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Experţi in dozarea substanţelor chimice  
şi tratarea apei!

ProMinent îşi desfăşoară activitatea în peste 100 de ţări, ceea ce garantează 
atât disponibilitate mare a produselor la nivel global, cât şi livrări în termen 
foarte scurt. Vă oferim, astfel, acelaşi standard ridicat de calitate a produselor 
şi serviciilor noastre oriunde şi oricând în lume.

Know-how-ul acumulat până în prezent, precum şi experienţa unei echipe 
specializate în domeniul tratării apei şi până la tratarea substanţelor chimice 
lichide, vă stau la dispoziţie la orice reprezentanţă ProMinent din lume, fiind 
atributele esenţiale care ne recomandă.

Pentru datele de contact ale sucursalelor noastre locale şi ale reprezentanţelor 
ProMinent, accesaţi www.prominent.com/en/locations 

Puteţi descărca aplicaţia ProMinent pentru iPad  
şi iPhone de pe iTunes App Store sau accesând 
www.prominent.com/app

Bucuraţi-vă de o soluţie inovatoare care vă va depăşi cu  
siguranţă toate aşteptările. gamma/ X este produsul care  
permite companiei ProMinent să vă prezinte cea mai modernă 
pompă dozatoare din lume – şi prin intermediul căreia trans-
mitem un mesaj clar în calitate de lider de piaţă în domeniul 
inovaţiei şi tehnologiilor de dozare.

Tehnologie de control de ultimă generaţie, capabilă să se autoadapteze  
procesului, management al presiunii – determinată acum fără ajutorul  
senzorilor, ci prin intermediul noii comenzi prin magnet, precum şi un  
dispozitiv de acţionare cu grad redus de uzură – toate aceste avantaje  
reprezintă doar o mică parte din particularităţile noului produs gamma/ X.  
În ciuda faptului că noul nostru produs stabileşte noi standarde, acesta  
nu este deloc un produs standard. Acest lucru este garantat de faptul  
că fiecare pompă gamma/ X primeşte configuraţia optimă, complet şi  
eficient personalizată pentru aplicaţia dvs.

www.prominent.com/gammaX

ProMinent Group
info@prominent.com

www.prominent.com

Reprezentanţe internaţionale
Aflaţi ce se întâmplă …  
chiar înainte să se întâmple. 
Extrem de inteligentă: noua gamma/ X

Descoperiţi prima pompă dozatoare 
capabilă să se auto adapteze procesului!
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tremely clever

Conexiuni frontale  
extrem de accesibile   
Carcasa subţire de tip „slim“  
şi amplasarea intuitivă a conexi-
unilor de pe panoul frontal, 
transformă noua gamma/ X 
într-o pompă practic predesti-
nată pentru utilizare în serie, 
respectiv pentru aplicaţii cu 
spaţiu limitat.

Menţineţi o perspectivă generală clară cu ajutorul  
ledurilor vizibile de stare  
Noua gamma/ X este prevăzută cu un ecran cu LED-ri pentru  
indicarea stării de funcţionare în toate cele trei etape ale procesului, 
poziţionate în secţiunea superioară, curbată, a panoului frontal – 
avantaj ce permite utilizatorilor să monitorizeze permanent şi în 
timp real starea generală de funcţionare a echipamentului.

Rotiţa cu click, uşor de utilizat, reprezintă o alternativă  
modernă la manualele de utilizare şi meniurile secundare. 
În combinaţie cu ecranul LCD şi cele patru taste, rotiţa concepută  
de specialiştii noştri permite utilizarea şi programarea intuitivă  
a noii pompe gamma/ X.

Produs eXtrem de inteligent
Noua gamma/ X este prima pompă dozatoare cu funcţie integrată de autoadaptare. 
Acţionarea cu ajutorul solenoidului, cu funcţie de determinare a valorii presiunii fără 
prezenţa senzorilor asigură faptul că pompa detectează defectele hidraulice chiar  
şi în cazul unor devieri minime – ajustînd instantaneu şi în mod optim rezultatele în 
raport cu condiţiile de presiune şi proprietăţile agentului dozat.

Fiabilitate eXcelentă
Fiind o pompă dozatoare cu solenoid controlat, noua gamma/ X beneficiază de un 
dispozitiv de acţionare cu grad de uzură extrem de redus. Alături de funcţia de ventilare 
automată şi identificare implicită a ţevilor de presiune/vacuum incorect dimensionate, 
aceast produs combină cu succes fiabilitatea şi durabilitatea maximă cu costuri  
minime de întreţinere.

Productivitate eXtinsă
Funcţiile de comandă şi control mult mai precise reprezintă garanţia obţinerii unor  
rezultate net îmbunătăţite ale procesului de dozare. Aşadar, noua gamma/ X nu iden-
tifică doar problemele – ci le şi rezolvă în mod independent. Rezultatul se reflectă clar 
în nivelul extins de productivitate şi în calitatea vizibil îmbunătăţită a produsului dorit. 
Dar să nu uităm profitul in continuă creştere! Acesta este un alt aspect pe care l-am 
luat în calcul încă din faza de concept a acestui produs.

EXpert în simplitate
Selectaţi în prealabil modul dorit prin simpla activare a tastei corepunzătoare,  
selectaţi setarea dorită cu ajutorul rotiţei şi apoi confirmaţi selecţia printr-un simplu 
click – niciodată procesul de dozare nu a mai fost atât de simplu şi sigur precum este 
acum, cu ajutorul pompei gamma/ X. Nu în ultimul rând, accesul direct pe care îl are 
acum utilizatorul la funcţiile cele mai importante ale pompei exclude automat procesul 
îngreunat de necesitatea navigării prin meniuri secundare. Controlul este intuitiv şi 
eficient, desfăşurându-se în mod aproape automat, nemaifiind necesară consultarea 
unor manuale complexe în vederea obţinerii informaţiilor relevante.

EXtra subţire
Noua gamma/ X va îmbunătăţi semnificativ procesul de dozare. Pornind de la  
comutatorul PORNIT/OPRIT, panoul de control şi interfeţele suplimentare, acum  
toate elementele principale sunt poziţionate pe panoul frontal. Astfel, un întreg set  
de astfel de pompe dozatoare moderne poate fi montat în mod înşiruit, ceea ce  
garantează atât o configurare extrem de flexibilă, cât şi o economie de spaţiu. 

Acţionare controlată de solenoid pentru precizie  
şi fiabilitate extrem de ridicate
Noua gamma/ X utilizează un dispozitiv de acţionare controlat 
de solenoid, conceput pentru dozarea agenţilor lichizi la debite 
cuprinse între 2 şi 45 l/h şi contrapresiuni de 25 până la 2 bari. 
Dispozitivul de acţionare cu solenoid permite o înaintare lentă  
a curselor, avantaj ce garanteză practic o dozare continuă, chiar  
şi în condiţii de debite minime.

Autoadaptare pentru eficienţă maximă
Componentele electronice inteligente încorporate în noua  
gamma/ X garantează metode de comandă şi control mult  
mai precise – fără alte componente suplimentare cu defecţiuni 
frecvente, precum senzori de presiune. Acumulările de gaz,  
dar şi cazurile de suprapresiune şi presiune negativă, sunt  
identificate instantaneu şi corectate imediat în mod automat. 

Ecran LCD cu rezoluţie înaltă cu afişaj al contrapresiunii
Ecranul LCD al pompei gamma/ X, de dimensiuni generoase  
şi cu rezoluţie ridicată pentru o calitate superioară a informaţiei 
afişate, oferă o prezentare generală clară a parametrilor impor-
tanţi, inclusiv a valorilor reale ale debitului. Contrapresiunea este 
determinată fără ajutorul vreunui senzor, valorile reale ale acesteia 
fiind, de asemenea, afişate pe ecran la o rezoluţie de 0,5 bari. 

Singurele elemente greu de dozat rămân numeroasele     
argumente în favoarea produsului gamma/ X.

Noua gamma/ X – un produs extrem de bine realizat. 
Inteligenţă şi perfecţiune planificate până la ultimul detaliu.

✔  

✔  

✔  

✔  

✔  

Asistenţă telefonică specializată? Consultanţă tehnică oferită de experţi cu vastă experienţă în 
cazul aplicaţiilor desfăşurate de Dumneavoastră? Configurare personalizată a pompei în 
funcţie de fiecare aplicaţie în parte? Servicii complete pentru clienţi chiar la sediul acestora – 
indiferent de locaţie? Ceea ce alte companii nu vă pot oferi nici măcar în schimbul unor 
costuri suplimentare, vă oferă ProMinent ca opţiune standard.  

ProMinent, în calitate de furnizor de servicii cu valoare adăugată,  
vă oferă garanţia faptului că

•  nu sunteţi blocaţi într-o convorbire telefonică interminabilă. În schimb, veţi fi consiliat şi 
ajutat direct de o persoană de contact specializată în acest domeniu

•  veţi primi asistenţă tehnică specializată încă de la început, respectiv din faza de proiect şi 
stabilire a dimensiunilor necesare pentru echipamentul dorit, ceea ce va asigura un nivel 
sporit al productivităţii, precum şi eficientizarea progresivă a costurilor specifice aplicaţiilor 
desfăşurate de dvs.

•  produsul gamma/ X este personalizat special pentru aplicaţia individuală de 
care aveţi nevoie, beneficiind astfel de garanţia maximizării fiabilităţii  

în procesul de producţie, toate în vederea atingerii cu succes a 
obiectivului privind eficienţa economică a companiei dvs.
•  dacă este necesar, inginerii noştri cu vastă experienţă şi know-

how în domeniu se pot deplasa la sediul dumneavoastră pentru 
a interveni în termen scurt şi pentru a executa lucrările de  
instalare, optimizare sau întreţinere impuse pentru o utilizare 
optimă a echipamentului dvs.

ProMinent vă pune la dispoziţie tehnologii  
de dozare inovatoare, a căror utilizare este 
facilitată de consultanţii noştri, capabili să  
vă ofere consiliere profesională în domeniul 
aplicaţiilor reale, în locul unei linii telefonice 
de asistenţă obișnuite.

ProMinent – Furnizor de  

servicii cu valoare adăugată

Asistenţă telefonică specializată

Consultanţă tehnică pentru toate  

tipurile de aplicaţii

Consiliere privind configurarea pompelor

Servicii complete oferite chiar  

la sediul clientului
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