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Inovador, tecnológico e aberto para o mundo

Nossa base

Nosso objetivo 

Nosso compromisso 

A história por trás do sucesso mundial da ProMinent 
fundamenta-se em décadas de conhecimento em 
engenharia, produtos de alta qualidade, compreensão 
profunda de aplicações e inovação contínua. Portanto, o 
grupo de empresas investe continuamente em pesquisa e 
desenvolvimento.

Proporcionar uma extensa linha de produtos, com soluções 
para diversos segmentos, o que permite que nossos 
clientes obtenham máxima segurança e efi ciência em seus 
processos, sempre e em qualquer lugar.

Comprometemo-nos em oferecer soluções ambientalmente 
corretas, sustentáveis e com boa relação custo-benefício 
para tecnologia de dosagem e tratamento de água. 

Em mais de 100 países, cerca de 2.400 colaboradores em 
nossas empresas de serviço, vendas e produção trabalham 

A ProMinent também mantém um alto grau de integração 
vertical em seus 12 locais de produção em todo o 
mundo, inclusive no Brasil, garantindo níveis excelentes 
de qualidade para nossos clientes e assegurando nossa 
independência em relação a fl utuações nos mercados de 
fornecedores. 

Para nós, proximidade com o cliente signifi ca trabalhar com 
ele para encontrar a solução certa para suas necessidades 
individuais. Abordagem pessoal, aconselhamento prático 
e condução estável do projeto são parte da nossa oferta 
como serviço ao cliente mundial.  

duro para entregar serviços rápidos e confi áveis para todos 
os produtos dia após dia. Devido à posição do grupo 
ProMinent como líder de mercado global, temos por base 
o comprometimento contínuo com produtos e serviços 
de excelência e a obrigação de pensar e agir de forma 
responsável.  
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Soluções Digitais

Soluções Digitais
Indústria 4.0

DULCOnneX é a solução inteligente da ProMinent para o gerenciamento 
digital de fl uidos. Com ele é possível conectar todos os componentes 
de um sistema e, assim, garantir uma interação otimizada da Bomba 
Dosadora, do Equipamento de Medição e Controle e dos Sensores. Além 
disso é possível acessar os dados coletados a partir de qualquer local do 
mundo através de um computador, de um tablet ou de um smartphone.

Com DULCOnneX é possível monitorar as condições da qualidade 
da água em tempo real e gerar relatórios automáticos. Através de 
alarmes e notifi cações confi guráveis você se mantém atualizado 
24 horas por dia, 7 dias por semana, sobre eventos relevantes.
O equipamento auxilia no tratamento rápido e confi ável seja para água de 
refrigeração, água de piscina, água potável, águas residuais ou industriais 
e de processo.

Segurança de Dados

A arquitetura do DULCOnneX já foi projetada para alcançar a máxima segurança para proteger seus dados de forma confi ável.
Todos os valores medidos e dados do dispositivo são anônimos e transmitidos via criptografi a RSA 2048 bits usando uma conexão 
WPA2 WLAN segura, onde um protocolo de segurança de última geração (TLS1.2) garante uma transmissão segura para a nuvem.
Também há separação sistemática de dados específi cos do usuário e valores medidos. Todos os valores medidos são anônimos 
internamente e todo o sistema é inspecionado regularmente por especialistas em segurança de TI profi ssionais.

DULCOnneX é a solução inteligente da ProMinent para o gerenciamento 
digital de fl uidos. Com ele é possível conectar todos os componentes 
de um sistema e, assim, garantir uma interação otimizada da Bomba 
Dosadora, do Equipamento de Medição e Controle e dos Sensores. Além 
disso é possível acessar os dados coletados a partir de qualquer local do 
mundo através de um computador, de um tablet ou de um smartphone.

Com DULCOnneX é possível monitorar as condições da qualidade 
da água em tempo real e gerar relatórios automáticos. Através de 
alarmes e notifi cações confi guráveis você se mantém atualizado 
24 horas por dia, 7 dias por semana, sobre eventos relevantes.
O equipamento auxilia no tratamento rápido e confi ável seja para água de 
refrigeração, água de piscina, água potável, águas residuais ou industriais 
e de processo.

Produtos padrões suportados:

Bombas Dosadoras

 gamma/ X
 gamma/ XL
 Sigma X
 DULCO fl ex Control – DFXa
 DULCO fl ex Control – DFYa
 DULCO®fl ex DF4a

Controladores

 AEGIS II
 DULCOMETER® diaLog DACb

Tratamento e Desinfecção de Água

 Sistema UV Dulcodes LP/LP-PE/LP certifi cado /LP F&B
 Sistema UV Dulcodes MP
 Sistema de Dióxido de Cloro Bello Zon® CDKd/CDVd
 Sistema de Dióxido de Cloro Bello Zon® CDLb
 Sistema de Eletrólise Chlorinsitu IIa 60–2500 g/h

DULCOnneX
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Bombas dosadoras 
e sistemas de dosagem

Como as bombas dosadoras funcionam?

A maioria das bombas dosadoras são bombas de deslocamento positivo. Um volume exato de fl uido é succionado para 
dentro do cabeçote e recalcado para a linha pressurizada. As confi gurações da bomba podem ser alteradas, de forma a se 
obter consistentemente uma dosagem precisa .  

Tecnologia de microprocessador desde 1988

O controle preciso das bombas é possível por meio da tecnologia de microprocessador.  Funções de monitoramento 
sofi sticadas asseguram confi abilidade operacional e garantem uma desinfecção ideal, com mínimo consumo de produtos 
químicos.  Interfaces integram as bombas em um processo totalmente automatizado. 

Mais de um milhão de bombas ProMinent são utilizadas no mundo todo, oferecendo desempenho confi ável e preciso em 
lugares e condições mais adversas.  Nossos princípios de design comprovados garantem um elevado padrão de qualidade 
e precisão. 
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Tecnologia de dosagem

Bombas dosadoras acionadas por solenoide estão disponíveis em capacidades que variam de 0,74 a 80 l/h sob contrapressão 
de 25 a 2 bar. Para dosagem de vários produtos químicos líquidos, a ProMinent utiliza uma ampla gama de materiais.  

Bombas dosadoras solenoides

Bomba dosadora acionada por solenoide Beta®

Bomba dosadora solenoide universal para dosagem de 
fl uidos em tratamento de água e processos químicos:  
Acionada por solenoide Beta®. Boa relação custo-benefício, 
à prova de sobrecarga, adaptável aos transdutores de sinal 
equipados.   

 Range de capacidade: 0,74 – 32 l/h, 25 – 2 bar

Bomba dosadora acionada por solenoide gamma/ XL

Uma bomba dosadora de diafragma de alta qualidade:  
A bomba dosadora acionada por solenoide gamma/ XL 
é a primeira da categoria a ter acionamento solenoide 
regulado. Virtualmente livre de desgaste, extremamente 
econômica e com design de cabeçote de dosagem com 
purga automática.

 Range de capacidade: 8 l/h – 80 l/h, 25 – 2 bar

Bomba dosadora acionada por solenoide gamma/ X

Uma bomba dosadora que defi ne novos padrões em 
produtividade, confi abilidade e relação custo-benefício.    

 Range de capacidade: 2,3 l/h – 45 l/h, 25 – 2 bar

Medidor de vazão DulcoFlow®

O medidor de vazão DulcoFlow® mede efi cazmente vazões 
pulsantes na faixa acima de 0,03 ml/curso, a partir do 
princípio de medição por ultrassom. O medidor de vazão 
apresenta elevada resistência a substâncias químicas, visto 
que as peças em contato com os meios são fabricadas em 
PVDF e PTFE. 

 Mede vazões volumétricas pulsantes na faixa
 entre 0,03 – 10 ml/curso

NOVO
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Bombas dosadoras solenoides

Encontre o tipo de bomba certo em quatro passos

 Especifique a capacidade da bomba em litros por hora [l/h]
 Especifique a contrapressão em bar
 Encontre a intersecção desses dois valores e
 selecione o tipo de bomba mais próximo dela

A gama de escolha de bombas é enorme: 80 setores, 
100.000 produtos e infinitas aplicações. Para facilitar a 
busca pela bomba dosadora ideal, a ProMinent redigiu o 
Guia de Bombas. Você só precisa de alguns cliques para 
encontrar a seleção de modelos adequados. 
www.pump-guide.com.

Guia da Bomba 

Tecnologia de dosagem
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Tecnologia de dosagem

Bombas dosadoras motorizadas 
de baixa pressão

As bombas dosadoras motorizadas têm de ser robustas, confi áveis e capazes de funcionar sem supervisão. As bombas 
dosadoras com diafragma mecanicamente acionado podem ser utilizadas de forma praticamente universal nas gamas de 
baixa pressão. E quanto à manutenção? Mínima. Precisão? Sem dúvida. Relação custo/benefício? A melhor.

Bomba dosadora motorizada Vario C

A bomba dosadora motorizada Vario C oferece elevada 
qualidade de processo para dosagem contínua em tarefas 
de dosagem simples. Pode, por exemplo, ser utilizada 
para a dosagem de aditivos ou agentes de fl oculação em 
dosagem de produtos químicos.

 Range de capacidade 8 – 76 l/h, 10 – 4 bar 

Bomba dosadora motorizada Sigma/ 1 (Modelo básico)

A Sigma/ 1 Básica é uma bomba dosadora motorizada 
muito robusta, com diafragma de segurança multicamada 
patenteado, para uma maior segurança do processo. 
Ela também oferece um amplo range de vazões, com 
motores trifásicos ou monofásicos, com opções para áreas 
classifi cadas Exd/Exn.

 Range de capacidade: 17 – 144 l/h, 12 – 4 bar 

Bomba dosadora motorizada Sigma/ 2 (Modelo básico)

Bombas dosadoras motorizadas robustas como a Sigma/ 
2 Básica garantem excelente segurança de processo 
com diafragma de segurança multicamadas patenteado. 
A bomba dosadora de diafragma oferece uma ampla 
variedade de potências e versões, também para áreas 
Classifi cadas Exd/ Exn.

 Range de capacidade: 50 – 420 l/h, 16 – 4 bar 

Bomba dosadora motorizada Sigma/ 3 (Modelo básico)

o diafragma de segurança multicamada patenteado para 
excelência em segurança e confi abilidade do processo 
representa apenas uma das características da bomba 
dosadora motorizada de elevada robustez Sigma/3 Básica. 
Ela também oferece um amplo range de vazões, com 
motores trifásicos ou monofásicos, com opções para áreas 
classifi cadas Exd/Exn.

 Range de capacidade: 146 – 1.030 l/h, 12 – 4 bar 
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Bombas dosadoras motorizadas 
de baixa pressão

Bomba dosadora motorizada de diafragma Sigma X 
microprocessada - Sigma 3

Sigma 3 microprocessada é uma bomba dosadora 
acionada por motor inteligente e flexível que estabe-
lece novos padrões em termos de produtividade, con-
fiabilidade e segurança.

 Range de capacidade: 182 – 1,040 l/h, 12 – 4 bar

Bomba dosadora motorizada de diafragma Sigma X 
microprocessada - Sigma 1

Sigma 1 microprocessada é uma bomba dosadora 
acionada por motor inteligente e flexível que estabe-
lece novos padrões em termos de produtividade, con-
fiabilidade e segurança.

 Range de capacidade: 21 – 117 l/h, 12 – 4 bar

Bomba dosadora motorizada de diafragma Sigma X 
microprocessada - Sigma 2

Sigma 2 microprocessada é uma bomba dosadora 
acionada por motor inteligente e flexível que estabe-
lece novos padrões em termos de produtividade, con-
fiabilidade e segurança.

 Range de capacidade: 61 – 353 l/h, 16 – 4 bar

A nova família Sigma X– confiável, inteligente e conectada em rede

Tecnologia de dosagem
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Tecnologia de dosagem

1.000

Encontre o tipo de bomba certo em quatro 
passos

 Especifique a capacidade da bomba em litros por hora [l/h]
 Especifique a contrapressão em bar
 Encontre a intersecção desses dois valores e
 selecione o tipo de bomba mais próximo dela

Guia da Bomba

A gama de escolha de bombas é enorme: 80 setores, 
100.000 produtos e infinitas aplicações. Para facilitar a 
busca pela bomba dosadora ideal, a ProMinent redigiu o 
Guia de Bombas. Você só precisa de alguns cliques para 
encontrar a seleção de modelos adequados.
www.pump-guide.com.

Bombas dosadoras motorizadas 
de baixa pressão
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Bombas dosadoras de processo 
para todos os limites de capacidade

Não há margem para erros nas dosagens de alta precisão e complexidade, seja para a indústria Química, de Energia ou de 
Petróleo e Gás. Estes segmentos requerem Bombas Dosadoras confi áveis para a manipulação de fl uidos tóxicos, corrosivos 
ou infl amáveis, em condições que podem incluir ainda Atmosferas Explosivas, Pressões Elevadas ou Temperaturas Extremas.
A inovadora tecnologia alemã da ProMinent, aliada a experiência da engenharia brasileira, está preparada para atender as 
mais exigentes Aplicações em dosagem química!

Bomba dosadora de diafragma ProMinent EXtronic®

A bomba dosadora de diafragma EXtronic® é ideal para
a dosagem de fl uidos em atmosferas explosivas, tais como 
áreas classifi cadas com presença de gases, incluindo as 
operações de mineração. A EXtronic® possui aprovação 
pelo Regulamento EC EX 94/9/EC (ATEX) e é fornecida com 
certifi cado INMETRO.

   Range de capacidade: 0,19 – 60 l/h, 10 – 1,5 bar

Bomba dosadora de diafragma hidráulico ProMus

A Bomba Dosadora ProMus possibilita dosagem química de 
forma segura e confi ável. Somada à sua estrutura resistente 
em ferro fundido, a válvula de alívio de segurança integrada 
oferece proteção integral ao cabeçote em caso de sobre 
pressão.

  Range de capacidade: 0,8 – 384 l/h, 241 – 11 bar

Bomba dosadora de diafragma hidráulico Hydro/ 3 
Classic

A Hydro/3 Classic é uma bomba de diafragma hidráulica
extremamente robusta. Além de cumprir com os mais eleva-
dos requisitos de segurança, sua estrutura modular oferece
elevada fl exibilidade de áreas de Aplicação, como por
exemplo, a indústria de Petróleo e Gás.

   Range de capacidade: 10 – 180 l/h, 100 – 25 bar

Bomba dosadora de diafragma hidráulico Hydro/ 2 
Classic

Bomba dosadora de diafragma hidráulica muito robusta, a
Hydro/ 2 Classic satisfaz os mais elevados requisitos 
de segurança. Sua estrutura modular oferece ampla 
fl exibilidade na área de aplicação, permitindo a opção de
até três cabeçotes de dosagem.

  Range de capacidade: 3 – 72 l/h, 100 – 25 bar

Tecnologia de dosagem
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Tecnologia de dosagem

Bomba dosadora de diafragma hidráulico Hydro/ 4 
Classic

A Hydro/ 4 Classic é uma bomba dosadora de diafragma 
hidráulica muito robusta, que cumpre os mais elevados re-
quisitos de segurança – é fornecida de série com válvula de
alívio de sobre pressão, bem como um diafragma multica-
madas em PTFE, com sistema de sinalização de ruptura.
Sua estrutura modular oferece alta fl exibilidade às área de 
operação.

  Range de capacidade: 130 – 1.450 l/h, 25 – 7 bar

Bomba dosadora de diafragma hidráulico Hydro/ 2 API 
675

O Hydro/ 2 API 675 é projetado de acordo com a API 675 
por suas características técnicas, tais como o acionamento 
de pleno movimento, ventilação automática, etc.

  Range de capacidade: 7 – 91 l/h, 100 – 10 bar

Bomba dosadora diafragma hidráulico Orlita® Evolution 
com cabeçote em aço inox

A Orlita® Evolution é uma bomba dosadora diafragma com 
acionamento hidráulico. Os modelos EF1a, EF2a, EF3a e
EF4a que integram faixa de produtos com comprimento de 
stroke de 15 à 40mm e com range de vazão de 3 à 7400 l/h 
com contrapressão de 400 à 10 bar. Máxima flexibilidade, 
design modular e opções para áreas classificadas Zona 
I e II. A bomba Orlita® Evolution atende ainda à exigente 
norma API 675.

  Range de capacidade:
 EF1a          3 – 511 l/h, 400 – 8 bar
 EF2a          6 – 900 l/h, 400 – 11 bar
 EF3a          21 – 1330 l/h, 400 – 18 bar
 EF4a          55 – 7400 l/h, 400 – 10 bar

Bomba dosadora diafragma hidráulico Orlita® Evolution
com cabeçote em PVDF/PVC

A Orlita® Evolution bomba dosadora diafragma com
acionamento hidráulico também está disponível na 
versão “cabeçote plástico”. As partes em contato com 
o produto químico são em PVC e PVDF, permitindo a 
utilização deste modelo de bomba para um número 
ainda maior de Aplicações.

  Range de capacidade:
 EF1a          3 – 511 l/h, 16 – 8 bar
 EF2a          6 – 511 l/h, 16 – 8 bar
 EF3a          339 – 1335 l/h, 10 bar
 EF4a          674 – 7426 l/h, 10 bar

Bombas dosadoras de processo 
para todos os limites de capacidade
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Bomba dosadora de diafragma hidráulico Orlita® MF

A bomba dosadora de diafragma hidráulica Orlita® MF 
oferece dosagens confi áveis mesmo sob altas pressões e 
possui estrutura modular que pode ser utilizada de forma 
fl exível. Devido ao seu conceito construtivo, esta bomba 
adapta-se aos seus requisitos, mesmo no caso de elevadas 
vazões de bombeamento.

 Range de capacidade: 0 – 13.000 l/h, 700 – 6 bar

Bomba dosadora de diafragma hidráulico Orlita® MH

A bomba dosadora de diafragma Orlita® MH possui um 
diafragma de metal robusto. Isto permite capacidade de 
bombeamento precisa mesmo em pressões muito elevadas. 
A Orlita® MH possui estrutura modular e, por isso, pode ser 
aplicada de forma fl exível. Uma variedade de variantes de 
versões de potência estão disponíveis: motores, potências 
e cabeças de dosagem podem ser combinados livremente.

 Range de capacidade: até 800 l/h, até 700 bar

Bomba dosadora diafragma hidráulico Orlita® Evolution 
API 674

A Orlita® Evolution, bomba dosadora diafragma com 
acionamento hidráulico possui os modelos EF1a, EF2a, 
EF3a e EF4a que juntas integram um range de produtos 
com o comprimento de pulso de 15 a 40mm. Atendem 
faixa de vazão de 3 a 7.400 l/h com contrapressão de 400 
a 10 bar. Máxima flexibilidade com design modular. Com 
opções para áreas classificadas Zona I e II, a bomba Orli-
ta® Evolution atende ainda a norma API 674.

  Range de capacidade:
 EF1a          3 – 511 l/h, 400 – 8 bar
 EF2a          6 – 900 l/h, 400 – 11 bar
 EF3a          21 – 1330 l/h, 400 – 18 bar
 EF4a          55 – 7400 l/h, 400 – 10 bar

NOVO

Bomba dosadora pistão Orlita® Evolution

A Orlita® Evolution é uma bomba pistão que, com os mod-
elos EF1a e EF2a integrando faixa de comprimento de pulso 
de 15 a 40mm, possibilita utilização em range de vazão de 
3 a 7.400 l/h, com contrapressão de 400 a 10 bar. Máxima 
flexibilidade com design modular. Opções para áreas clas-
sificadas Zona I e II. A Orlita® Evolution atende a norma API
675.

  Range de capacidade:
 EF1a          5 – 511 l/h, 293 – 8 bar
 EF2a          5 – 511 l/h, 520 – 19 bar

Bombas dosadoras de processo 
para todos os limites de capacidade

Tecnologia de dosagem
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Bomba dosadora de pistão Orlita® PS

A bomba dosadora de pistão de alta performance Orlita® 
PS, oferece bombeamento preciso mesmo sob altas 
pressões e temperaturas de até +400 °C. A bomba Orlita® 
PS possui estrutura modular, permitindo fl exibilidade de 
confi guração.

 Range de capacidade: 0 – 42.000 l/h, 400 – 4 bar

Bomba dosadora de pistão Orlita® DR

A bomba dosadora de pistão Orlita® DR não requer válvulas 
em seu cabeçote de dosagem e, portanto, pode ser operada 
em uma extensa faixa de frequência de curso. Desta forma, 
é adequada para utilização com fl uidos altamente viscosos, 
de até 106 mPas em ampla gama de temperatura de -40 °C
até 400 °C, condições encontradas, no segmento de 
alimentos e bebidas.

 Range de capacidade: 0 – 4.000 l/h, 400 – 4 bar

Tecnologia de dosagem

Bombas dosadoras de pistão,  diafragma Makro TZ

Esta série de bombas dosadoras conta com um conceito 
modular e oferece solução adaptável às Aplicações em 
diversos usos.

 Range de capacidade TZMb (bomba de diafragma 
acionado mecanicamente): 260 – 2.100 l/h, 12 – 4 bar 
Range de capacidade TZKa (bomba dosadora de pistão): 
8 – 1.141 l/h, 320 – 11 bar

Bombas dosadoras de pistão, diafragma hidráulico , 
diafragma Makro/5

Igualmente expansível modularmente, a Makro/5 é outra 
gama de produtos disponível em bombas dosadoras de 
diafragma motorizada, diafragma hidráulica ou à pistão, que 
podem ser empregadas em demandas por vazões mais 
elevadas.

  Range de capacidade M5Ma (bomba de diafragma 
acionado mecanicamente): 1.540 – 4.000 l/h, 4 bar
 Range de capacidade M5Ha (bomba de diafragma 

hidráulico): 450 – 6.108 l/h, 25 – 6 bar
 Range de capacidade M5Ka (bomba dosadora de 

pistão): 38 – 6.014 l/h, 320 – 6 bar

Bombas dosadoras de processo 
para todos os limites de capacidade
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Bomba dosadora de diafragma metálico hidráulico 
Orlita® MHHP

As bombas dosadoras de diafragma metálico ORLITA® 
MHHP são bombas especiais que garantem dosagens pre-
cisas mesmo a altas pressões, de até 3.000 bar.

 Range de capacidade: 3 – 11 l/h, 3.000 bar

Bomba dosadora diafragma hidráulico Evolution mikro

A Evolution mikro é uma inovadora bomba de micro 
dosagem para altas pressões. A bomba dosadora 
diafragma com acionamento hidráulico é a primeira com 
acionamento linear direto, controlado eletronicamente. O 
dispositivo de acionamento de potência da bomba não 
contém elementos funcionais mecânicos e, portanto, 
funciona virtualmente livre.

 Range de capacidade: 3 – 23 l/h, 400 – 25 bar

NOVO

Bombas dosadoras de processo 
para todos os limites de capacidade

Tecnologia de dosagem
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EXtronic

Hydro 2 / 3 / 4

Evolution mikro

Makro/ 5
M5Ha

MfS / MhS / PS

MHHP

Evolution 1 / 2 / 3 / 4

Niederdruckpumpen

18 600

Encontre o tipo de bomba certo em quatro passos

 Especifique a capacidade da bomba em litros por hora [l/h]
 Especifique a contrapressão em bar
 Encontre a intersecção desses dois valores e selecione o tipo de bomba mais próximo dela

Guia da Bomba

A gama de escolha de bombas é enorme: 80 setores, 100.000 produtos e infinitas aplicações. Para facilitar a busca pela 
bomba dosadora ideal, a ProMinent redigiu o Guia de Bombas. Você só precisa de alguns cliques para encontrar a seleção 
de modelos adequados.
www.pump-guide.com

Tecnologia de dosagem

Bombas dosadoras de processo 
para todos os limites de capacidade
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Tanques de armazenamento

A ProMinent também oferece tanques padrão para estocagem e transferência de produtos químicos. No entanto, caso 
tenha necessidades específicas, a ProMinent também pode fornecer tanques de estocagem personalizados para uma ampla 
variedade de especificações. A adição perfeita: bombas de transferência e bombas peristálticas de produtos químicos, que 
podem ser usadas para tanques de dosagem em diversas aplicações com quase todas as capacidades de bomba possíveis.

Tecnologia de dosagem

Tanques de dosagem e dique de contenção

Tanques de dosagem em PE rotomoldados. Bombas 
dosadoras, lanças de sucção e agitadores Prominent 
podem ser adicionados.  Os diques de contenção em PE 
estão disponíveis em tamanhos correspondentes. 

 Capacidade útil de 60 – 250 l
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As bombas de transferência ProMinent são usadas para bombear fluidos do recipiente A para o recipiente B. Fluidos diferentes 
têm propriedades químicas mais variadas, por isso as bombas de transferência também precisam de diferentes princípios de 
funcionamento. Os engenheiros da ProMinent trabalham duro para garantir que fluido e bomba sejam totalmente compatíveis. 
Eles abordam cada aplicação com os mesmos padrões ProMinent de máximo cuidado e qualidade.

Bomba helicoidal Spectra 

A bomba helicoidal Spectra faz a dosagem de polieletrólito 
líquido em forma concentrada e diluída. Pode ser utilizada, 
por exemplo, no tratamento de águas residuais ou 
desidratação de lodos.

 Range de capacidade: 2,4 – 9.900 l/h

Bomba pneumática de diafragma Duodos

Bomba pneumática de diafragma Duodos para 
bombeamento de fluidos.

  Range de capacidade de até 12.000 l/h.

Bomba para barril DULCO®Trans

A área de aplicação da DULCO®Trans depende da 
resistência química dos materiais usados.

 Capacidade da bomba de acordo com o tamanho 
2.800, 5.400 ou 6.600 l/h

Tecnologia de dosagem

Bombas de transferência 
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Guia de seleção

A ProMinent facilita a escolha da bomba de transferência 
certa.  Escolha a capacidade da bomba e a pressão 
necessária.  Se não encontrar a opção correspondente aos 
seus requisitos, contate-nos.

Tipo Aspiração Alimentação Range de capacidade

Bomba helicoidal Spectra Autoescorvante Elétrica até 9.900 l/h

Bomba de diafragma de ar comprimido 
Duodos

Autoescorvante Ar comprimido até 12.000 l/h 

Bomba para barril DULCO®Trans Autoescorvante Elétrica até 6.600 l/h

Bombas de transferência 

Tecnologia de dosagem
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Bombas peristálticas DULCO®fl ex Control

Tecnologia de dosagem

Bombas dosadoras peristálticas

Bombas dosadoras peristálticas usadas para o range de vazão de 6 ml/h até 410 l/h. Assim, ela transporta com uma contra 
pressão de até 8 bar. As mangueiras de alto desempenho usadas pela ProMinent possui excelente vida útil e ampla 
compatibilidade química.

Bomba dosadora peristáltica DULCO fl ex Control DFXa

A DULCO fl ex Control – DFXa dosa líquidos que desprendem 
gases, viscosos, abrasivos ou sensíveis ao cisalhamento 
e estabelece novos padrões de dosagem. Uma dosagem 
linear é garantida com essa bomba peristáltica sob todas 
as condições do processo (± 2 %). A troca de mangueira é 
simples de ser executada.

 Range de capacidade: 6 ml/h - 65 l/h, até 7 bar

Bomba dosadora peristáltica DULCO fl ex Control DFYa

A nova geração de bombas dosadoras peristálticas agora
pode ser controlada eletronicamente. Sem válvulas DULCO 
fl ex Control - DFYa garante uma dosagem precisa, linear 
com repetibilidade em todas as condições de processo. 
Todas as  vantagens de uma bomba peristáltica  perma-
necem, e é por isso que mesmo fl uidos que desprendem 
gases, altamente viscosos, abrasivos, contendo partículas 
ou sensíveis ao cisalhamento podem ser dosados perfeita-
mente com a DFYa.

 Range de capacidade: 5.1 l/h - 410 l/h, até 8 bar

NOVO NOVO
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Bombas peristálticas DULCO®flex

Bomba peristáltica DULCO®flex DF2a

A bomba peristáltica DULCO®flex DF2a dosa a 
funcionalidade dos produtos químicos de forma funcional, 
econômica e silenciosa – ideal para utilização em piscinas, 
banheiras de hidromassagem ou nas áreas de lazer.

 Range de capacidade: 0,4 – 2,4 l/h, 1,5 bar 

Bomba peristáltica DULCO®flex DF4a

A bomba peristáltica DULCO®flex DF4a para dosagem de 
agentes de floculação e de carvão ativo prepara a água em 
quantidades exatas e precisas. Ideal para a utilização em 
piscinas, banheiras de hidromassagem ou nas áreas de 
lazer. É possível pressão operacional de até 4 bar. 

 Range de capacidade: 0,35 – 12 l/h, 4 – 2 bar

As bombas peristálticas DULCO®flex estão entre as bombas mais flexíveis da ProMinent.  São utilizadas para um grande 
intervalo de capacidade de bombeamento. As bombas menores dos tipos DF2 a DF4 foram concebidas especialmente 
para tarefas de dosagem em piscinas, banheiras de hidromassagem ou nas áreas de lazer. As bombas peristálticas maiores 
DFBa, DFCa e DFDa são ideais para tarefas específicas usando as máximas capacidades de bombeamento e pressões 
em laboratório e na área industrial.  Todos os modelos utilizam um princípio de funcionamento simples e a sua utilização é 
extremamente fácil e segura.

Tecnologia de dosagem

Bombas dosadoras peristálticas
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Tecnologia de dosagem

Bomba peristáltica DULCO®flex DFCa 

Altas capacidades de alimentação não são problemas 
para a bomba peristáltica DULCO®flex DFCa. Equipada 
com rolamentos extra e mangueiras reforçadas para uso 
industrial.

 Range de capacidade: até 8.900 l/h a 8 bar
 Disponível também com opcional de automação.

Bomba peristáltica DULCO®flex DFDa 

A bomba peristáltica DULCO®flex DFDa foi desenvolvida 
para máxima capacidade de bombeamento e pressões al-
tas e atrai o cliente com a ausência de ruído e uma vida útil 
longa.  Equipada com sapatas e mangueiras com reforço – 
perfeita para uso industrial. 

  Range de capacidade: até 15.000 l/h a 15 bar
 Disponível também com opcional de automação.

Bomba peristáltica DULCO®flex DFBa 

A bomba peristáltica DULCO®flex DFBa (concebida como 
bomba de baixa pressão) é adequada para dosagem de 
volumes reduzidos em laboratórios.

 Range de capacidade: até 649 l/h a 8 bar
 Disponível também com opcional de automação.

Bombas dosadoras peristálticas

Bombas peristálticas DULCO®flex
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Tecnologia de dosagem

Bombas dosadoras peristálticas
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Tecnologia de dosagem

Skid de dosagem CVBOX

Skid de dosagem CVBOX

Skid de Dosagem para Bombas Dosadoras eletromagnéticas 
de  baixa pressão. Fornecido pronto para instalação, sistema 
com ótimo custo benefício e prazo de entrega reduzido. Possui 
visor frontal removível em poliestireno e fundo removível para 
realizar a manutenção das Bombas Dosadoras.

 Volume da bomba de acordo com a bomba selecionada
    1 ml/h – 80 l/h

Sistema de dosagem compacto ideal para Bombas Dosadoras Eletromagnéticas Diafragma até 80 l/h, com visor frontal 
removível em poliestireno e fundo removível para realizar a manutenção das Bombas Dosadoras.

NOVO
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Precisão nos detalhes

A tecnologia de dosagem e controle tem que ter alto desempenho. Isto inclui um sistema de sensores precisos.  Desta forma, 
é possível efetuar a dosagem de líquidos com absoluta precisão. Eles usam uma combinação de pesquisas contínuas e toda 
sua própria especialidade para desenvolverem inovações pioneiras. 

Soluções integradas

Quando todos os componentes interagem, tudo corre bem.  A bomba dosadora, o controlador e o sensor são desenvolvidos 
para funcionarem harmoniosamente, formando um circuito de controle integrado garantindo operação sem interferências com 
a maior segurança.  Isto aumenta a qualidade dos seus produtos, economiza energia e conserva recursos. 

Dosagem inteligente: 
medição, controle e tecnologia de sensores 

Tecnologia de medição e controle
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Tecnologia de medição e controle

Tecnologia de sensores

A família de produtos DULCOTEST® se baseia na aplicação e assegura medição precisa de uma ampla variedade de análises. 
Esses valores medidos são fornecidos em tempo real e podem controlar válvulas ou dosadoras no processo.

Sensores potenciométricos DULCOTEST® 

De aplicações simples em tratamento de água até 
aplicações de processo industrial sob condições críticas, os 
sensores de pH e ORP DULCOTEST® cumprem todas as 
tarefas de medição.

O guia de seleção para sensores potenciométricos de pH 
e ORP começa com o tipo de fluido a ser medido e as 

Meio Temperatura/pressão Tipo de sensor Aplicação típica

Claro, pH 3 – 14
máx. 100°C/3 bar

PHEP-H Processos químicos
máx.   25 °C/6 bar

Claro, pH 1 – 12

máx.   80 °C/sem sobrepressão PHEN Água contaminada quimicamente, baixa 
condutividade > 50 µS/cm

máx.   60 °C/3 bar
PHES Água para piscina, água potável, haste de vidro 

PHEK Água para piscina, aquário, haste sintética

máx.   80 °C/6 bar PHEP/PHEPT Água de processo

máx.   80 °C/8 bar PHED Água contaminada quimicamente, por ex. Cr6+, CN–

Matéria sólida, túrbida, pH 1 – 12 máx.   80 °C/6 bar PHER Água de refrigeração, água residual

Matéria sólida, não transparente,
pH 1 – 12

máx. 100°C/16 bar PHEX Suspensões, lodo, emulsões

Claro a túrbido, contém fluoreto
pH 0-7

máx.   50 °C/7 bar PHEF Lavadores de gás de exaustão, setor de 
semicondutores, galvanização.

Guia de seleção para sensores de pH DULCOTEST®

condições de processo relevantes, fornecendo o tipo de 
sensor ideal para a aplicação em particular.
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Tecnologia de sensores

Sensores amperométricos DULCOTEST®

Os sensores amperométricos da série DULCOTEST®

fornecem valores medidos seletivos e precisos em tempo 
real para uma ampla variedade de análises.

Guia de seleção para sensores de ORP DULCOTEST®

Sensores DULCOTEST® com comunicação por barramento CAN

A inovadora série de sensores com compatibilidade para 
barramento CAN permite a armazenagem de dados e 
comunicação bidirecional com o instrumento de medição 
e controle 

Meio Temperatura/pressão Tipo de sensor Aplicação típica

Modelos

máx. 80 °C/sem sobrepressão RHEN Água contaminada quimicamente, baixa 
condutividade > 50 µS/cm

máx. 60 °C/3 bar
RHES Água para piscina, água potável, haste de vidro

RHEK Água para piscina, aquário, haste sintética

máx. 80 °C/6 bar

RHEP-Pt Água de processo

PHE-Au Água contaminada quimicamente,
por ex., tratamento Ozônio CN–

Matéria sólida, turbida máx. 100°C/16 bar RHER Água de refrigeração, água residual

Matéria sólida, não transparente máx. 80 °C/6 bar RHEX Suspensões, lodo, emulsões

Tecnologia de medição e controle
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Tecnologia de medição e controle

Guia de seleção para sensores
amperométricos

Variável medida Aplicações Intervalos 
de medição 
graduados

Conexão com 
DULCOMETER®

Tipo de sensor

Cloro livre Água potável, água para piscinas 0,01 – 100 mg/l D1C, DAC CLE 3-mA-xppm, CLE 3.1-mA-xppm

Cloro livre Água de processo e residual 10 – 200 mg/l D1C, DAC CLR 1-mA

Cloro livre Água potável, água para piscinas 0,01 – 10 mg/l DULCOMARIN® CLE-CAN-xppm, CLE 3.1-CAN-xppm

Cloro livre Água potável, água para piscinas, 
eletrólise in situ (sem diafragma)

0,02 – 10 mg/l D1C, DAC CLO 1-mA-xppm

Cloro livre Água potável, água para piscinas 0,1 – 10 mg/l DULCOMARIN® CLO 1-CAN-P-10ppm

Cloro livre Água quente até 70 °C (legionella), 
Eletrólise in situ (sem diafragma)

0,02 – 2 mg/l D1C, DAC CLO 2-mA-2ppm

Cloro livre Água potável, água para piscinas 0,01 – 50 mg/l DMT CLE 3-DMT-xppm

Cloro livre Água potável, água para piscinas 0,05 – 5 mg/l COMPACT CLB 3-µA-xppm

Cloro livre Água potável, água para piscinas 0,05 – 5 mg/l COMPACT CLB 2-µA-xppm

Cloro livre Água de resfriamento, água de processo, 
água residual, água com valores de pH mais 
elevados (cloro livre existe como bromo)

0,01 – 10 mg/l D1C, DAC CBR 1-mA-xppm

Cloro disponível total Água para piscina com
desinfetantes clororgânicos

0,02 – 10 mg/l D1C, DAC CGE 3-mA-xppm

Cloro disponível total Água para piscinas com desinfetantes cloro 
orgânicos, eletrólise in situ (sem diafragma)

0,02 – 10 mg/l D1C, DAC CGE 3-mA

Cloro disponível total Água para piscinas com desinfetantes cloro 
orgânicos

0,01 – 10 mg/l DULCOMARIN® CGE 3-mA-xppm

Cloro total Água potável, industrial, de processo e residual 0,01 – 10 mg/l D1C, DAC CTE 1-mA-xppm

Cloro total Água potável, industrial, de processo e residual 0,01 – 10 mg/l DMT CTE 1-DMT-xppm

Cloro total Água potável, industrial, de processo e residual 0,01 – 10 mg/l DULCOMARIN® CTE 1-CAN-xppm

Cloro combinado Água para piscina 0,02 – 2 mg/l DAC CTE 1-mA-2 ppm and CLE 3.1-mA-2 ppm

Cloro combinado Água para piscina 0,01 – 10 mg/l DULCOMARIN® CTE 1-CAN-P-xppm
e CLE 3.1-CAN-P-xppm

Bromo disponível total Água de refrigeração, água residual, água para 
piscina, água de banheira de hidromassagem, 
bromo com BCDMH

0,01 – 10 mg/l D1C, DAC BCR 1-mA-xppm
(substitui o tipo anterior BRE 1)

Bromo disponível total Água de resfriamento, água para piscina, 
água para banheira de hidromassagem com 
compostos de bromo orgânico ou inorgânico

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

Bromo livre e com-
binado

Água de resfriamento, água de processo, água 
residual, água com valores de pH mais elevados 
(estável); água do mar

0,02 – 20 mg/l D1C, DAC CBR 1-mA-xppm

Bromo livre e com-
binado

Água de resfriamento, de processo, residual, água 
com valores de pH mais elevados (estável)

0,1 – 10 mg/l D1C, DAC CBR 1-CAN-P-10ppm

Dióxido de cloro Água potável 0,01 – 10 mg/l D1C, DAC CDE 2-mA-xppm

Dióxido de cloro Sistema de lavagem de frasco 0,02 – 2 mg/l D1C, DAC CDP 1-mA

Dióxido de cloro Água quente até 60 °C, água de resfriamento, 
água residual, água para irrigação 

0,01 – 10 mg/l D1C, DAC, 
DULCOMARIN®

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

Clorito Água potável, água de lavagem 0,02 – 2 mg/l D1C, DAC, 
DULCOMARIN®

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

Ozônio Água potável, água para piscinas 0,02 – 2 mg/l D1C, DAC OZE 3-mA-2-ppm

Ozônio Água de processo, industrial ou resfriamento 0,02 – 2 mg/l D1C, DAC OZR 1-mA-2-xppm

Oxigênio dissolvido Água potável, água superficial 2 – 20 mg/l D1C, DAC DO 1-mA-xppm

Oxigênio dissolvido Recipientes de aeração, plantas de clarificação 0,1 – 10 mg/l D1C, DAC DO 2-mA-xppm

Ácido peracético CIP (limpeza em circuito fechado), envase asséptico de 
alimentos 

1 – 2.000 mg/l D1C, DAC PAA 1-mA-xppm

Peróxido de hidrogênio Água limpa, controle rápido 1 – 2.000 mg/l DAC Sensor perox, PEROX H2.10 

Peróxido de hidrogênio Água de processo, água para piscina 0,5 – 2.000 mg/l D1C, DAC PER1-mA-xppm
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Sensores de turbidez DULCOTEST®

Medições de turbidez com DULCOTEST® DULCO® turb C: 
Instrumento de medição compacto que trabalha com base 
na medição de luz de espalhamento para medição do 
turbidez, com grande range de medição e em diferentes 
versões que cumprem as normas ISO e EPA. Disponível 
com ou sem função de limpeza automática. 

 Range de medição 0 – 1.000 NTU

Sensores DULCOTEST® para condutividade eletrolítica

Sensores para condutividade para integração ideal do 
processo: Os sensores DULCOTEST® atendem a um 
amplo espectro de requisitos de medição e permitem a 
melhor solução para realização da tarefa de medição.

 Ranges de medição graduados 0,01 µS/cm – 2.000 mS/cm

Guia de seleção para sensores de condutividade DULCOTEST®

Condutividade > 20 mS/cm ou meio formador de resíduo ou meio quimicamente corrosivo?

 Range de medição
 Temperatura
 Processo de comparação
 Conexão elétrica

Meio quimicamente corrosivo 
Ou temperaturas > 70 °C 
Ou valor medido < 200 µS/cm 
Ou > 1.000 mS/cm?

Série ICT 2

Fluxo de processo: com válvulas de imersão 
acessórias com fl ange em aço inoxidável: com 
acessório IMA - ICT 2 

Série LF, LMP, CK

Série ICT 5

Tipo ICT 5 Tipo ICT 5-IMA

Instalação em fl uxo de processo?

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Medição de condutividade indutiva Medição de condutividade condutiva

Tecnologia de medição e controle

Tecnologia de sensores
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Tecnologia de medição e controle

Tecnologia de medição e controle

Os instrumentos de medição e controle da ProMinent são desenvolvidos de modo direcionado para a aplicação específi ca.  
Estão disponíveis em distintas classes de desempenho e podem ser integrados a cada ambiente de processo. 

Transmissor DULCOMETER® DMTa 

O transmissor DULCOMETER® DMTa converte os sinais 
dos sensores de pH, ORP, concentração de cloro e 
condutividade em um sinal analógico de 4 – 20 mA. Flexível, 
seguro e sempre a melhor resolução de valor medido.

Controlador DULCOMETER® Compact 

Como um controlador em análise de água, o DULCOMETER®

Compact é o controlador certo para tarefas de controle que 
exigem somente controle monodirecional.

Controlador DULCOMARIN® 3

O sistema de medição e controle DULCOMARIN® 3 é sua 
tecnologia do futuro. Ele controla toda a gama de piscinas 
- de piscinas públicas até piscinas particulares. O sistema é 
operado por meio de uma tela touch de 7”.

NOVO

Controlador DULCOMETER® diaLog DACb 

O controlador DULCOMETER® diaLog DACb é nosso 
multiparâmetro compacto para análise de água. Com suas 
funcionalidades especialmente projetadas, por ex., 
processamento de variáveis de interferência e comutação 
de parâmetros de controle, ele fecha o circuito de controle 
entre os sensores DULCOTEST® e as bombas dosadoras 
ProMinent®. Os três canais de medição e controle do 
DULCOMETER® diaLog DACb podem ser confi gurados 
individualmente de forma a satisfazer os requisitos do 
cliente. Tudo que você precisa para o tratamento confi ável 
de águas industriais e de processo, água potável ou até 
mesmo água para piscina. 

NOVO



31www.prominent.com.br

Tecnologia de medição e controle

Controlador AEGIS II

O controlador AEGIS II mede e controla continuamente 
parâmetros como pH, ORP, Condutividade e até Corrosão 
em tratamento de água de resfriamento em circuitos de 
torre de resfriamento em evaporador. Ele controla a 
concentração biocida, mantendo a tubulação e os 
trocadores de calor limpos. 

Controlado SlimFLEX 5a

O controlador SlimFLEX 5 é uma versão customizada do 
AEGIS II, ideal para sistemas de refrigeramento menores 
e que exigem melhores condições comerciais.

Sistema SGA (Sistema de Gestão de Água)

Todas as medições do Sistema SGA não utilizam reagen-
tes DPD e TISAB, inclusive os parâmetros como cloro e 
flúor, garantindo 100% do retorno da amostra de análise 
para o processo livre de rejeitos.

  Variaveis de Medição:

NOVO

NOVO

Tecnologia de medição e controle

pH:               0…14
Cloro:               0…5 ppm
Flúor:               0…10 ppm
Cor:               0…500 uC
Turbidez:               0…1000 NTU
Fluxo:           on/off
Saidas:               5 x rele
Entrada:           8 x input (digital)
Comunicação: TCP/IP, Wi-Fi e MODBUS
Alimentação: 220 V

NOVO

Sistema de cloro CLB + Dosadora

Sistema composto por Medidor/Controlador de Processo 
(Modelo Compact), Alojamento para sensores, Sensor 
de Cloro com cabo, montado em placa PP facilitando o 
start-up. Acompanha Bomba dosadora (CNPB-
1002PVT206GB10) de 2.1 l/h e pressão 10 bar e reserva-
torio (tanque) de quimico 140 L
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Tecnologia de medição e controle

Guia de seleção

O guia de seleção para tecnologia de medição e controle DULCOMETER® é dividido em tabelas e aplicações que ajudam a 
encontrar a solução correta para sua aplicação imediatamente.

Função DACb Compact

Variáveis medida
pH

ORP

Cloro

Dióxido de cloro

Clorito

Bromo

Condutividade condutiva

Condutividade indutiva

Condutividade por mA

Ácido peracético

Peróxido de hidrogênio

Ozônio

Oxigênio dissolvido

Fluoreto

Variáveis gerais medidas no sinal padrão O/4...20 mA

Fonte de alimentação
90 - 253V

24 V DC

Método de instalação, grau de proteção
IP 65 fixado na parede

IP 54 fixado no painel de controle, ¼ DIN

Invólucro de combinação (fixado na parede, fixado no painel de 
controlo, montagem de pilar) IP 67, IP 54

Tecnologia de medição e controle
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Função DACb Compact D1Cb D1Cc

Medição

Número de canais de medição
½ selecionável 

como opção

Monitoramento de sensor de pH

Compensação de temperatura para pH

Compensação de temperatura para condutividade

Compensação de pH para cloro

Controle
Controlador PID

Controlador monodirecional (por ex. Com pH ácido ou álcali)

Controlador bidirecional (por ex. com pH ácido ou álcali)

Tecnologia de medição e controle

Tecnologia de medição e controle
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Sistemas de tratamento e desinfecção de água

Tecnologia de tratamento e desinfecção de água

34 www.prominent.com.br

A pesquisa e o desenvolvimento em todas as tecnologias padrão valem muito a pena, porque os produtos e sistemas 
usados no tratamento de água higienicamente pura são de última geração. A partir da vasta gama de produtos disponíveis, 
os especialistas da ProMinent montam o sistema que melhor oferece suporte à sua aplicação. Nossa oferta de produtos se 
estende desde bombas dosadoras para todas as faixas de capacidade até a tecnologia de medição, controle e processos de 
desinfecção estabelecidos. Oferecemos eficiência, segurança e soluções completas de alto desempenho. E, claro, também 
oferecemos suporte técnico mundial.
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Sistema UV Dulcodes MP

O sistema UV Dulcodes MP também pode ser usado para 
desinfecção de água para piscinas. O cloro combinado é 
decomposto e o odor típico da piscina é eliminado: inibindo 
irritação dos olhos, nariz e pele. Um sistema automático de 
limpeza dos tubos de proteção das lâmpadas é possível 
como um opcional. 

 Fluxo até 569 m3/h

Sistemas UV 

A radiação UV é um método de desinfecção seguro, sem produtos químicos e confi ável no tratamento de água moderno. Os 
sistemas UV Dulcodes® da ProMinent utilizam a segurança e confi abilidade da desinfecção UV nas mais diversas aplicações.  
Os resultados de pesquisa e  inúmeros sistemas  em operação, comprovam que UV é ideal para a desinfecção da água.

Sistema UV Dulcodes LP

O sistema UV Dulcodes LP é sinônimo de pioneirismo no 
tratamento de água - efi ciente e livre de produtos químicos. 
Máxima vazão de fl uxo com menos lâmpadas e consumo 
de energia mínimo levam a menores custos operacionais.

 Fluxo até 523 m3/h

Sistemas UV Dulcodes LP-PE (Polietileno)

Desinfecção da água do mar ou termal sem problemas de 
corrosão com o sistema UV Dulcodes LP-PE Plástico. O 
sistema UV é composto por um reator e um sensor UV de 
polietileno altamente resistente a UV.

  Fluxo até 505 m3/h

Sistema UV Dulcodes LP certifi cado

Sistema UV Dulcodes LP para desinfecção de água 
potável, extensamente certifi cado de acordo com padrões 
internacionalmente reconhecidos DVGW / ÖNORM / SVGW 
/ ACS / UVDGM. Tratamento de água pioneiro - altamente 
efi ciente devido às lâmpadas Vario-Flux com aquecimento 
dinâmico da lâmpada.

  Fluxo até 410 m3/h

Tecnologia de tratamento e desinfecção de água
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Visão global de desempenho: sistemas UV

Qual o seu tipo? Esta visão global mostra o desempenho e aplicações típicas dos sistemas UV padrão da ProMinent.  Precisa 
de mais detalhes? Não hesite em entrar em contato conosco. Estamos aqui para ajudar!

Produção 
[m3/h]

400 J/m2,
98%/cm 
Transmissão
mission

Tipo LP
Aço inoxidável 
não certificado

Tipo LP
Aço inoxidável 

certificado

Tipo LP
Câmara de 

Plástico

Tipo MP
Tecnologia 
de lastro 

convencional 

Tipo A
Electronic

Tecnologia de 
lastro eletrônico

Aplicação

Água potável

Água industrial

Água para piscinas

Água salgada 
(do mar)

Sistema UV Dulcodes LP F&B

Sistema UV com design higiênico da câmara de irra-
diação. Para desinfecção segura e qualidade consistente 
em seu processo de produção.

  Fluxo até 189 m3/h

Tecnologia de tratamento e desinfecção de água

Sistemas UV 
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Sistemas de ozônio

Os sistemas de ozônio ProMinent são utilizados para o tratamento de água potável, água para piscina, água na indústria de 
alimentos e bebidas, água de aquário e piscinas de zoológicos e no tratamento de águas de refrigeração e de processos. 

Sistema de ozônio OZONFILT® OZVb

O OZONFILT® OZVb é potente e compacto. Para uma 
produção de ozônio efi ciente em uma gama de produção 
média até 90 g/h a partir de ar comprimido. 

 Range de capacidade: 10 – 70 g ozônio/h

Sistema de ozônio OZONFILT® Compact OMVb

O OZONFILT® Compact OMVb é uma solução de sistema 
completa e pronta para uso para a geração e medição de 
ozônio. Os componentes estão perfeitamente coordenados 
entre si.

 Range de capacidade: 20 - 70g ozônio/h

Sistema de ozônio OZONFILT® OZMa

O OZONFILT® OZMa representa máxima segurança com 
custos operacionais minimizados. O gerador de ozônio é 
isento de manutenção e gera até 630 g/h de ozônio a partir 
de ar comprimido ou oxigênio.

 Range de capacidade: 70 – 735 g/h ozônio

Tecnologia de tratamento e desinfecção de água
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Capacidade
                  1.000
[g Ozon/h] 

500 

200 

100 

50 

20 

10 

Betriebsgas 
Ozon
Konzentration 

5 

2 

............................ ............................. ............................

20 g/Nm' 20 g/Nm' 100 g/Nm' 

Desempenho do sistema de ozônio

O gás de operação e a concentração de ozônio desejada são os fatores a serem considerados. Consulte a visão global de 
desempenho abaixo para descobrir qual sistema de ozônio mais se adapta aos seus objetivos. 

Tecnologia de tratamento e desinfecção de água

Sistemas de ozônio
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Sistemas de dióxido de cloro

O dióxido de cloro atua independentemente do valor de pH.  Ele possui um efeito de liberação ideal e permanece ativo durante 
muitas horas a vários dias. Alguns sistemas podem ser tratados com dióxido de cloro contra proliferação de legionella, além 
de remover biofi lme de forma confi ável em hidráulica e tanques. 

Sistema de dióxido de cloro Bello Zon® CDLb

Sistema de dióxido de cloro para produção de solução 
de dióxido de cloro livre, especialmente adequado para 
múltiplos pontos de injeção. O Bello Zon® CDLb produz 
ClO2 descontinuadamente usando o processo de ácido/
clorito com produtos químicos diluídos. 

 Capacidade de preparo de 0 – 120 g/h com 
armazenamento de até 60 g de dióxido de cloro para 
dosagem de pico. Fluxo máximo à dosagem 0,2 ppm 
ClO2 é de 600 m3/h

Sistema de dióxido de cloro Bello Zon® CDVd

Sistema de dióxido de cloro para monitoramento e dosagem 
de dióxido de cloro com substâncias químicas diluídas.  
Rendimento e segurança superiores devido a conceito de 
reator em PVDF. O Bello Zon® CDVd pode ser integrado de 
forma fácil e segura em todos os processos de tratamento 
de água.

 1 – 2.000 g/h de dióxido de cloro. Fluxo máximo à 
dosagem 0,2 ppm ClO2 é de 10.000 m3/h

Sistema de dióxido de cloro Bello Zon® CDKd

Sistema de dióxido de cloro para produção, dosagem e 
monitoramento contínuo do dióxido de cloro com produtos 
químicos concentrados.  O Bello Zon® CDKd é um sistema 
conveniente pronto para usar com estação de pré-diluição 
integrada e intrinsecamente segura.

  8 – 12.000 g/h de dióxido de cloro. Fluxo máximo à 
dosagem 0,2 ppm ClO2 é de 60.000 m3/h

Sistema de dióxido de cloro Bello Zon® CDEb

Sistema de dióxido de cloro que produz continuamente 
ClO2 usando o processo ácido/clorito com produtos quími-
cos diluídos. Operação extremamente simples, construção 
clara, controle analógico, controle manual ou controle via 
contatos.

  5 - 200 g/h de dióxido de cloro. Fluxo máximo a 0,2 
ppm de medição de ClO2 é 1.000 m3/h

Tecnologia de tratamento e desinfecção de água
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Desempenho do sistema 
de dióxido de cloro 

Encontre o sistema certo para cada 
aplicação.

Sistema de dióxido de cloro Bello Zon® CDLb
com múltiplos pontos de injeção

Soluções fl exíveis para produção e dosagem de ClO2

adaptadas às atividades, requisitos e expectativas de preço 
do cliente. Sistemas feitos sob medida construídos a partir 
de módulos concebidos para funcionarem em conjunto. 

 Capacidade de preparo de 0 – 120 g/h com 
armazenamento de até 60 g de dióxido de cloro para 
dosagem de pico. Fluxo máximo à dosagem 0,2 ppm 
ClO2 é de 600 m3/h até 6 pontos de injeção possíveis, 
como padrão

Tipo [g/h] CDLb CDEb CDVd CDKd

Método de Produção
Ácido clorídrico (Diluido)

7,5 % NaCLo2 + 9 % HCI

Ácido clorídrico (Diluido)

7,5 % NaCLoZ + 9 % HCI

Ácido clorídrico (Diluido)

7,5 % NaCLoZ + 9 % HCI

Ácido clorídrico (concentrado)

24,5 % NaCLo2 + 25-37 % HCI

Aplicação

Combate à 
Legionella

Setor alimentício 
e de bebidas

Tratamento 
municipal de 
água potável e 
residual

Indústria (torre 
de resfriamento, 
água residual/de 
processo, etc.)

Tecnologia de tratamento e desinfecção de água

Sistemas de dióxido de cloro
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Sistemas de eletrólise

Sistemas sofi sticados que utilizam cloreto de sódio - sal comum - para produzir cloro, hidrogênio e hidróxido de sódio, sem 
necessidade de transportar produtos químicos, nem armazenar e manusear substâncias perigosas.  

Sistema de eletrólise CHLORINSITU IIa XL

CHLORINSITU® IIa XL é um sistema de eletrólise de células 
tubulares para a produção local e confi ável de grandes 
quantidades de hipoclorito. Ao gerar uma solução de 
hipoclorito de sódio a partir de uma solução de sal diluída, 
o sistema impressiona os clientes com sua efi ciência 
aprimorada a partir de um design de célula de eletrólise 
testado e comprovado.

 Produção de 5 - 45 kg/h Cloro

Sistema de eletrólise de membrana 
CHLORINSITU® III

Precisa de uma produção de 100 - 10.000 g/h de hipoclorito 
de sódio de alta pureza e/ou baixo cloreto e clorato? O 
sistema de eletrólise CHLORINSITU® III é a solução. Pode 
ser usado para água potável, água residual, água de 
processo, água para piscina e torres de resfriamento. 

  Produção de 100 – 10.000 g/h de hipoclorito de sódio

Sistema de eletrólise de membrana 
CHLORINSITU® III Compact

Geração de hipoclorito de sódio em quantidades menores 
para piscinas menores: Sistema de eletrólise CHLORINSITU®

III Compact.

  Produção de 25 – 50 g/h de hipoclorito de sódio

Sistema de eletrólise CHLORINSITU® IIa

CHLORINSITU® II é um sistema compacto de eletrólise in 
loco para a produção de uma solução à base de cloreto de 
sódio e energia elétrica. Uma vantagem especial é o simples 
controle de processo e alta segurança do sistema através 
de ventilação integrada.

  Produção de 60 – 2.500 g/h de hipoclorito de sódio

Tecnologia de tratamento e desinfecção de água
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Sistema de eletrólise de diafragma
CHLORINSITU® IV Compact

Gerador de gás cloro ultrapuro usando o processo de vácuo 
com sistema de eletrólise CHLORINSITU® IV Compact. Boa 
relação custo/benefício, robusto e compacto. 

  Produção de 25 – 50 g/h de cloro ultrapuro

Sistema de eletrólise CHLORINSITU® V Plus

Gerador de gás cloro ativo em combinação com uma 
solução de hipoclorito de sódio usando o processo de vácuo 
com o sistema de eletrólise CHLORINSITU® V Plus. Ajuste 
de cloração e valor de pH a partir de um único sistema.   

  Produção de 100 – 3.500 g/h de cloro ultrapuro

Sistema de eletrólise 
CHLORINSITU® V

Gerador de gás cloro ultrapuro usando o método de vácuo 
com o sistema de eletrólise CHLORINSITU® V. Adequado 
a aplicações para dosagem de ácido hipocloroso com 
correção simultânea do valor de pH.

  Produção de 100 – 3.500 g/h de cloro ultrapuro

Sistema de eletrólise Dulco®Lyse

Produção efi ciente de Dulco®Lyt 400 (água ECA) com um 
teor de cloreto e clorato excepcionalmente baixo.  Proteção 
máxima contra corrosão e maior viabilidade econômica 
devido a menor quantidade de cloreto.

  Produção de 100 – 300 g/h de ácido hipocloroso ultrapuro

Tecnologia de tratamento e desinfecção de água

Sistemas de eletrólise
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CHLORINSITU® 
IIa XL
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Aplicação
Água potável
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Água de processo

Água para piscina

Torres de 
resfriamento

Produção de HOCl

Produção de NaOCl
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Desempenho do sistema de eletrólise

Oferecemos diversas soluções para água potável, água de processo e água para piscinas. Você pode consultar na tabela as 
várias combinações de aplicação possíveis.

Sistemas de eletrólise

Tecnologia de tratamento e desinfecção de água
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Sistemas de dosagem Ultromat®

Sistemas de dosagem para polímeros

A separação de sólidos dos líquidos exige o uso de polímeros diluídos ou em pó. Isso é obtido com sistemas de dosagem de 
polímeros. A ProMinent oferece uma tecnologia eficiente para implementar essa aplicação específica. Para requisitos mais 
rigorosos, desenvolvemos o sistema de dosagem Ultromat®.

Sistema de dosagem Ultromat® MT para operação em 
batelada

Estação de dosagem manual de polímeros Ultromat® MT:  
O sistema de dosagem perfeito para processamento de 
polímeros líquidos e em pó em pequenas quantidades - 
muito robusto e econômico.

 Range de capacidade: 120 – 3.800 l/h

Sistema de dosagem Ultromat® ULFa (sistema de fluxo 
contínuo)

Estação de dosagem de polímero Ultromat® ULFa (sistema 
de fluxo contínuo) Com este sistema de dosagem, os 
agentes floculantes auxiliares podem ser dosados para o 
preparo de uma solução de polímeros pronta para utilizar. O 
sistema destina-se à dissolução totalmente automática de 
polímeros em soluções.

 Taxa de extração de até 8.000 l/h

Sistema de dosagem Ultromat® ULFa BR (sistema de 
fluxo contínuo)

O sistema de dosagem Ultromat® ULFa BR é um sistema 
semiautomático com tanques de preparo, maturação e 
armazenamento de polímero, configurado pelo usuário 
através do painel de controle CLP Siemens integrado, 
chave de nível tipo boia (3 estágios) e um medidor de vazão 
tipo rotâmetro, tornando o sistema particularmente mais 
econômico.

 Taxa de extração de até 8.000 l/h

Tecnologia de tratamento e desinfecção de água
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Estação de medição e drenagem DULCODOS®
SAFE-IBC

DULCODOS® SAFE-IBC oferece instalação segura de 
um IBC em uma construção de bandeja coletora de 
vazamentos. Qualquer vazamento são contidos de forma 
confiável e sem derramar no local de instalação. 

 Armazenamento e drenagem de IBCs até 1.000 l
 Dosagem de produtos químicos até 1.000 l / h
 Sem necessidade de bomba de transferência

Estação de dosagem e Manuseio
eficiente de IBC

DULCODOS® SAFE-IBC é uma estação especial de dosagem e manuseio de Intermediate Bulk Containers (IBC) com drena-
gem residual quase completa. Graças à dosagem ininterrupta do produto químico, ele oferece a máxima confiabilidade e 
segurança do processo. Ele está em conformidade com a legislação para líquidos prejudiciais à água, de acordo com a Por-
taria Alemã para Sistemas de Manuseio de Substâncias Prejudiciais à Água (AwSV).

Tecnologia de tratamento e desinfecção de água
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Unidade de esvaziamento Big Bag Tomal®

Essa unidade de esvaziamento é usada para acomodar 
e esvaziar Big Bags pesando até 1.000 kg. As Big Bags 
são suspensas na estrutura com o auxílio de uma cruzeta.  
O tanque de armazenamento de 30 litros é usado para 
transferir o pó para a unidade de alimentação desejada. 

 Esvaziamento de Big Bags de até 1.000 kg

Alimentador multifuso Tomal®

Seu design único torna o alimentador multifuso adequado à 
dosagem de pós e granulados.

Sistemas de dosagem para sólidos

A ProMinent fornece tudo que você precisa para dosagem e tratamento de sólidos no seu processo de produção.  Temos 
soluções econômicas até mesmo para aplicações mais complexas, por exemplo, substâncias com flutuações de peso con-
sideráveis ou problemas de transporte.  

Tecnologia de tratamento e desinfecção de água
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Você pode encontrar os catálogos individuais para download em www.prominent.com.br
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Versatilidade inovadora: ProMinent 2021.
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