Komplette systemer
IWAKI tilbyder komplette pumpe-

fleksibilitet i forhold til materialer som poly-

systemer fra simple pumpestationer,

propylen (PP), glasfiber og rustfrit stål.

mindre opbevaringsbeholdere og
doseringskabinetter til komplette

Plast har yderligere den fordel, at hele konstruk-

integrerede procesanlæg til f.eks.

tionen kan laves med samme kemiske resistens.

rensning, opblanding, transport,

Vores plasttanke (PE tanke) bliver dimensioneret

opbevaring eller dosering af

både efter kemisk resistens og den statiske

aggressive og kemiske væsker.

belastning.Vi garanterer en holdbar løsning i hele
tankens levetid, der som standard er beregnet til 25

Vi hjælper med projektering af både mindre

år. I modsætning til PE tanke har fx glasfibertanke

beholdere med tilsluttet pumpe, kabinetter med

et offerlag i fx PP, der er i kontakt med væsken. Når

doseringspumper samt større tanksystemer.

dette nedbrydes, er der risiko for nedbrydning af
tankens stabilitet, da kemien dermed får adgang til

Plast (PE) er et sikkert valg.

det strukturbærende lag.Vores PE-tanke har samme

Når man skal håndtere kemiske væsker, er materiale-

lag i hele konstruktionen, hvilket giver en mere

valget en afgørende faktor, da visse materialer

præcis levetidsberegning.

nedbrydes hurtigt ved kontakt med aggressiv kemi.
Iwaki har udviklet et samarbejde med underI dag specialfremstilles plast og er ofte mere kor-

leverandører, der fortrinsvis arbejder i PE til tank-

rosionsfast, fleksibelt og stærkt end både glasfiber

systemer fra 20 liter op til 160 m3. Dog kan de

og metal. Plast har normalt en større kemisk

også arbejde i PP, PVC, PVDF, PVDF-HP og E-CTFE.

resistens end metal, hvorfor Polyethylen (PE) og

Større tanke forstærkes med enten glasfiber eller

PVC også er velegnet til mindre beholdere og rør.

stål, men lineren bibeholdes i PE for stadigt at sikre
den kemiske resistens.

PE er valgt ud fra materialets UV resistens samt
en kombination af kemisk resistens, styrke og
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IWAKI samarbejder med Weber Kunststofftechnik GmbH om at tilbyde
projektering af både delkomponenter samt hele anlæg til kemiske processer.
Se også www.weber-nordic.com
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Standard doseringsbeholdere
IWAKI tilbyder et stort standardprogram af doseringsbeholdere i

De mest populære størrelser

polyethylen. Doseringsbeholderne

1 liter

H: 325 mm / BxD: 150x150 mm

25 liter

H: 551 mm / BxD: 330x330 mm

60 liter

H: 750 mm / Diameter: 510 mm

pumpe evt. med flowmåler en mixer og en

125 liter

H: 1.070 mm / Diameter: 510 mm

beholder. Dertil kan tilkobles en pumpe for

300 liter

H: 850 mm / Diameter: 760 mm

er en sikker løsning til en rimelig pris.
En doseringsbeholder består af en doserings-

påfyldning / aftapning af selve beholderen.

1000 liter H: 1.450 mm / Diameter: 1.000 mm

Med IWAKIs komplette standardløsninger højner
du din sikkerhed. Det er et lukket system og du

Større doseringsbeholdere

har ingen direkte kontakt med væsken. Du undgår

leveres på forespørgsel

derfor at indånde giftige og/eller ætsende gasser.
Beholderens størrelse og udformning varierer
efter opgaven.

Større PE doseringsbeholder til neutralisering

Eksempel: Beholder med mixer og pumpe
Et vandbehandlingsanlæg skal neutra-

Mixerens længde og motorstørrelsen er tilpasset

lisere let surt vand. Den svenske kunde

således, at løsningen giver en kontrolleret omrøring

forespørger i første omgang på en

i tanken.

3,5m beholder med doseringspumpe
3

og mixer, men opjusterer til 5,5 m3

Efter evaluering hos kunden blev løsningen god-

tank efter at have modtaget vores

kendt og bestilt. Enheden blev samlet på vores

prisoverslag.

værksted og leveret hos kunden tre uger efter
bestilling.

Beholderen er i Polyethylen (PE) og korrekt dimensioneret med lang mixer og passende motor for at
opnå en stabil løsning med minimale vibrationer.
44

Fleksibel enhed til rensning i procesanlæg

Eksempel: Mobil løsning til CIP-opgave
En sjællandsk virksomhed, der fremstiller

Ønsket var en beholder med en kapacitet på 60-

pladevarmevekslere, valgte IWAKI

70 liter, en tilkoblet pumpe, samt en vogn med hjul

Nordic i forbindelse med et behov

og håndtag.

for en lille og mobil enhed til rensning
af forskellige områder i virksomhedens

IWAKI Nordic foreslog en løsning med en MX250

procesanlæg. Rensningsopgaven af

pumpe i PP og 60 liter PE tank placeret på rulle-

deres aluminiumsvekslere kunne foregå

vogn med håndtag. Pumpen blev valgt pga op-

med forskellige kemiske væsker, og de

gavens krav til kapacitet og tryk. PE tanken blev valgt

ønskede derfor en løsning, der var

af hensyn til materialets gode resistensegenskaber

fleksibel i forhold til mediet.

overfor rensevæsker til overfladebehandling. Af stabilitetshensyn skulle håndtaget fungere som støtte

Fra kundens side var mobilitet et absolut krav til

til tanken, der blev boltet fast på vognen. Pumpen

løsningen, da den skulle bruges til flere rengørings-

blev ligeledes fastgjort på vognen og placeret foran

processer på mange placeringer i procesanlægget.

tanken. For at forhindre vibrationsskader valgte vi

Der forelå også et krav til pumpens udgangstryk,

en fleksibel overgang mellem tank og pumpe.

da systemet skulle rense store overflader af pladevekslerne.

Efter virksomhedens evaluerering af konstruktion,
pris og levering blev den mobile CIP-enhed godkendt og leveret til kunden.

Mobile løsninger skræddersyes
til de mere specielle opgaver
Mobile CIP enheder kan opbygges
på flere måder alt efter kundens
specifikationer.
Hovedkomponenterne er en eller flere tanke
samt en transportpumpe, der både kan være
med en motordreven eller trykluftdreven
pumpe. Der kan desuden kobles en doseringspumpe på tanken samt eventuelt en mixer.
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Doseringstavler – generelt
IWAKI Nordic tilbyder individuelt

IWAKI specialbygger kundespecificerede doserings-

tilpassede tavleløsninger, hvor IWAKI

tavler. Tavlerne bruges bl.a. i forbindelse med

kan bidrage med den fornødne eksper-

tilsætning af polymerer til spildevand, dosering i

tise fra den indledende behovs-

cip-anlæg i fødevare-industrien og styring af vand-

identifikation til valg, installation,

kvaliteten i svømmehaller.

drift og vedligeholdelse.
IWAKI Nordic’s tavleløsninger er konstrueret til
En tavle består af en eller flere doseringspumper,

at kunne modstå de mest krævende driftsforhold

tilhørende rørsystem med ventiler og eventuelt

med hensyn til fx temperatur og væsketype.

flowmeter. Hele systemet leveres samlet på en
tavle til vægmontage.

Letvægtstavle med opsamlingsbakke i PE

Eksempel: Tavlesystem til neutralisering
En sjællandsk virksomhed i den farma-

system skulle monteres på en letvægtstavle til

ceutiske industri valgte IWAKI Nordic

fastgøring over tanken. I løsningen indgik også

som samarbejdspartner til en

en opsamlingsbakke i rotationsstøbt PE, der blev

neutraliseringsopgave af en lettere

valgt af hensyn til materialets gode UV resistens

basisk væske.

samt stabilitet.

Kundens ønske var i første omgang en tavle med

Kundens evaluering af konstruktion, pris og levering

doseringspumpe og rørsystem forsynet med

faldt positivt ud og enheden blev samlet på IWAKIs

sikkerheds- og modtryksventiler samt en tilkoblet

værksted i Hillerød. Kort tid efter blev enheden

pH styring. Som en ekstra sikkerhed indgik også en

leveret hos kunden.

opsamlingsbakke under tanken.Tavleløsningen skulle
placeres over kundens kemitanke.
Hos IWAKI taler du
med en specialist.
Ring 4824 2345
eller skriv til info@iwaki.dk

IWAKI foreslog en løsning med den kompakte
EWN doseringspumpe, der bl.a. kan styres ved en
WPO kontroller (til pH/ORP). Pumpe og rør-
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24 standarddoseringskabinetter
IWAKIs doseringskabinetter gør

Kabinetterne er i sort PE og leveres med klare

håndteringen og omgangen med kemi-

låger (med eller uden lås), der sikrer fuldt udsyn

kalier mere sikker og bruges bl.a. i

og fri adgang for inspektion og vedligehold.

forbindelse med vandrensningsanlæg.

IWAKIs doseringskabinetter overholder krav

I forhold til doseringstavler er kabinet-

om CE-mærkning.

løsningen yderligere forseglet.
Doseringspumpe

Kabinet mål BxDxH

Tilslutninger indgang

Tilslutninger udgang

Doseringskabinet

1 stk. EWN eller EH-E
eller 1 stk. IX

460x460x1200 mm
600x550x1520 mm

Separat

Separat

Doseringskabinet

2 stk. EWN eller EH-E
eller 2 stk. IX

1200x460x1200 mm
1100x550x1520 mm

Fælles

Separat

Doseringskabinet

2 stk. EWN eller EH-E
eller 2 stk. IX

905x460x1200 mm
1100x550x1520 mm

Separat

Separat

Doseringskabinet
m/backup pumpe

2 stk. EWN eller EH-E
eller 2 stk. IX

905x460x1200 mm
1100x550x1520 mm

Fælles

Fælles

Doseringskabinet

2 stk. EWN eller EH-E
eller 2 stk. IX

905x460x1200 mm
1100x550x1520 mm

Fælles

Separat
m/valgfri udgange

Doseringskabinet
m/backup pumpe

3 stk. EWN eller EH-E
eller 3 stk. IX

1335x460x1200 mm
1500x550x1520 mm

Separat (primære pumper)
Fælles (backup pumpe)

Separat (primære pumper)
Forbindelse t/backup pumpe

Doseringskabinet

3 stk. EWN eller EH-E
eller 3 stk. IX

1335x460x1200 mm
1500x550x1520 mm

Fælles

Separat

Doseringskabinet

3 stk. EWN eller EH-E
eller 3 stk. IX

1335x460x1200 mm
1500x550x1520 mm

Separat

Separat

Kabinetterne kan fås med ﬂere mulige komponenter
tilsluttet pumpesystemet herunder: pulsdæmper,
trykmåler, niveauafbryder, sikkerhedsventil, vakuumpumpe, kalibreringsmåler og ﬁltre.
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Specielle løsninger:
Doseringskabinet med 10 doseringspumper
Hos IWAKI tilbyder vi også

IWAKI Nordic foreslog en løsning med 10 stk. EH-E

skræddersyede løsninger til

doseringspumper, der klarer op til 1250ml/min.

de mere specielle opgaver.

Anti-foam væsken har en viskositet på over 200cP
og kan være en udfordring for et flowmeter. IWAKI

Da en finsk virksomhed i papirbranchen fore-

tog højde for dette og inkluderede et passende

spurgte på en løsning til dosering af deres anti-

flowmeter. Systemet blev opbygget i et kabinet

foam væske i 10 forskellige tanke, fandt IWAKI

efter de ønskede specifikationer med 2 rækker af

frem til en kompakt løsning, der matchede virk-

5 pumper. Den nødvendige dokumentation blev

somhedens kravspecifikationer.

udarbejdet og tilbuddet sendt til kunden.

Løsningen skulle erstatte et eksisterende doserings-

Efter virksomhedens evaluerering af konstruktion,

system og give mere kontrol på flowet. Det skulle

pris og levering blev løsningen godkendt og leveret

være en mere kompakt løsning opbygget på en

planmæssigt til kunden.

tavle eller i et kabinet, da pladsen var begrænset.
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Vakuum løftesystemer i tankanlæg

10

Enheder til kemisk håndtering
IWAKI tilbyder en række løsninger,

Hos IWAKI taler du
med en specialist.
Ring 4824 2345
eller skriv til info@iwaki.dk

der gør håndteringen og omgangen
med kemikalier mere sikker for både
personale og omgivelser.

Ansugningsløsning for centrifugalpumper:

Eksempel: Vakuum løftesystemer
Vakuum løftesystemer kan benyttes

Systemet fås både som manuelt system, hvor man

som en simpel løsning til at sikre kor-

selv opbygger vakuum i vakuumbeholderen, og

rekt ansugning for centrifugalpumper

som et automatisk system drevet med trykluft. For

ved enkelt at flytte væske op fra tanke

begge typer gælder det, at der opbygges et vakuum

eller beholdere og hen til pumpen

i løftesystemet ved tankens afgangsrør. Derved
løftes væsken op til pumpen og videre ud i

Vakuum løftesystemet sikrer, at der er væske-

systemet. Enheden leveres i PVC eller silikatglas,

tilførsel til pumpen, så længe der er væske i tanken.

pakninger i EPDM/FPM. Armaturerne er i DN15.

Løftesystemerne kan kombineres med en alarm.

Sikker løsning til dosering i IBC

Eksempel: Palletank med dosering
En dansk virksomhed i miljøsikkerheds-

ved siden af palletanken monteret en hylde til IX

branchen foretrak IWAKI Nordic til

doseringspumpen. Enheden er forsynet med ben, så

sikring af doseringspumpe og palle-

den kan flyttes med en truck. Låget er halvrundt og

tank. I kravspecifikationen indgik et

giver adgang til palletanken. Det kan desuden slås

opsamlingskar med samme volumen

ned og enheden kan aflåses.

som palletanken samt muligheden for
at aflåse enheden.

Efter virksomhedens evaluering af konstruktion,
pris og levering blev den aflåselige doseringsenhed

Løsningen fra IWAKI blev, at palletanken skulle

godkendt af kunden og samlet på IWAKIs værksted.

placeres i en aflåselig kasse på et opsamlingskar. For

Kort tid efter blev enheden leveret hos kunden.

at systemet fungerer som en komplet enhed, er der
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Skrubbere
IWAKI tilbyder solid erfaring med
store som små luftvaskere og kemiske
skrubbere til rensning af procesluft for
organiske og uorganiske forbindelser.
Procesluften føres igennem anlægget i modstrøm
med en cirkulerende væske. De uønskede partikler, svovldioxid og tungmetaller overføres til væskefasen ved enten adsorption eller ved absorption,
således at luften kan ledes ud til omgivelserne
eller videre i systemet.
Typen og udformningen af skrubberen er
afhængig af dens formål.

Løsningen fjernede korrosionsproblemer

Eksempel: Skrubber for klorgas
En levnedsmiddelvirksomhed på

Kunden fik tilbudt en enhed på 3,1x3m med

Sjælland gav IWAKI til opgave at

tilhørende pumpe og sensorer for kontrol på

levere en skrubber til deres HCl tank.

flow og rensning, og med en modtagertank på
0,8m i diameter og 0,9m høj. Alle tilhørende

Virksomheden havde et problem med dampe fra

sensorer kunne implementeres i kundens

tanken, der opstod i forbindelse med påfyldning.

nuværende overvågningssystem.

Dette medførte korrosionsproblemer på de
omkringliggende stål komponenter.

Skrubberens pris og kvalitet blev positivt modtaget
af kunden og enheden blev installeret i henhold til

For at rense udluftningen for klorgas ønskede kunden
derfor en skrubber placeret på et nærtliggende
tag. Flow rate blev angivet til 15m3/time og trykket
±20mbar (med et tryktab op til ca. 3 mbar).
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den aftalte tidsplan.

Produktion af skrubberenhed hos
13

Weber Kunststofftechnik i Tyskland

Cirkulære og rektangulære tanke
IWAKI tilbyder kundespecifikke
kunststoftanke til brug inden for
kemisk industri, overfladebehandling,
vandbehandling mm.
I tæt samarbejde med Weber Kunststofftechnik, der
er en af Europas største producenter inden for sit
område, leverer IWAKI enkeltstående kunststoftanke og

ring af aggressive og kemiske væsker. Afhængigt af

komplette tankanlæg lige fra design til endelig installation.

opgavens karakter med hensyn til bl.a. væsketype
og temperatur fremstilles tankene af komposit-

Vores kundespecifikke kunststoftanke dækker en lang

og termoplastisk materiale, der kan klare de mest

række opgaver fra vandbehandling til håndte-

aggressive væsker og temperaturer.

PE-tanke til større anlæg

Eksempel: 500m3 cirkulær tank
En fynsk virksomhed valgte IWAKI til

Højden måtte maksimalt udgøre 20 meter,

en opgave på en 500m3 tank til 36%

og der var krav om et mandehul i cylinderen.

HCl placeret i et dansk havneområde.
Vi foreslog kunden en løsning med 4 stk forbundne

00

40

40
00

meget lavere pris. Pladsbehovet for de 4 stk 125m3

Ø

vol: 125 m3
height: 10,84 m

Ø

vol: 125 m3
height: 10,84 m

125m3 tanke, da denne løsning kunne tilbydes til en

DN150 da160

tanke var stort set identisk med en 500m3 tank.
Løsningen muliggjorde også at tankene kunne

DN150 da160

DN200 da200

laves i PE i stedet for PE inderlag med GRP
forstærkning. Dermed foreslog vi kunden en sikrere
D

løsning, da risikoen for spændingsbrud mellem 2

0
15

N
60

1
da

DN150 da160

Ø
40
0

på, at de fire 125m3 PE tanke kunne transporteres,

0

40
00

vol: 125 m3
height: 10,84 m

DN250 da250

Ø

vol: 125 m3
height: 10,84 m

lag blev undgået. Prisforskellen var primært baseret
hvorimod en 500 m3 tank skulle samles på stedet.
Efter kundens evaluering blev den komplette
tankenhed leveret til kunden indenfor den
aftalte tidsramme.
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Kølet blandingsanlæg

Eksempel: Fortyndingssystem til 96% svovlsyre
En midtjysk virksomhed i landbrugs-

mixer, isolering og kontrolunit til styring af afkøling,

branchen foretrak IWAKI til et tank-

dosering samt påfyldning og aftapning af tanken.

system, der skulle fortynde 96% svovl-

Tanken var placeret i nærheden af havvand, hvilket

syre til hhv. 10 og 30%.

skulle benyttes til afkøling.

Kundens ønske var en isoleret og kølet tank med

Der blev desuden tilbudt et aftapningssystem til

en doseringsenhed, der skulle tilsætte 96% svovlsyre

aftapning på palletanke for at lette den videre

til vand for at opnå den ønskede koncentration.

transport af den færdige blanding.

Køling og isolering var et krav, da fortyndingsprocessen er varmeudviklende.

Efter kundens evaluering blev den komplette
doseringsenhed godkendt, produceret, leveret

IWAKI foreslog en løsning med en tank fra Weber

og opstillet hos kunden som aftalt.

Kunststofftechnik forsynet med en ringkøler,

Erstatningstank til proceslinje

Eksempel: Weber-tank til anodiseringsanlæg
Når man tænker vedligehold af kemiske

Der skulle bruges en rektangulær tank, stående

anlæg, er bl.a. levetid og anlæggets

indendørs på jorden.Tanken skulle have en flad

tilstand afgørende faktorer. Stærke

bund og en åben top og bruges til en ≤ 20 %

kemikalier i procesanlægget kan

svovlsyre opløsning. Da løsningen skulle erstatte

medføre uhensigtsmæssige situationer

en eksisterende tank, var mål og fittings fastsatte

ved manglende vedligehold.

på forhånd.

I forbindelse med et vedligeholdelsesprojekt i Dan-

Tanken blev lavet i 20 mm PP-H plader forstærket

mark, blev vi og Weber forespurgt omkring et tilbud

med galvaniserede stålbjælker og leveret og opsat i

på en erstatningstank til et anodiseringsanlæg.

anlægget indenfor den aftalte tidsramme.

IWAKI samarbejder med Weber Kunststofftechnik GmbH om at tilbyde
projektering af både delkomponenter samt hele anlæg til kemiske processer.
Se også www.weber-nordic.com
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Vi er også stærke i ...

Hårdføre og korrosionsbestandige magnetkoblede
centrifugalpumper i

KEMIPUMPER

kunststof og rustfrit stål,
tandhjulspumper,
fadpumper og trykluftdrevne
membranpumper.

Doseringspumper til de skrappe
opgaver! Pumperne er kendetegnet ved lang levetid. Hoved-

DOSERINGSPUMPER

typerne er elektromagnetiske
pumper, pumper med DCmotorer samt større pumper
forsynet med IEC-motorer.

OEM pumpeprogrammet
omfatter membranpumper,
stempelpumper, bælgpumper,

PUMPER TIL INDBYGNING

tandhjulspumper, luftpumper
og centrifugalpumper i
samme høje kvalitet som
vore øvrige pumper.
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