
400 plug’n’play-løsninger til sikker 
håndtering af aggressive væsker
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PROCESENHEDER
Sikrer ansvarlig kemihåndtering og skaber tryghed på arbejdspladsen. F.eks. kabinetter med procespumper.  Se side 12

PROCESUDSTYR
Understøtter både personale og virksomhedens kemihåndtering. Se side 14

DOSERINGSKABINETTER
Med 1-3 pumper til sikker dosering af kemi. Se side 8

SIKKERHEDSKABINETTER
Med doseringspumper til aggressive væsker. Beskytter driftspersonale og omgivelser mod kemi. Se side 10

MOBILE ENHEDER
Til doseringsopgaver og transport. Se side 17

BASIC SAFETY
Enkle løsninger, der beskytter såvel personale, omgivelser og udstyr mod bl.a. kemi. Se side 16

SIKKERT LOVLIGT BILLIGERE

HURTIGT ORDEN KVALITET

Med IWAKIs Systems-
løsninger håndteres 

kemikalier på en sikker og 
ansvarlig måde. Vi anvender de 
bedste materialer baseret på 
vores viden og mangeårige 
erfaring med kemihåndtering. 
Dette sikrer både personale, 
udstyr og omgivelser.

Brugerne af kemi spiller 
en vigtig rolle på arbejds-

pladsen, hvor systems-løsningerne 
understøtter behovet for at finde 
gode tekniske foranstaltninger til 
begrænsning af kemikalierisikoen. 
(Se bl.a. Miljøstyrelsen og 
Europæisk Arbejdsmiljølovgivning). 
Mange standard system-løsninger 
leveres CE-mærkede.

Nøgleordet er orden. Du 
får en gennemtænkt og 

prekonfigureret løsning. Pumperne 
er fastgjort, rørføringen er lavet og 
enheden er klar til brug.

De mere end 400 
standardløsninger er 

designet til hurtig produktion og 
levering. Dokumentationen med 
bl.a. PI-diagram og CE-mærkning 
er allerede klar. Kabinetter, pumper, 
rør, fittings m.v. ligger samtidigt klar 
på lager.

Systems-løsningerne er et 
tids- og omkostningsbes-

parende valg, hvor IWAKI leverer 
den færdige løsning til ’Plug & Play’. 
Prisen er absolut konkurrence-
dygtig, hvilket sikres ved volumen 
og effektiv produktion af IWAKIs 
Systems-løsninger.

Den høje kvalitet sikres 
ved at hovedparten af 

produktionen foregår in-house 
på vores produktionsområde i 
Hillerød. Vi anvender udelukkende 
højkvalitets materialer fra 
anerkendte fabrikanter.
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IWAKI hjælper dig til at 
håndtere dine aggressive, 

brandfarlige og giftige væsker 
på en sikker og ansvarlig måde.

Vi gør det for miljøets skyld 
og i særdeleshed for at beskytte 

dig og dine omgivelser.

Jan E. Feddersen
Direktør IWAKI Nordic
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Produktionen af de komplette 
Systems-løsninger foregår hos IWAKI
Nordic A/S i Hillerød. Her er et stort
produktionsareal indrettet specifikt
til Standard Systems-løsninger, og 
indtil videre er der udviklet over 
400 løsninger.

I løsningerne indgår ofte IWAKIs velkendte kemi-
pumper, som i mere end 50 år har markeret sig 
som verdens mest solide og driftssikre pumper til 
de skrappe opgaver.

Vi løser mange opgavetyper fx.

 Tilsætning af fældningskemi til spildevand
 Dosering i CIP-anlæg
 Tilsætning af additiver på bryggeri
 Dosering af kaustisk soda i akvakultur 

 recirkulerings-system
 Mobil enhed til myresyre der bruges 

 ifm. spildevandsbehandling
 Dosering af antiscaling til kølesystem
 IBC-station for sikker håndtering af f.eks. svovlsyre
 Begrænsning af gasudslip fra lagertanke.

Du kan vælge mellem mere end 
400 standardløsninger; eller vi kan 
skræddersy præcis efter dine ønsker.

Her monteres den færdige bagplade med pumper og rør 

ind i selve doseringskabinettet.

 Til indendørs og udendørs montering
 Holdbare løsninger med brug af de helt rigtige 
materialer

 Fremragende kemisk resistens
 Færdigmonterede og klar til brug.

Inhouse 
 PRODUKTION
 DOKUMENTATION
 PRODUKTUDVIKLING
 AFPRØVNING
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 Standard fra 1-3 doseringspumper
 Fælles eller separate indgangs-/ 

 udgangstilslutninger
 Nem tilslutning af back-up pumpe
 Mulighed for tilvalg af forskellige optioner
 Doseringskabinetter beskytter personale 

 og omgivelser imod kemi.

 Modstår krævende driftsbetingelser
 Fremragende kemisk resistens
 Gennemsigtige låger sikrer fuldt udsyn
 Fri adgang for inspektion og vedligehold.

Sikker håndtering og omgang med kemikalier

Doseringskabinet med 2 stk 

IX-D150 pumper til NaOH 

50%. Kabinettet indgår i et 

røggas-rensningsanlæg.

Kabinet mål BxDxH

595 x 550 x 1200 mm
595 x 550 x 1200 mm
700 x 650 x 1520 mm
700 x 650 x 1520 mm

1005 x 550 x 1200 mm
1005 x 550 x 1200 mm
1200 x 650 x 1520 mm
1200 x 650 x 1520 mm

1005 x 550 x 1200 mm
1005 x 550 x 1200 mm
1200 x 650 x 1520 mm
1200 x 650 x 1520 mm

1435 x 550 x 1200 mm
1435 x 550 x 1200 mm
1800 x 650 x 1520 mm
1800 x 650 x 1520 mm

1005 x 550 x 1200 mm 
1005 x 550 x 1200 mm
1200 x 650 x 1520 mm
1200 x 650 x 1520 mm

1005 x 550 x 1200 mm
1005 x 550 x 1200 mm
1200 x 650 x 1520 mm
1200 x 650 x 1520 mm

1435 x 550 x 1200 mm
1435 x 550 x 1200 mm
1800 x 650 x 1520 mm
1800 x 650 x 1520 mm

1435 x 550 x 1200 mm
1435 x 550 x 1200 mm
1800 x 650 x 1520 mm
1800 x 650 x 1520 mm

Tilslutning indgang

Separat

Separat

Fælles

Fælles

Fælles

Fælles

Separat (primære)
Fælles (backup)

Separat

Tilslutning indgang

Separat

Separat

Separat m/ 
valgfrie udgange

Separat

Separat

Fælles
(1 som backup)

Separat (primære)
Forbindelse 

t/ backup-pumpe

Separat

Doseringspumpe

1 stk. EWN, IX-B
1 stk. EH-E
1 stk. IX-C, IX-D
1 x LK-F

2 stk. EWN, IX-B
2 stk. EH-E
2 stk. IX-C, IX-D
2 x LK-F

2 stk. EWN, IX-B
2 stk. EH-E
2 stk. IX-C, IX-D
2 x LK-F

3 stk. EWN, IX-B
3 stk. EH-E
3 stk. IX-C, IX-D
3 x LK-F

2 stk. EWN, IX-B
2 stk. EH-E
2 stk. IX-C, IX-D
2 x LK-F

2 stk. EWN, IX-B
2 stk. EH-E
2 stk. IX-C, IX-D
2 x LK-F

3 stk. EWN, IX-B
3 stk. EH-E
3 stk. IX-C, IX-D
3 x LK-F

3 stk. EWN, IX-B
3 stk. EH-E
3 stk. IX-C, IX-D
3 x LK-F

Doseringskabinet

Doseringskabinet

Doseringskabinet

Doseringskabinet

Doseringskabinet

Doseringskabinet 
m/ backup pumpe

Doseringskabinet 
m/ backup pumpe

Doseringskabinet 
m/ backup pumpe

Type
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Skærmer personale og omgivelser imod kemi

 Vægmonterede sikkerheds-kabinetter i PE med 
pumpe beskytter driftspersonale og omgivelser 
mod kemi.

 Resistens overfor aggressive væsker
 Færdigmonteret og klar til brug
 Til indendørs og udendørs montering.

Det UV-resistente og stænktætte sikkerhedskabinet 
beskytter driftspersonalet mod kemi, hvis en slange 
eller fitting lækker. Samtidig beskyttes pumpen mod 
dampe og vejrlig.

Pumpetype

1 x EWN
2 x EWN

1 x IX-B
2 x IX-B

Suge-/trykside

4×6 mm eller 9×12 mm

4×6 mm eller 9×12 mm

Max. kapacitet

25,2 l/t

45 l/t

Max. tryk

1.0 MPa

1.7 MPa

Kabinet BxDxH

1 x IX-C
1 x IX-D

1 x LK-F

1 x AODD

12×18, 19×26, 25×33 mm
½”, ¾”, eller 1”

12×18 mm, ½”, ¾” 
eller 1”

 ½”, ¾”, 1”

150 l/t 
300 l/t

360 l/t

160 l/t

1.0 MPa

1.5 MPa

0.7 MPa750 x 515 x 800 mm

900 x 320 x 930 mm

900 x 320 x 930 mm

1 x EH-E
2 x EH-E 9×12 mm 75 l/t  1.0 MPa600 x 470 x 711 mm

600 x 470 x 711 mm

600 x 470 x 711 mm
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Med IWAKI’s proces-løsninger kan du håndtere 
de aggressive væsker på en både sikker og 
ansvarlig måde. I sortimentet indgår bl.a.

IBC lagerenheder 
Nem, hurtig og sikker ombytning af 
IBC palletanke med aggressive væsker.

Doseringsbeholdere
Beholder med doseringspumpe(r) 
evt mixer og flowmåler.

Proces pumpe kabinetter
Pumpestationer til sikker og ansvarlig håndtering 
af aggressive, brandfarlige og giftige væsker.

IBC-containerne er en handy og fleksibel størrelse i mange virksomheders levering og håndtering 

af kemi. Men når containeren er tom og skal udskiftes (der skal eventuelt bestilles en ny), mangler 

produktionen forsyning af kemien. Dette problem løses med denne BUFFER-løsning. De undgår spild 

og øger sikkerheden betragteligt i arbejdet med de farlige kemikalier til sikker og ansvarlig håndtering 

af aggressive og giftige væsker.

12
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Løser et bredt spektrum af procesopgaver

Absorbere
 Anvendes bl.a. til luftrensning ifm. tankfyldning
 Processen foregår ved absorbtion i vand
 Absorber udført i PE-HD (sort).

Vakuum løftesystemer 
 Sikrer korrekt ansugning for centrifugalpumper
 Med manuelt eller automatisk sug
 Enhed udført i PVC / PVC Silikat-glas.

Mixer 

 Med hængslede propelblade til fade/tromler
 Direkte montering i 200 liter standard tønder
 Aksel og propel i rustfrit stål.

Påfyldningskabinetter
 Sikker påfyldning fra tankvogn til lagertank
 Nem og enkel betjening
 Intet spild under påfyldning.

Komplette procesenheder til sikker håndtering af kemi. 

Eksempel: Her får et dansk mejeri leveret produktlud, der er en blanding af kalium- og natriumhydroxid. 

For hurtig og sikker levering af kemien kobles tankbilens slange på påfyldningskabinettet, hvorfra luden 

pumpes over i en lagertank inde i fabriksbygningen. Påfyldningskabinetter og kemitanke i kunststof kan 

leveres af IWAKI.

14
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I vores ’Basic Safety’ sortiment har vi 
samlet en lang række produkter, der 
beskytter såvel personale, omgivelser 
og udstyr mod bl.a. kemi. Løsningerne 
er ofte enkle men meget effektive.

‘Basic Safety’ Kabinetter
 Til EJ eller EWN doseringspumper
 Beskytter pumpen mod kemi og regn
 Beskytter personale mod kemi, hvis en slange 
eller fitting lækker.

Spildbakker 
 Med IWAKI mag-drive pumpe
 Beskytter driftspersonale og omgivelser mod 
kemi i tilfælde af rørlækage.

Lager-opsamlingssystemer
 Opsamlingskar op til 1000 l
 Racksystemer og mobile løsninger.

Overfladebeskyttelse
 Fleksibel løsning til sikring af arealer
 Bredt udvalg af størrelser.

Enkle og effektive løsninger

Mobile enheder fås til både 
procesopgaver og doseringsopgaver og 
giver stor fleksibilietet, når det gælder 
opgaver på forskellige lokationer.

 Færdigmonterede og klar til brug
 Fuld kemisk resistens
 Robust konstruktion der tåler at blive brugt.

Flyt let og 
enkelt mellem 

forskellige
opgaver
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INFO@IWAKI.DK

Din IWAKI-specialist og kontaktperson 
er klar til at tage dine udfordringer.

Er reelt IWAKI standard-produkter 
med anden konfigurering – f.eks.:

Står du med en opgave, der ikke kan klares med en 
af de over 400 standardløsninger, så tilbyder vi også 
skræddersyede løsninger (Engineered). 

 System design udføres i samarbejde med kunden.
 System dimensioneres til den specifikke opgave.

Send os en skitse eller en opgavebeskrivelse. Vi byder på opgaven 
og vi siger til, når det begynder at koste penge.

 Spejlvendt indløb
 Spejlvendt udløb
 Flangetilslutning indløb
 Flangetilslutning udløb

 Kabinet i PP-H
 Kabinet i hvid PE
 Kabinet i blå PE

 Rør og ventiler i PP-H
 Rør og ventiler i PVC-C
 Rør og ventiler i PVDF
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