla bassängers mätvärden följas, visas och bedömas
• Enkel och obegränsad anslutning via LAN precis som i hemmanätverket
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Reservdelar och tillbehör

Dosersystem DULCODOS® Pool Professional

Simbassänger med upp till 350 m3/h cirkulationskapacitet
Klor-dosersystem för individuell inställning och övervakning av alla vanliga hygien-hjälp-
parametrar i offentliga badanläggningar. DULCODOS® Pool Professional ger utmärkt 
vattenkvalitet och sänker driftskostnaderna tack vare Eco!Mode.

Komplett system DULCODOS® Pool Professional för individuell inställning och övervakning av alla vanliga 
hygien-hjälpparametrar i offentliga badanläggningar, såsom pH-värde, redoxpotential samt fritt och bundet 
klor. Utifrån behovet och cirkulationsmängden används slangpumpar i serien DULCO®flex, motordoserpumpar 
av typ alpha eller magnetdoserpumpar av typ Beta®.

En integrerad doserstation för flockningsmedel (tillval) ger kristallklart vatten.

I driftsätt Eco!Mode optimeras bassängpumparnas cirkulationskapacitet utifrån vattenkvaliteten, vilket sparar 
energi på ett effektivt sätt.

Tack vare Modbus RTU-gränssnittet som standard kan anläggningen enkelt integreras i en PLC eller i byggna-
dens styrteknik. Styrningen sker enkelt per VNC-server via LAN och som tillval WLAN.

Sensorsystem, reglerenheter, doserpumpar och behållare för driftskemikalier utgör tillsammans med övrig 
perifer bassängteknik en enhet som är redo att arbeta utan några större installationsarbeten.

Fördelar

• Enkel och snabb montering
• Utmärkt vattenkvalitet
• Lägre driftskostnader tack vare Eco!Mode
• Mångsidiga kommunikationsgränssnitt
• Central styrning även av perifera enheter och funktioner

Kablar, kontakter och monteringssatser 
för mät- och reglerenheter

Med dessa delar kan mät- och reglerenheterna enkelt 
installeras och kopplas ihop.

Kablar och kontakter kopplar samman mät- och regleren-
heter med sensorer, doserpumpar, bussystem och andra 
komponenter.

Med hjälp av monteringssatser kan inbyggnadsmöjlighe-
terna ökas för mät- och reglerenheterna.
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Sensorer
Produktfamiljen DULCOTEST® är anpassad til respektive användning och arbetar för en precis 
mätning av olika typer av värden. Dessa mätvärden överförs i realtid och kan flexibelt kopplas 
till de olika processgränssnitten via bypass-, nedsänknings- eller inbyggnadsarmaturer.

Typ Beskrivning

DULCOTEST®-sensorer för fritt klor Graderade mätområden 0,01 – 200 mg/l, specialmätområde upp 
till 1 000 mg/l

DULCOTEST®-sensorer för totalt tillgängligt klor Graderade mätområden 0,01 – 10 mg/l

DULCOTEST®-sensorer för totalt klor Graderade mätområden 0,01 – 10 mg/l

DULCOTEST® pH-sensorer Graderade pH-mätområden 0 – 14

DULCOTEST®-redox-sensorer Typiskt mätområde -1 500...+1 500 mV; större områden möjliga 
beroende på mätinstrument.

DULCOTEST®-sensorer för ozon Mätområde 0,02 – 2 mg/l

DULCOTEST®-sensorer för brom Graderade mätområden 0,01 – 10 mg/l

DULCOTEST®-sensorer för väteperoxid Graderade mätområden 0,2 – 2 000 mg/l, specialmätområden 
upp till 100 000 mg/l

Reservdelar och tillbehör för sensorer

Bypassarmaturer 
Lämpliga bypassarmaturer används för specifik 
inbyggnad i processen. De fungerar som hållare för 
potentiometriska och amperometriska sensorer samt 
konduktivitetssensorer och arbetar för optimala drift-
förhållanden vid mätningen.

Förbrukningsmaterial för amperometriska sensorer
Alla sensorer behöver förbrukningsmaterial som buf-
fert- eller rengöringslösningar. Då håller de länge.

Mätledningar och tillbehör för kabeldragning för 
klorsensorer
Mätledning och tillbehör för kabeldragning kan leve-
reras snabbt och är enkla att montera. Med dessa 
sluts reglerkretsen och klorsensorn kan börja jobba.

Tvåtrådiga mätledningar
Tvåtrådiga mätledningar kan levereras snabbt och är 
enkla att montera. Med dessa sluts reglerkretsen och 
sensorn kan börja jobba.
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Doserpumpar
Hur fungerar doserpumpar?

Doserpumpar är i allmänhet oscillerande förträngningspumpar. En exakt definierad vätskevolym sugs in under 
förträngarens returslag och trycks in i doserledningen vid tryckslaget. Pumparnas inställningar kan ändras för att 
uppnå en jämn och precis dosering.

Mikroprocessorteknik sedan 1988

Mikroprocessortekniken arbetar för en exakt styrning av pumparna. Avancerade övervakningsfunktioner upprätt-
håller driftsäkerheten och garanterar en minimal kemikalieförbrukning vid optimal desinficering. Gränssnitt 
integrerar pumparna i en helautomatisk arbetsprocess.

Över hela världen används mer än en miljon ProMinent-pumpar - tillförlitlig, exakt och under mycket komplice-
rade förhållanden. Våra beprövade konstruktionsprinciper säkerställer en hög standard både när det gäller kva-
litet och precision.

Vårt produktsortiment

Ett brett urval av olika typer, stora kapacitetsområ-
den: alltifrån ett fåtal millimeter, t.ex. inom laborato-
rieområdet, ända upp till 40 000 liter per timme, t.ex. 
för användning inom process- och procedurteknik.

De enskilda teknikerna:

• Membrandoserpumpar (mekaniskt aktiverade 
membran)

• Hydrauliska membrandoserpumpar (hydrauliskt 
aktiverade membran)

• Kolvdoserpumpar
• Slangpumpar

Klassificering utifrån pumpens drivenhet:

• Magnetdoserpumpar
• Motordrivna doserpumpar
• Pneumatiska doserpumpar

Rätt pumptyp i fyra steg
• 
• Bestäm flödet i liter per timme [l/h]
• Bestäm mottrycket i bar
• Ta fram snittpunkten mellan dessa båda värden 

och välj den pumptyp som ligger närmst denna
• Klicka på pumpens beteckning
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Magnet-membrandoserpump Beta®

Kapacitetsområde 0,74 – 32 l/h, 25 – 2 bar
Universellt användbar magnetdoserpump för dosering av flytande medier vid 
vattenbehandling och kemiska processer: Magnet-membrandoserpump Beta®. 
Ekonomisk, säkrad mot överbelastning, kan anpassas till befintliga signalgivare.

Det finns olika pumptyper och materialkombinationer tillgängliga för i princip alla doseruppgifter. 
Den i princip slitagefria magnetdrivningen garanterar även vid maximal belastning en mycket lång livslängd.

Fördelar

• Enkel inställning av doserkapaciteten via slag-
frekvens och slaglängd

• Anpassning till befintliga signalgivare via extern 
styrning genom potentialfria kontakter med 
impuls för höjning och sänkning av utväxling

• Kan användas för i princip alla flytande kemika-
lier tack vare de tillgängliga materialkombinatio-
nerna PP, PVDF, akrylglas, PTFE och rostfritt stål

• Självavluftande doserhuvud i akrylglas/PVC och 
PP

• I princip slitagefri magnetdrivning: ekonomisk 
och med överlastskydd

• Ekonomisk drift genom upp till 50 % lägre energi-
förbrukning tack vare effektivare pump

Magnet-membrandoserpumpar

Magnet-membrandoserpump gamma/ X
Kapacitetsområde 2,3 – 45 l/h, 25 – 2 bar
Lär känna en doserpump som sätter nya standarder när det gäller produktivitet, 
tillförlitlighet och ekonomi.

Den nya magnet-membrandoserpumpen gamma /X är användarvänlig och har en enastående lång livslängd, 
precis som föregångaren. En genial solenoidstyrning mäter mottrycket och skyddar systemet från överbelast-
ning. Denna teknik gör en trycksensor överflödig, vilket innebär att driftsäkerheten kan ökas avsevärt: inga 
extra delar kommer i kontakt med den transporterade kemikalien, det finns inga ytterligare tätande ytor och 
inga elektriska komponenter som kommer i kontakt med den transporterade kemikalien.

Vare sig dosermängden avviker eller om ett hydrauliskt feltillstånd inträffar håller gamma/ X allt överskådligt.

Den sörjer självständigt för en felfri doseringsprocess, och om pumpen skulle behöva service informeras använ-
daren genom servicemodulen.

Fördelar

• Enkel inställning av doserkapacitet direkt i l/h
• Direkt inmatning av önskad slutkoncentration vid 

mängdproportionella doseringsarbeten under 
koncentrationsdrift

• Integrerad tryckmätning och indikering för högre 
säkerhet vid idrifttagningen och under processen

• Doserkapacitetens reglerområde 1:40 000
• I princip slitagefri magnetdrivning, med överlast-

skydd och ekonomisk i drift
• Är på tack vare det reglerade solenoidställdonet 

lämplig för kontinuerlig dosering av små mängder 
från ca 1 ml/h
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Magnet-membrandoserpump gamma/ XL

Kapacitetsområde 8–80 l/h, 25–2 bar
gamma/ XL är en intelligent magnet-membrandoserpump som kan integreras i ett 
nätverk och som sätter nya standarder när det gäller produktivitet, tillförlitlighet 
och ekonomi.

Den nya magnet-membrandoserpumpen gamma/ XL är en utökning av vår beprövade gamma/ X som täcker ett 
effektområde på 8–80 l/h vid 25–2 bar. Dessutom erbjuder gamma/ XL fler gränssnitt, t.ex. CAN-buss och WLAN-
anslutning. Det gör att gamma/ XL kan kopplas ihop med alla system, enheter och plattformar. 
Precis som gamma/ X har även gamma/ XL ett intuitivt användarkoncept. Pumpen ställs in via Click-Wheel och 
fyra ytterligare manöverknappar. Tryckavkänning utan delar i kontakt med medier sörjer för optimal driftsäker-
het. Hydrauliska fel som ”Gas i doserhuvudet”, ”Övertryck” samt ”Inget tryck” detekteras.

Fördelar

• Enkel inställning av doserkapacitet direkt i l/h 
eller i gph

• Integrerad tryckmätning och indikering för högre 
säkerhet vid idrifttagningen och under processen

• Bluetooth- och WLAN-anslutning för enkel konfi-
guration samt för att avläsa processdata (tillval)

• Doserkapacitetens reglerområde 1:40 000
• Direkt inmatning av önskad slutkoncentration vid 

mängdproportionella doseringsarbeten under 
koncentrationsdrift

• I princip slitagefri magnetdrivning, ekonomisk 
och med överlastskydd

Doserbehållare
Nyttovolym 35 – 1 500 liter
Behållare av PE tillverkade med rotationsmetoden. Kan utökas med doserpumpar, 
suglansar och omrörare från ProMinent. De stapelbara uppsamlingstrågen av PE 
finns i passande storlekar.

Fördelar

• Miljövänlig förvaring av flytande kemikalier
• Robusta och långlivade: Stabil konstruktion i 

UV-stabiliserad PE (polyetylen)
• Skala för liter och US-gallon
• Enkel installation: insintrade gängbussningar för 

att fästa ProMinent-doserpumpar på behållarna
• Säker förvaring: När innehållet inte ska användas 

skruvar man åt skruvlocket och säkrar behållaren 
(instickslock för behållare 35 liter)

• Plana ställen på sidan för att fästa behållaren
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Motor-membrandoserpumpar

Motor-membrandoserpump alpha

Kapacitetsområde 1,0 – 30,6 l/h, 10 – 2 bar
Motor-membrandoserpumpen alpha är en doserpump för flytande medier och en 
optimal lösning för enklare användningar. Robust, tystgående, kemikaliebeständig, 
med precis dosering samt god sugförmåga.

Vi erbjuder olika pumptyper som kombination av 2 drivenheter och 4 storlekar på doserhuvud
 i materialen PVDF och akrylglas/PVC. På så sätt kan pumpen anpassas optimalt till aktuell doseringsuppgift.

Fördelar

• Exakt dosering och god sugförmåga tack vare 
mjuka, tvångsstyrda sug- och tryckslag

• Robust kapsling av plast - slagtålig och kemika-
liebeständig

• Lämpar sig för högviskösa medier tack vare fjä-
derbelastade ventiler

• Tystgående drift

Motor-membrandoserpump Sigma/ 1 (grundtyp)

Kapacitetsområde 17 – 144 l/h, 12 – 4 bar
Sigma/ 1 Basis är en mycket robust motor-membrandoserpump med patenterat 
flerskikts-säkerhetsmembran för hög processäkerhet. Den erbjuds med en rad olika 
drivenheter, såsom trefas- eller enfas-växelströmsmotorer, även för EX-området.

Fördelar

Hög processäkerhet:
• I händelse av haveri tränger dosermediet inte 

ut ur eller in i pumpens drivenhet tack vare ett 
patenterat flerskikts-säkerhetsmembran med 
optisk signalering (som tillval elektrisk).

• Integrerad överströmningsventil skyddar 
pumpen mot överbelastning.

• Tillförlitlig funktion genom möjligheten till avluft-
ning under sugprocessen.

Flexibel anpassning till processen:
• Alla produkter i serien Sigma kan som standard 

fås i utförandet ”Fysiologiskt obetänklig för mate-
rial i kontakt med medium”.

• Doserpumpar med elektropolerat doserhuvud av 
rostfritt stål kan användas för hygieniskt krä-
vande tillämpningar.

• Kan anpassas till speciella monteringssitua-
tioner eftersom man som standard kan välja 
”Doserhuvud vänster”.
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Motor-membrandoserpump Sigma/ 2 (grundtyp)

Kapacitetsområde 50– 420 l/h, 16–4 bar
Robusta motor-membrandoserpumpar som Sigma/ 2 Basis garanterar tack vare 
patenterat flerskikts-säkerhetsmembran en hög processäkerhet. Membrandoser-
pumpen erbjuds med en rad olika drivenheter, även för EX-området.

Fördelar

Hög processäkerhet:
• I händelse av haveri tränger dosermediet inte ut 

eller in i pumpens drivenhet tack vare ett paten-
terat flerskikts-säkerhetsmembran med optisk 
signalering (som tillval elektrisk)

• Integrerad överströmningsventil skyddar 
pumpen mot överbelastning

• Tillförlitlig funktion genom möjligheten till avluft-
ning under sugprocessen

Flexibel anpassning till processen:
• Sigma-serien kan väljas som standard i utföran-

det ”F” Fysiologiskt ofarligt för fuktigt material”.
• Doserpumpar med elektropolerat doserhuvud av 

rostfritt stål kan användas för hygieniskt krä-
vande tillämpningar

• Ett brett urval av drivenheter, även för använd-
ning i EX-området, samt olika flänsutföranden för 
användning av kundspecifika motorer

Motor-membrandoserpump Sigma/ 3 (grundtyp)

Kapacitetsområde 146 – 1 030 l/h, 12 till 4 bar
Det patenterade flerskikts-säkerhetsmembranet för hög processäkerhet är bara en 
av många högklassiga egenskaper hos den ytterst robusta motor-membrandoser-
pumpen Sigma/ 3 Basis. Dessutom erbjuder den en rad olika drivenheter, såsom 
trefas- eller enfas-växelströmmotorer, även för ATEX-området.

Fördelar

Hög processäkerhet:
• I händelse av haveri tränger dosermediet inte ut 

eller in i pumpens drivenhet tack vare ett paten-
terat flerskikts-säkerhetsmembran med optisk 
signalering (som tillval elektrisk)

• Integrerad överströmningsventil skyddar 
pumpen mot överbelastning

• Tillförlitlig funktion genom möjligheten till avluft-
ning under sugprocessen

Flexibel anpassning till processen:
• Alla produkter i serien Sigma kan som standard 

fås i utförandet ”Fysiologiskt obetänklig för mate-
rial i kontakt med medium”.

• Doserpumpar med elektropolerat doserhuvud av 
rostfritt stål kan användas för hygieniskt krä-
vande tillämpningar

• Ett brett urval av drivenheter, även för använd-
ning i EX-området, samt olika flänsutföranden för 
användning av kundspecifika motorer
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Motor-membrandoserpump Sigma X controlversion 
– Sigma/ 1 S1Cb

Kapacitetsområde S1Cb: 21 – 117 l/h, 12 - 4 bar
Sigma controlversion är en intelligent, flexibel motor-membrandoserpump som 
sätter nya standarder när det gäller användarkomfort, tillförlitlighet och säkerhet.

Fördelar

• Säker: I händelse av haveri tränger dosermediet 
inte ut ur eller in i pumpens drivenhet tack vare 
ett patenterat flerskikts-säkerhetsmembran med 
optisk signalering (som tillval elektrisk).

• En integrerad överströmningsventil skyddar 
pumpen mot överbelastning och ger en tillförlit-
lig drift tack vare möjligheten till avluftning under 
doseringsprocessen.

• Extern aktivering via potentialfria kontakter med 
impuls för höjning och sänkning, batch-drift eller 
via 0/4-20 mA som standardsignal, fritt skalbar.

• Flexibel anslutningsbarhet: Anslutning till proces-
styrsystem via integrerat PROFIBUS®, CANopen-
gränssnitt.

• Integrerad loggbok sparar upp till 300 händelser 
och underlättar felåtgärd och orsaksanalys.

Motor-membrandoserpump Sigma X controlversion 
– Sigma/ 2 S2Cb

Kapacitetsområde S2Cb: 61 – 353 l/h, 16 - 4 bar
Sigma controlversion är en intelligent, flexibel motor-membrandoserpump som 
sätter nya standarder när det gäller användarkomfort, tillförlitlighet och säkerhet.

Fördelar

• Säker: I händelse av haveri tränger dosermediet 
inte ut ur eller in i pumpens drivenhet tack vare 
ett patenterat flerskikts-säkerhetsmembran med 
optisk signalering (som tillval elektrisk).

• En överlastbrytare är integrerad i pumpstyr-
ningen för att skydda pumpen mot överbe-
lastning och därmed märkbart minska antalet 
tryckslag från blockeringar.

• Extern aktivering via potentialfria kontakter med 
impuls för höjning och sänkning, batch-drift eller 
via 0/4-20 mA som standardsignal, fritt skalbar.

• Flexibel anslutningsbarhet: Anslutning till proces-
styrsystem via integrerat PROFIBUS®, CANopen-
gränssnitt.

• Integrerad loggbok sparar upp till 300 händelser 
och underlättar felåtgärd och orsaksanalys.

25Mät- och doseringsutrustning24



Motor-membrandoserpump Sigma X controlversion 
– Sigma/ 3 S3Cb

Kapacitetsområde S3Cb: 182 – 1 040 l/h, 12 - 4 bar
Sigma controlversion är en intelligent, flexibel motor-membrandoserpump som sätter 
nya standarder när det gäller användarkomfort, tillförlitlighet och säkerhet.

Fördelar

• Säker: I händelse av haveri tränger dosermediet 
inte ut ur eller in i pumpens drivenhet tack vare 
ett patenterat flerskikts-säkerhetsmembran med 
optisk signalering (som tillval elektrisk).

• En integrerad överströmningsventil skyddar 
pumpen mot överbelastning och ger en tillförlit-
lig drift tack vare möjligheten till avluftning under 
doseringsprocessen.

• Extern aktivering via potentialfria kontakter med 
impuls för höjning och sänkning, batch-drift eller 
via 0/4-20 mA som standardsignal, fritt skalbar.

• Flexibel anslutningsbarhet: Anslutning till proces-
styrsystem via integrerat PROFIBUS®, CANopen-
gränssnitt.

• Integrerad loggbok sparar upp till 300 händelser 
och underlättar felåtgärd och orsaksanalys.

Slangdoserpumpar

Detta klarar de

Slangdoserpumpar används i kapacitetsområdet 10 ml/h till 410 l/h. Härvid doserar de mot ett tryck på upp till 
8 bar. De högeffektsslangar som används av ProMinent övertygar framför allt med utmärkt hållbarhet och bred 
kemisk kompatibilitet.

Så här funkar de

Den slang som ligger mot kapslingen trycks ihop genom en rulle som sitter på en rotor. Rotorns rotationsrörelse 
förflyttar det ihoptryckta stället i önskad flödesriktning, vilket gör att mediet förs framåt. När rullen har pressat in 
mediet i doserhuvudet genom slangen avlastas slangen igen. När slangen då expanderar igen skapas ett under-
tryck som suger in nytt medium i slangen.

Genom att öka rotorhastigheten kan flödesmängden ökas linjärt.

Här används de

• Behandling av avloppsvatten: Dosering av högviskösa medier/polymerlösningar
• Dricksvattenberedning: Dosering av desinfektionsmedel
• Livsmedelsindustrin: skjuvningskänsliga medier, aromämnen, tillsatser
• Pappersindustrin: Dosering av additiver
• Kylkretsar: Dosering av korrosionshämmare och biocider
• Plasttillverkning: Dosering av tillsatsämnen
• Allmänt: Dosering av kemikalier upp till 410 l/h

Det speciella

DULCO flex slangdoserpumpar kombinerar slangpumpars och doserpumpars fördelar på ett optimalt sätt. De kan 
t.ex. användas för batchdosering eller proportionell dosering. Doserprecisionen uppgår beroende på medium till 
upp till ±1 %. Via DULCOnneX kan de anslutas till vår plattform för kemikaliehantering och därmed fjärröverva-
kas. De fungerar precis lika tillförlitligt som våra andra doserpumpar, är självsugande och har inga problem med 
förgasande medier. Slangbyten kan göras snabbt och med minimal materialanvändning tack vare avancerade 
processer.
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Slangdoserpump DULCO® flex Control - DFXa

Flödesmängd mellan 6 ml/h och upp till 65 l/h vid upp till 7 bar mottryck
DULCO flex Control – DFXa doserar förgasande, viskösa, slipande eller skjuvningskänsliga 
medier och sätter nya standarder när det gäller dosering. Med denna slangpump garan-
teras en linjär och repeterbar dosering (± 2 %) under alla processförhållanden. Slangbytet 
är enkelt.

Fördelar

• Inställning av doserkapacitet direkt i l/h eller i 
gph

• Enkelt slangbyte
• Inga problem med kraftigt förgasande medier 

eller luftinneslutningar
• Lämpar sig för en viskositet på upp till 200 000 

mPas
• Uteslutande medieberöring i slangen
• Flexibla styrningsmöjligheter, t.ex. via analog 

0/4-20 mA-signal, kontaktstyrning, timer eller via 
processstyrsystem

Slangpumpar

Slangpumparna DULCO®flex hör till de av ProMinents pumpar som är mest flexibla. De kan användas för ett 
enormt stort flödesområde. De mindre pumparna av typen DF2 till DF4 är speciellt utvecklade för dosering i 
simbassänger, bubbelpooler eller spaanläggningar. De stora slangpumparna DFA till DFD är perfekta för speci-
fika uppgifter ända till maximala flöden och tryck i laboratorier och inom industrin. Alla modeller har en enkel 
funktionsprincip och är särskilt lätta och säkra att använda.

Så här funkar de

Först väljer man flöde och tryck och sedan den genomsnittliga mängden. Därefter låter man våra specialister 
konfigurera en passande ProMinent-slangpump.
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Reservdelar och tillbehör

Reservdelssatser och reservmembran för magnet-membrandoser-
pumpar och motor-membrandoserpumpar

Reservdelssatser bestående av:

• 1 dosermembran
• 1 komplett sugventil
• 1 komplett tryckventil
• 1 anslutningssats

Fotventiler för lågtrycks-doserpumpar, motordoserpumpar, och 
slangpump
Insug och skydd mot föroreningar

Avslutningsvis monteras fotventilerna i änden av 
sugledningen för att på så sätt skydda mot föro-
rening och återflöde.

Fotventilerna är försedda med sil och backslagskula 
- vid anslutning 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 även en kerami-
kvikt.

Observera vid monteringen att fotventilen monteras 
på tillräckligt avstånd från pumpfoten och vid lägsta 
insugsvattennivån.

Viktigt: Fotventiler är inga helt tättslutande avstäng-
ningsanordningar!

Tryckhållningsventil/överströmningsventiler för 
lågtrycks-doserpumpar
Inställbar tryckhållningsventil för montering i doser-
ledningen

• för att skapa ett konstant mottryck,
• för exakt dosering vid fritt utlopp och
• vid förtryck på sugsidan.

Observera: Tryckhållningsventiler är inga helt tätts-
lutande avstängningsanordningar! Följ alltid instal-
lationsanvisningarna i bruksanvisningen!

Slangpump DULCO®flex DF4a

Kapacitetsområde 1,5 – 12 l/h, 4 – 2 bar
Slangpumpen DULCO®flex DF4a för dosering av flockningsmedel och aktivt grafit behand-
lar vattnet exakt och med precision. Den lämpar sig perfekt för användning i simbassän-
ger, bubbelpooler och wellnessanläggningar. Driftstryck på upp till 4 bar möjligt.

Fördelar

• Språkneutral användarstyrning
• Steglös inställning av doserkapaciteten
• Slangar i PharMed® och Tygon®
• Full kontroll eftersom doserkapaciteten visas 

direkt i l/h på displayen
• Säker drift: Mängd och koncentration kan anges 

reproducerbart
• Lång livslängd: Fjädrade rullar stabiliserar avrull-

ningstrycket och minskar slitaget på slangen

DULCO®flex DF4a erbjuds i tre utföranden.

• Dosering av kemikalier
• Dosering av aktivt grafit
• Dosering av flockningsmedel 

På så sätt garanteras att användarmenyn, in- och 
utgångarna alltid är anpassade till vald användning.
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Slangar och rörledningar för lågtrycks-doserpumpar 
och motordoserpumpar
Vi rekommenderar att enbart originalledningar 
används, då den mekaniska förbindelsen med kläm-
ringskopplingar och även tryckhållfastheten och den 
kemiska beständigheten då är garanterade.

Suglansar, suggarnityrer och nivåvakter för 
lågtrycks-doserpumpar
Suglansen installeras i den nedre änden av sugs-
langen. Den fixerar där slangen i behållaren. Det är 
framför allt fördelaktigt om en omrörare samtidigt är 
installerad i doserbehållaren. I änden av suglansen 
sitter en fotventil med sil. På så sätt skyddas sugled-
ningen mot grova partiklar och grov smuts.

Dessa suggarnityrer erbjuds med eller utan nivåöver-
vakning.

Nivåvakten signalerar påfyllningsbehållarens fyll-
nadsnivå. I enstegsutförande avges signalen när 
behållaren är tom. I tvåstegsutförande varnar den 
redan innan behållaren är tom.

Tryckhållningsventil/överströmningsventiler för 
motordoserpumpar
Tryckhållningsventiler för motordoserpumpar är 
utformade för olika användningsområden. Se anvis-
ningarna för de olika konstruktionerna.

Överströmningsventiler används vid bypass för 
att skydda pumpar, ledningar och armaturer mot 
övertryck vid handhavandefel eller blockering. Vid 
fel skapar pumpen ett returflöde tillbaka till påfyll-
ningsbehållaren.

Styrkabel och adapter för lågtrycks-doserpumpar

Styrkablar gör det möjligt att koppla in doserpum-
parna i automatiska styr- och reglerkretsar på ett 
flexibelt och problemfritt sätt.

Konsoler, adapterplattor och mobila pumpstativ för 
lågtrycks-doserpumpar och motordoserpumpar
På de stabila konsolerna sitter alla doserpumpar 
säkert. Väggkonsolerna finns i olika material. De 
arbetar för optimal stabilitet under doseringsdriften.

Anslutningssatser för lågtrycks-doserpumpar

Anslutningssatser för att fixera slangar av avvikande 
storlek på sug- och tryckanslutningar på doserhuvu-
den på doserpumpar och tillbehör.
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Doserlansar och backventiler för lågtrycks-doserpumpar 
och motordoserpumpar
Doserlansar och backventiler monteras på slutna 
ledningssystem och förhindrar blandning och åter-
flöde i doserledningen. Dessutom förhindras avlag-
ringar på doserstället.

Anslutningsdelar och tätningar för motordoserpumpar

Vi rekommenderar att enbart originaldelar används, 
då den mekaniska förbindelsen med kläm-
ringskopplingar och även tryckhållfastheten och den 
kemiska beständigheten då är garanterade.

Pulsdämpare för motordoserpumpar

Pulsdämpare finns i olika konstruktionstyper: 
Membranackumulator, inline-dämpare, blåsackumu-
lator och tryckluftkammare.

Pulsdämparna används för dosering med svag pul-
sering och för att minska flödesmotståndet i långa 
doserledningar. De kan även användas för viskösa 
medier. Den gasbuffert som finns mellan kapslin-
gen och slangen komprimeras vid doserpumpens 
tryckslag, varvid en delmängd av mediet samtidigt 
doseras till doserledningen. Det övertryck som bildas 
i gasbufferten gör så att den komprimerade mäng-
den transporteras vidare vid nästa sugslag, så att den 
ursprungliga mindre gasvolymen återupprättas.

Doserventiler för lågtrycks-doserpumpar, motordoserpumpar 
och slangpump
Doserventilerna monteras för anslutning av doser-
ledningen på doserstället. De skyddar mot återflöde 
och skapar ett definierat mottryck.

I utförande med PP, PVC, PVDF och rostfritt stål är 
doserventilen fjäderbelastad med en backslagskula 
med Hastelloy C-fjäder, förtryck ca 0,5 bar (vid anslut-
ning R1/4 fjäder av rostfritt stål av typen 1.4571, för-
tryck ca 1 bar). Monteringspositionen är valfri.

För lodrät montering underifrån lämpar sig 
TT-utförandet utan fjäder. Ventilfjädern kan monte-
ras in i efterhand.

Med doserventilstorlek DN 10 och 15 medföljer över-
fallsmutter och insats/slanghylsa vid leverans.

Viktigt: Doserventiler är inga helt tättslutande 
avstängningsanordningar!

Pulsdämpare/membranackumulator för lågtrycks-doserpumpar

Pulsdämpare finns i olika konstruktionstyper: som 
inline-dämpare och tryckluftkammare.

Pulsdämparna används för dosering med svag pul-
sering och för att minska flödesmotståndet i långa 
doserledningar. De kan även användas för viskösa 
medier. 

Den gasbuffert som finns mellan kapslingen och 
slangen komprimeras vid doserpumpens tryckslag, 
varvid en delmängd av mediet samtidigt doseras till 
doserledningen. 

Det övertryck som bildas i gasbufferten gör så att 
den komprimerade mängden transporteras vidare 
vid nästa sugslag, så att den ursprungliga mindre 
gasvolymen återupprättas
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Säkerhetsanordningar för lågtrycks-doserpumpar

För att rapportera eller utlösa ett larm och för att 
stänga av doserpumpen i nödfall.

Produkter från ProMinent arbetar för att processen 
blir optimal vid dosering av flytande medier. Vid 
eventuella avvikelser trots detta informeras använ-
daren genom visuella och akustiska varningssignaler. 
Alternativt stoppas doseringsprocessen omedelbart.

Spol- och överströmningsanordningar för lågtrycks-doserpumpar 
och motordoserpumpar
Spolanordningar spolar och rengör doserhuvud
, doserledning och doserventil och skyddar mot 
avlagringar. De monteras på pumpens suganslut-
ning.

Överströmningsanordningar skyddar dessutom mot 
övertryck. De består av en tryckhållningsventil
 som kan ställas in på mellan 1 och 10 bar. De monte-
ras direkt på doserhuvudet.

Doserlansar och backventiler för lågtrycks-doserpumpar

Doserlansar och backventiler monteras på slutna 
ledningssystem och förhindrar blandning och åter-
flöde i doserledningen. Dessutom förhindras avlag-
ringar på doserstället.

Doserövervakning för lågtrycks-doserpumpar

Doserövervakningen identifierar de vanligaste orsa-
kerna till doseringsfel, såsom övertryck, kavitation
, luftbubblor eller defekta ventiler.

Doserövervakning finns för montering på trycksidan 
och på sugsidan.

Reservslangar för Slangdoserpump DULCO® flex Control - DFXa, 
och slangpump DULCO®flex DF4a
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Buffertvätska pH

Buffertvätskor är färska och behöver vanligtvis bytas ca. var 6:e   månad. Vi har alltid ny buf-
fertvätska för snabb leverans.

Beskrivning

Buffertvätska pH 2.0

Buffertvätska pH 4.0

Buffertvätska pH 7.0

Buffertvätska pH 9.0

Buffertvätska pH 10.0

Redox 465 mV

pH-maxiDos

CO2 är en driftsäker och lättanvänd utrustning för 
stabilisering av pH-värdet i poolen. 

Utrustningen styrs och kontrolleras via reglerutrust-
ning t.ex. Autodos och passar alla typer av pooler. 

Gasflödet kan enkelt justeras och avläsas på flö-
desmätaren. Möjlighet finns att enkelt ansluta extern 
larmfunktion. 

Levereras som en komplett anläggning med regle-
renhet CO2-regulator 6 bar för en gasflaska, inlösare 
och backventil med anslutning ½”, 10 m gasslang 6 x 
8 mm. Gasflaska ingår ej.

Elektromagnetiska flödesmätare

Från grundläggande applikationer till krävande 
mätningar av flöde och förvarsöverföring (CT).
Design och fodermaterial för olika applikationer - 
från dricksvatten till extremt vidhäftande, slipande 
eller aggressiva vätskor
Stort urval av nominella storlekar upp till DN3000 / 
120”

Rotameter

Exakt flödesmätning i små dimensioner.

mått max liter per timme

20mm 400l

25mm 600l

32mm 400l

50mm 3000l

50mm, magnetisk 3000l

63 mm 10 000l

63 mm, magnetisk 10 000l

75 mm 15 000l

75 mm 25 000l

magnetisk kontakt för rotameter -
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