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Hitta den rätta doseringspumpen

IWAKI har ett brett sortiment 

av doseringspumpar. Vi levererar 

elektromekaniska pumpar, pumpar 

med DC motorer samt större pumpar 

med IEC motorer.

Standardprogrammet klarar de fl esta applikationerna 

men vi erbjuder även specialanpassade pumpar efter 

önskemål. Vi har även ett stort tillbehörsprogram 

som tex väggkonsoller, suglansar, mottrycksventiler, 

tankar etc. Vi offererar också turn key lösningar 

(se sid 8 samt vår specialbroschyr).
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IWAKI – din specialist på doserings applikationer

IWAKI, som är en av världens ledande 

tillverkare av pumpar för aggressiva 

vätskor, har 40 års erfarenhet av 

doseringspumpar. Sedan 1970-talet 

har Iwaki utvecklat och levererat 

“state of the art” doserpumpar till 

olika applikationer inom vattenrening 

och process industri.

Med EP serien som kom ut redan på 70 talet 

blev IWAKI känd som en tillverkare av noggranna 

doserings pumpar av högsta kvalitet. Sedan dess 

har IWAKI utvecklat ett antal andra serier av 

doseringspumpar med unika egenskaper som 

varje har satt nya standarder bla de populära EX 

och EH serier från 80-talet och 90-talet. IWAKI´s 

doseringspumpar har funnits på den Svenska 

marknaden sedan början av 70 talet.

Först i hela världen

EWN-Y (sid5) med EFS flödesmätare mäter och 

justerar det inställda flödet automatiskt. Även under 

skiftande temperatur, viskositet och tryck.

State-of-the-art

Vårt flaggskepp är IX serien med ett väldigt stort 

flödesområde och flera unika egenskaper som tex, 

membranövervakning och automatisk avluftning.

EP
70 talet

EX
80 talet

EH
90 talet

EWN
00 talet

Lång livslängd

IWAKIs membran består av en 4 lagers konstruktion. En 

viktig del är utformningen av stödplattan. Vi stöter ofta på 

IWAKI doseringspumpar som har vart i drift i mer än 20 

år med samma membran.

PTFE

Förstärkning

EPDM

EPDM

IWAKIs doseringspumpar har dubbel lagring av magnet-

spolen, vilket förlänger pumpens livslängd markant.

Dubbel lagring

Lager

Lager
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Vätsketemperatur 0 till 60˚C 0 till 60˚C 0 till 60˚C

ES SERIEN EK SERIEN EH-E SERIEN

Max kapacitet 400 ml/min 420 ml/min 1250 ml/min

Max tryck Upp till 1.0 MPa Upp till 1.0 MPa Upp till 1.0 MPa

Material PVC, GFRPP, PVDF PVC, GFRPP, PVDF, AISI316 PVC, GFRPP, PVDF, AISI316

Slagfrekvens Steglös från 1 - 360 spm Steglös från 1 - 360 spm Steglös från 1 - 360 spm

Spänning 220 - 240V, 50/60Hz
eller 24 VDC

100/110/115V, 50/60Hz
eller 200/230/240V, 50/60Hz

100/110/115V, 50/60Hz
eller 200/230/240V, 50/60Hz

Viskositet  Standard: max 50 mPa•s Standard: max 100 mPa•s Standard: max 100 mPa•s

Styrningsmöjligheter Man: slagfrekvens
Ext: on/off, puls (24VDC)

Man: slagfrekvens/-längd
Ext: puls

Man: slagfrekvens/-längd
Ext: 0/4 - 20mA / puls

Tre grundmodeller

EK serien:

Doseringspump med 100% vattentät konstruktion – (IP67)

Vattentät konstruktion

Noggrann dosering

Dubbla kulventiler

Styrningsmöjligheter

OBS

Motsvarande IP67 – elektroniken är ingjuten i plast.

Slaglängden kan justeras mellan 20-100% och slagfrekvensen 0-360 slag/m. 

Ger en hög noggrannhet.

Mikroprocessor. Stop och EXT funktioner är standard.

Utmärkt vid höga omgivningstemperaturer.

EH-E serien:

Doseringspump med högre fl öde och till process applikationer

Noggrann dosering

Vatten-och dammtät

Styrningsmöjligheter

Kemisk resistens

Slaglängden kan justeras mellan 20-100% och slagfrekvensen 0-360 slag/m. 

IP 65. Solid konstruktion i armerad plast (GFRPP) .

Mikroprocessor med fyra styrningsalt.(man/prop/puls/batch)

Pumphuvudet fi nns i olika material: PVC, GFRPP, PVDF och SUS. 

Alla andra våt-delar består av korrosionsbeständiga material.

ES serien:

En doseringspump med ett noggrant fl öde till ett lågt pris

Hög slagfrekvens

Kompakt storlek

Dubbla kulor 

i backventilerna 

Lång livslängd på 

membranet

Upp till 360 slag per minut.

Idealisk för OEM-applikationer, ES pumpen är liten, tyst och lätt.

Ger säkrare drift.

PTFE-belagd EPDM membran med en stor stödplatta. 

Det ger hög repeterbarhet samt lång livslängd.
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Avancerade styrningsmöjligheter
Multivoltspänning 100-240VAC

Flexibla multi anslutningar

EWN-W serien:

Doseringspump med inbyggd funktion för vattenkontroll

Noggrann dosering

Multivolt spänning

Multianslutningar

Styrningsmöjligheter 

Justeras via slagfrekvens 0-360 slag/minut. 

100-240VAC – kan användas överallt i världen. 

Utbytbara delar i anslutningarna förenklar installationen och val av slang.

Kontroller för WPO (pH/ORP), WEC (konduktivitet) och WCT (kyltorn).

Den extra stora LCD ger god läsbarhet och enkel användning.

EWN-R serien

Doseringspump med fl era styrmöjligheter och specialvarianter

Noggrann dosering

Multivolt spänning

Många användnings-

områden 

Styrningsmöjligheter 

EWN-R-A

Justeras via slaglängden 40-100% och slagfrekvensen från 1-100%.

100-240VAC – kan användas överallt i världen.

Specialvarianter för hög kompression, hög tryck och medier 

med hög viskositet.

1:1, digital och analog styrning. Flödet visas i displayen i %, l/m eller gph.

Gasformig vätska kan doseras utan gaslock problem. 

Automatisk avluftningsventil möjliggör en säker avluftning.

EWN-Y serien:

Doseringspump med fl ödesövervakning och återkoppling

Flödesövervakning (EFS)

Tryck övervakning

Larm & analog utgång

EWN-Y-A

Det önskade fl ödet knappas helt enkelt in på pumpen. Genom feedback 

från EFS sensorn justerar pumpen ständigt sin hastighet för att behålla den 

inställda doserings mängden.

I direkt anslutning till IWAKI FCP eller FCM fl ödes mätare övervakas 

pumpens tryck så att ej gas lock eller andra onormala tryckförhållanden 

kan förekomma.

Larmutgång och analog utgång är standard funktioner. 

Den analoga utsignalen kan användas för fl ödes övervakning.

En automatisk avluftningsventil möjliggör en säker avluftning. 

Kombinerat med en EFS fl ödesmätare justeras det inställda fl ödet automatiskt.

EFS: 100% automatisk
fl ödeskontroll och reglering

Elektromagnetiska doseringspumpar

EWN-R SERIEN EWN-W SERIEN EWN-Y SERIEN

Max kapacitet 420 ml/min 420 ml/min 420 ml/min

Max tryck Upp till 2.0 MPa Upp till 1.0 MPa Upp till 1.0 MPa

Material PVC, GFRPP, PVDF, AISI316 PVC, GFRPP PVC, GFRPP, PVDF, AISI316

Slagfrekvens Steglös från 1 - 360 spm Steglös från 1 - 360 spm Steglös från 1 - 360 spm

Spänning 100-240V, 50/60Hz 100-240V, 50/60Hz 100-240V, 50/60Hz

Vätsketemperatur -10 till 60˚C -10 till 60˚C -10 till 60˚C

Styrningsmöjligheter Man: 0,1-100%/420 ml/min.
Ext: 0/4 - 20mA/puls

Man: 0,1-100%
Ext se datablad

Man: 0,1-100%/420 ml/min. /slaglängd
Ext: se datablad

Viskositet Standard: max 100 mPa•s Standard: max 100 mPa•s Standard: max 100 mPa•s
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SK serien:

Mekaniskt drivna doserpumpar för system och anläggningar

Kompakt design

Utomhus

Enkel styrning

SK serien är lämplig för de fl esta ändamål av kemisk dosering  tex inom 

vattenrening upp till 1l/min. Designen gör dem lätta och passar bra för tex 

installation i maskiner och instrument. 

De har även en helt tät och sluten konstruktion för placering tex utomhus.

Via tex en frekvensomformare kan alla kända reglering och 

styrmöjligheter användas.

Motordrivna membrandoseringspumpar

IX SERIEN SK SERIEN LK SERIEN

Max kapacitet 2,5 l/min 1,1 l/min 45 l/min

Max tryck Upp till 1.0 MPa Upp till 1.5 MPa Upp till 1,5 MPa

Material PVDF, AISI316 PVC, PVDF, AISI316 PVC, PVDF, AISI316

Spänning 100-240V, 50/60Hz IEC norm-motor IEC norm-motor

Vätsketemperatur 0 till 80˚C 0 till 80˚C 0 till 80˚C

Viskositet  Upp till 1000 mPa•s Upp till 500 mPa•s Upp till 1000 mPa•s

Styrningsmöjligheter Man: 0,1-100% / xx ml/min.
Ext: se datablad

Man: slaglängd 
Ext via frekvensomformare

Man: slaglängd 
Ext via frekvensomformare

LK serien (ATEX godkänd):

Utmärkt till de fl esta doserings applikationerna

Lätt att använda, 

mångsidig konstruktion

Robust doseringspump

Ett brett utbud av pump-

modeller och material

Ett stort sortiment av pumpar och tillbehör gör att LK serien klarar allt från 

små fl öden upp till stora doseringsmängder (0,02 till 45l/min).

Pumparna i denna serie använder en växellåda som är mycket robust och 

pålitlig. Samtidigt har den extremt lång livslängd av kontinuerlig drift.

Pumphuvudet fi nns i olika material: PVC,PVDF och SUS. Tre typer av 

standard anslutningar fi nns, fl änsar, slangar och union koppling. Ett komplett 

sortiment av tillbehör fi nns tillgängliga.

IX serien:

Den nya generationen av avancerad doseringspump teknik

Exakt kemikalie dosering

Ett stort reglerområde

Pumpning av viskösa vätskor

Automatisk avluftning

Energibesparingar

Backventilerna i pumpen har en konstruktion som bibehåller exakt 

dosering vid olika fl ödeshastigheter medan motorn reglerar sug och tryck 

hastigheten för att uppnå högsta noggrannhet – bättre än (± 1%).

Turn down ratio på 750:1 med lika hög noggrannhet från 0,2-150 l/h.

Standard IX-serien är kapabel att pumpa vätskor med viskositeter upp till 

1000mPas. Kontakta oss för pumpning av högre viskositet.

IX avlägsnar själv luftbubblor – de komprimeras och ”pumpas” ut på trycksidan.

Minimal energiförbrukning jmf med motsvarande pumpar med IEC motorer.

State-of-the-art
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Pumpar för pulsationsfri dosering

MDG SERIEN GM-V SERIEN MDK SERIEN

Max kapacitet (50/60Hz) 14 l/min 18 l/min 80 l/min

Max tryck 0.6 MPa 0.5 MPa Max. lyfthöjd 50 m

Material CFRPEEK, PPS, AISI316 PVC, SiC, CFRETFE AISI316

Spänning Standard: 1x230V eller 3x400V IEC norm-motor IEC norm-motor

Vätsketemperatur 0 till 95˚C 0 till 50˚C 0 till 80˚C

Max viskositet/densitet Upp till 200 mPa•s Upp till 50 mPa•s Upp till 1.3 kg/l

Axeltätning Ingen (magnetkoppling) Ingen (magnetkoppling) Ingen (magnetkoppling)

Styrningsmöjligheter Frekvensomformare Frekvensomformare Frekvensomformare

GM-V serien:

Magnetkopplade kugghjulspumpar för tex saltsyra, lut, sprit

Keramiska kugghjul 

Noggrann styrning 

Pulsationsfri dosering 

Lägre fl öde med högre tryck

Självsugande

De keramiska kugghjulen är mycket starka mot slitage. 

Det ger en lång livslängd och säker drift.

Flödet kan regleras mycket noggrant via en frekvensomformare.

GM-V serien är utmärkt till pulsationsfri dosering med hög noggrannhet.

Utmärkt för många doserings applikationer med lägre fl öde och högre tryck. 

Pumparna är självsugande upp till 1 meter.

MDG serien (ATEX godkänd):

Kompakta kugghjulspumpar som är absolut täta

Magnetkoppling – helt täta 

Hög kemisk resistens

Pumpar för högre tryck 

Goda termiska egenskaper 

Låg ljudnivå

Små, täta och magnetkopplade – passar därför utmärkt in i maskin och

instrument applikationer. 

Syrafast stål och PEEK i vätskeberörda delar.

Trots sin ringa storlek klarar de tryck upp till 0,6 MPa och vakuum av 5,3 kPa.

MDG pumparna klarar som standard upp till 95°C.

Betydlig lägre ljudnivå jmf med andra kugghjulspumpar.

MDK serien (ATEX-godkänd):

Magnetkopplade turbinpumpar i syrafast stål

Turbinpump med 

magnetkoppling

Inbyggd backventil

Hög resistens

Självsugande sidokanalpump i syrafast stål, med magnetkoppling 

som förhindrar alla problem med läckande axeltätningar.

Den inbyggda backventilen förhindrar att vätskan rinner tillbaks 

vid ett pumpstopp.

Passar utmärkt till pumpning av organiska lösningsmedel, giftiga 

kemikalier, destillerat vatten, alkalier, organiska syror, väteperoxid 

och andra aggressiva vätskor.
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Doseringspump Skåp mått BxDxH Anslutningar in Anslutningar ut

Doserings skåp 1 st EWN eller EH-E 
eller 1 st IX

460x460x1200 mm
600x550x1520 mm

Separat Separat

Doserings skåp 2 st EWN eller EH-E 
eller 2 st IX

1200x460x1200 mm
1100x550x1520 mm

Gemensam Separat

Doserings skåp 2 st EWN eller EH-E 
eller 2 st IX

905x460x1200 mm
1100x550x1520 mm

Separat Separat

Doserings skåp 
m. backup pump

2 st EWN eller EH-E 
eller 2 st IX

905x460x1200 mm
1100x550x1520 mm

Gemensam Gemensam

Doserings skåp 2 st EWN eller EH-E 
eller 2 st IX

905x460x1200 mm
1100x550x1520 mm

Gemensam Separat
m/valfri utgång

Doserings skåp 
m. backup pump

3 st EWN eller EH-E 
eller 3 st IX

1335x460x1200 mm
1500x550x1520 mm

Separat (primär pump)
Gemensam (backup pump)

(primär pump)
Ihopkopplad med backup pump

Doserings skåp 3 st EWN eller EH-E 
eller 3 st IX

1335x460x1200 mm
1500x550x1520 mm

Gemensam Separat

Doserings skåp 3 st EWN eller EH-E 
eller 3 st IX

1335x460x1200 mm
1500x550x1520 mm

Separat Separat

Kompletta doseringssystem
Välj den enkla lösningen. Köp en

komplett anläggning. Testkörd 

och klar färdig att användas.

De 24 standard doseringsskåpen täcker de flesta 

behoven.  Vid special applikationer samarbetar

vi med Weber Kunststofftechnik GmbH med

större skräddarsydda lösningar.

IWAKI doseringstankar i polyethylen

Stort standardprogram ger dig en säker lösning till ett bra pris.

1 liter

25 liter 

60 liter

125 liter

300 liter

1000 liter

Höjd

Höjd

Höjd

Höjd

Höjd

Höjd

325 mm

551 mm

750 mm

1070 mm

850 mm

1450 mm

Bredd x djup

Bredd x djup

Diameter

Diameter

Diameter

Diameter

150 x 150 mm

330 x 330 mm

510 mm

510 mm

760 mm

1000 mm

De mest populära storlekarna:



”Vi har använt IWAKI´s  
doserings pumpar och 
kontrollers i mer än 
10 år och är mycket 

nöjda med både 
kvaliteten och 
livslängden.”

Watertech 
Anders Petre 

Vi levererar bl.a. till:

Arla Foods amba
EKA Chemicals AB 
GE Healthcare AS

Kemira Chemicals Oy
Novo Nordisk A/S

Pfi zer AB 
Statoil Petroleum AS

Tetra Pak 
Tine AS

Haldor Topsøe A/S
UPM-Kymmene Oy

Vattenfall A/S
Standardskåp kan levereras med 1, 2 eller 3 doseringspumpar
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IWAKI Sverige komplementerar 

våra doseringspumpar med Walchem 

processtyrnings utrustning. Sedan 

1998 är det en viktig samarbets-

partner för IWAKI.

Programmet består av kontrollers för pH, redox 

och konduktivitet, samt varianter för kontroll av 

kemisk koppar och kemisk förnickling. Walchem 

tillverkar en serie avancerade micro processor-

styrda kontrollers. Dessa kontrollers kan med 

hjälp av mätning och registrering av process-

värden dosera in kemikalier och därigenom 

automatisk styra processen. Förutom kontrollers 

har vi ett komplett program av elektroder samt 

andra tillbehör. Kontrollerna kan styras via 

Ethernet, USB,mobiltlefoner etc. 

Rekommenderade tillbehör
Original tillbehör tillverkade och

testade av IWAKI ger dig en 

säker drift.

 Slangar för sug och tryck 

 Mottrycksventiler

 Bottenventiler

 Suglansar med nivåvakt

 Väggkonsoller i PVC eller syrafast stål

 Kablar för externstyrning

 Flödesmätare

 Säkerhetsventiler

 Multifunktionsventiler.

pH/ORP

kontroller

Typ WPH

Kontroller för industriell

vattenbehandling

WIND Webmaster

Walchem processtyrnings utrustning



Alltid mer än 600 pumptyper i lager
Inom vårt segment “pumpar för aggressiva

vätskor “ lagerför vi marknadens bredaste pump 
program som täcker alla kända kemikalier,

brandfarliga och / eller giftiga vätskor.

Reservdelar upp till 7 år

IWAKI lagerför reservdelar till alla 
vätskeberörda delar och komponenter även 

för utgångna pumptyper i upp till 7 år.

24 timmars service
Om olyckan skulle vara framme, är vi redo att 

hjälpa dig, du når den på tel: 08-51172900. 
Vi hjälper dig via  telefon eller rycker ut 

dygnet runt.

Kunskap på djupet

Våra försäljningsingenjörer är alla grundligt 
utbildad i hanteringen av aggressiva vätskor. 

Vi ser till att de människor vi skickar ut för att 
hjälpa våra kunder verkligen är till en hjälp.

Leverans inom några timmar
Pumpar och reservdelar lagerförs och kan 
vara framme hos er inom några timmar.

Dokumentation

Alla pumpar levereras med detaljerade
instruktioner och reservdelslistor.

Högsta kvalitetskrav

IWAKIs pumpar tillverkas under de 
de strängaste kvalitetskraven. Alla pumpar

genomgår omfattande tester och
provkörs innan leverans.

Service hos 
IWAKI Sverige AB



IWAKI Danmark A/S

Vølundsvej 12

DK-3400 Hillerød

Tlf: +45 4824 2345

Fax: +45 4824 2346

Email: info@iwaki.dk

www.iwaki.dk

IWAKI Sverige AB

Enhagsslingan 21 A

SE-187 40 Täby

Tlf: +46 (8) 511 729 00

Fax: +46 (8) 511 729 22

Email: info@iwaki.se

www.iwaki.se

IWAKI Finland Oy

Paasikivenkatu 4  

FI-04200 Kerava

Puh +358 (9) 274 5810

Fax +358 (9) 274 2715 

Email: info@iwaki.fi

www.iwaki.fi

IWAKI Norge AS

Bjørnerudveien 13

NO-1266  Oslo

Tlf: +47 2338 4900

Fax +47 2338 4901

Epost: info@iwaki.no

www.iwaki.no

Vi är också duktiga på ...

Pumpar för maskiner och instrument

Tankar, behållare och tavlor

Kemipumpar

Robusta och korrosions-

beständiga magnetdrivna 

centrifugalpumpar

i plast och syrafast stål, 

kugghjulspumpar, 

fatpumpar och tryckluftsdrivna 

membranpumpar.

OEM pump programmet 

består av membranpumpar

kolvpumpar, bälgpumpar

kugghjulspumpar, luftpumpar

och centrifugalpumpar

i lika hög kvalitet som våra 

övriga pumpar

Kompletta lösningar

som tex  pumpstationer,

tankar, kar eller hela

integrerade process steg 

för rening, mixning, 

transport eller dosering av 

aggressiva vätskor.


