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SÄILIÖT 

JA PANEELIT
... myös kokonaisratkaisut
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Kokonaiset järjestelmät

IWAKI toimittaa pumppausjärjes-

telmiä yksinkertaisista sekoitussäiliöistä 

ja annostelukaapeista täydellisiin pro-

sessilaitteistoihin kuten pesu-, sekoi-

tus-, siirto- ja varastointilaitteet ja 

aggressiivisten kemikaalien annostelu- 

järjestelmät.

Meiltä löytyvät ratkaisut niin yksinkertaisiin annos-

telusäiliöihin ja -kaappeihin kuin laajoihin säiliöjärjes-

telmiin.

Muovi (PE) on varma valinta

Kemikaalien käsittelyssä materiaalien valinta on 

tärkeää. Väärä materiaali voi syöpyä hetkessä kemi-

kaalien vaikutuksesta.

Muovi on ratkaisu moniin kohteisiin, joissa metallit 

eivät kestä. Muoveilla on yleensä parempi kemikaalien 

kesto kuin metalleilla. Tämän takia polyetyleeni (PE) 

on valittu säiliöiden ja PVC putkistojen materiaaliksi.

PE:n etuja polypropyleeniin (PP), lujitemuoveihin ja 

haponkestävään teräkseen verrattuna ovat hyvä UV-

säteilyn kestävyys ja materiaalin muokattavuus.

Eräs muovien eduista on se, että ne ovat kemi-

kaaleja kestäviä ilman pinnoitusta. Muoviset (PE) 

säiliömme mitoitetaan sekä kemiallisen että staat-

tisen kuormituksen perusteella. Takaamme turval-

lisen ratkaisun koko säiliön käyttöajaksi. Normaali 

mitoitusarvo säiliön iälle on 25 vuotta. PE säiliö on 

kokonaisuudessaan samaa ainetta toisin kuin esim. 

lasikuituvahvistettu PP vuorattu säiliö. Vuorauksen 

vaurioituessa on mahdollista, että säiliö tuhoutuu. PE-

säiliömme sen sijaan ovat homogeenista ainetta, mikä 

varmistaa pidemmän käyttöiän.

IWAKI tekee yhteistyötä PE-säiliöitä valmistavien yri-

tysten kanssa, jotka pystyvät toimittamaan säiliöitä 20 

litrasta 160 m3. Voimme toki toimittaa myös PP, PVC, 

PVDF, PVDF-HP ja ECTFE säiliöitä. Suuremmat säiliöt 

ovat lasikuitu-tai teräsvahvisteisia. Nesteen kosketta-

mat osat ovat kemikaaleja kestävää muovia.

Annosteluyksikkö

Annostelupaneelit

Annostelukaapit

Säiliöt
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Vakio- ja erikoismallit

Esimerkki (siirrettävä CIP-laitos)

Yleistä

Esimerkki (paneeli neutralisointiin)

Vakio

Esimerkki erikoisratkaisusta (20 pumpun yksikkö)

Kemikaalin käsittely-yksikkö

Kaasupesuri

Pyöreät ja suorakulmaiset säiliöt
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Yhteistyössä Weber Kunststofftechnik GmbH:n kanssa IWAKI 

toimittaa  säiliöitä sekä kokonaisia  kemikaalien käsittelylaitoksia. 

Katso tarkemmin www.weber-nordic.com
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Annosteluyksikkö – vakio

IWAKIn valikoimassa on runsaasti 

polyetyleenistä valmistettuja annos-

teluyksiköitä. Annosteluyksikkö on 

turvallinen ratkaisu kohtuulliseen hin-

taan. Laitteistot toimitetaan asiakkaan 

toiveiden mukaisesti.

Annosteluyksikköön kuuluu yleensä annostelu-

pumppu ja säiliö sekä mahdollisesti sekoitin ja 

virtausmittari. Siihen voidaan asentaa myös säiliön 

täyttö/tyhjennyspumppu. IWAKIn vakiolaitteisto 

parantaa työturvallisuutta. Laitteisto on täysin 

suljettu, ei kosketusta kemikaalin kanssa. Vältytään 

hengittämästä terveydelle vaarallisia kaasuja. Säiliön 

tilavuus mitoitetaan asiakkaan toiveiden mukaan.

1 l

25 l 

60 l

125 l

300 l

1000 l

H: 325 mm / LxS: 150x150 mm

H: 551 mm / LxS: 330x330 mm

H: 750 mm / D: 510 mm

H: 1.070 mm / D: 510 mm

H: 850 mm / D: 760 mm

H: 1.450 mm / D: 1.000 mm

Yleisimmät koot

Suuremmat säiliöt 

toimitetaan tarjousten 

perusteella.

Suuri PE säiliö neutralointiin

Esimerkki: Säiliö jossa on sekoitin ja pumppu
Vedenkäsittelylaitoksella on neutral-

oitava lievästi hapanta vettä. Asiakas 

kysyi ensin 3,5m3 säiliötä, jossa on 

annostelupumppu ja sekoitin, mutta 

päätyi 5,5 m3 säiliöön saatuaan tiedon 

säiliöiden hinnasta.

Säiliö on valmistettu polyetyleenistä (PE). Siinä on 

oikein mitoitettu sekoitin, jolla saavutetaan tehokas 

sekoitus ja minimoidaan värinä.

Sekoittimen pituus ja moottoriteho mitoitettiin 

siten, että sekoittuminen tapahtuu hallitusti säiliössä.

Ehdotuksemme läpikäytiin asiakkaan kanssa. Se hy-

väksyttiin ja laitteisto tilattiin. Kokoonpano tapahtui 

tehtaallamme ja laitteisto toimitettiin asiakkaalle 

kolmessa viikkossa tilauksesta.
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Siirrettävä prosessilaitteiden puhdistusyksikkö

Esimerkki: Siirrettävä CIP-pesulaitteisto

Tanskalainen levylämmönsiirtimiä val-

mistava yritys otti IWAKIin yhteyttä 

tarvitessaan pientä siirrettävää laitteis-

toa erilaisten  prosessilaitteiden puhdis-

tamiseen.  Alumiinisten lämmönsiirti-

mien puhdistuksessa saattaa esiintyä 

mitä erilaisimpia kemikaaleja. Tämän 

takia laitteiston tuli olla siirrettävä ja 

kestää erilaisia kemikaaleja.

  

Liikuteltavuus oli asiakkaan ehdoton vaatimus, koska 

heillä  oli monia eri puhdistuskohteita. Myöskin 

pumpun nostokorkeudelle oli tiettyjä vaatimuksia, 

koska pestävät pinnat saattavat olla suuriakin.

Säiliön tilavuuden tuli olla  60-70 l, se piti liittää 

pumppuun. Laitteet oli asennettava kuljetuskärryyn.

IWAKIn ehdotus oli kytkeä MX-250 pumppu 

(PP) 60 l säiliöön (PE). Pumppu täytti asiakkaan 

tuottovaatimukset. PE-säiliö valittiin hyvän kemi-

kaalinkestonsa perusteella. Kuljetuskärryn ve-

tokahva toimii myös säiliön tukena, koska se on 

kiinnitetty kärryn runkoon. Samoin pumppu on 

pultattu kuljetuskärryyn. Pumppu ja säiliö yhdistet-

tiin joustavalla liitoksella, jotta vältettiin värinästä 

aiheutuvat vauriot.

Asiakas valitsi tarjotun laitteiston ja siirrettävä 

yksikkö toimitettiin sovitussa aikataulussa.

Siirrettäviä laitteistoja asiakkaan 
toiveiden mukaisesti

Siirrettäviä CIP-laitteistoja 

toimitetaan asiakkaan määrittelyn 

mukaisina.

Pääkomponentteina yksi tai useampi säiliö 

ja siirtopumppu, joka voi olla sähkö- tai 

paineilmakäyttöinen. Lisäksi laitteistossa voi 

olla annostelupumppu ja sekoitin.
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Kevytrakenteinen paneeli PE valuma-altaalla

Esimerkki: Paneeli neutralisointiin

Annostelupaneelit – yleistä

IWAKI Suomi toimittaa räätälintyönä 

suunniteltuja paneeliratkaisuja. Niissä 

tarvittavan erikoisosaamisen IWAKI 

antaa käyttöösi alustavasta suunnit-

telusta laitteiden valintaan ja asennuk-

seen.

Paneelissa voi olla yksi tai useampia annoste-

lupumppuja, tarvittavat putkistot, venttiilit sekä 

virtausmittarit. Koko laitteisto toimitetaan seinälle 

kiinnitettävään paneeliin asennettuna.

IWAKI paneelit tehdään asiakkaan toivomusten mu-

kaan. Paneeleita käytetään esimerkiksi polymeerin 

annostelussa jäteveteen, cip-laitteistoissa elintarvike-

teollisuudessa sekä uimahallien vedenkäsittelyssä.

IWAKIn paneelit on valmistettu vastaamaan 

tiukimpiakin vaatimuksia, huomioiden lämpötilan ja 

kemikaalin asettamat vaatimukset.

IWAKIlta löydät
asiantuntijan.
Soita 09 2745810
tai lähetä sähköposti info@iwaki.fi

Tanskalainen lääketeollisuuden yritys 

valitsi IWAKIn yhteistyökumppanik-

seen toteuttaessaan lievästi emäksisen

veden neutraloinnin.

Asiakas halusi paneelin, johon asennettaisiin an-

nostelupumppu ja putkisto varo- ja vastapainevent-

tiileineen sekä pH-ohjaus. Lisäksi säiliö haluttiin sijoit-

taa suoja-altaaseen. Paneeli asennettaisiin asiakkaan 

kemikaalisäiliön yläpuolelle.

IWAKIn ehdotus oli kompakti EWN annostelu-

pumppu, jota voi ohjata WPO säätimellä (pH/ORP). 

Pumppu ja putkisto asennettaisiin paneeliin, joka 

kiinnitettäisiin säiliön yläpuolelle. Ratkaisuun kuului

myös vuotoallas rotaatiomuovatusta PE:stä. Mate-

riaali valittiin sen hyvän UV-säteilynkeston ja stabilii-

suuden vuoksi.

Asiakas vertaili tarjoukset ja päätyi valitsemaan 

IWAKIn esittämän ratkaisun. Laitteisto valmistettiin 

IWAKIn tiloissa Hillerödissä ja toimitettiin tans-

kalaiselle asiakkaalle.
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Kevytrakenteinen paneeli PE valuma-altaalla

Esimerkki: Paneeli neutralisointiin
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24 vakioannostelukaappia

IWAKIn annostelukaapeilla kemikaa-

lien annostelu on turvallisempaa. Niitä 

käytetään esimerkiksi vedenkäsittely-

laitoksilla. Annostelupaneeli kaappiin 

asennettuna on turvallisin vaihtoehto.

Kaapit valmistetaan PE:stä ja niissä on läpinäkyvät 

ovet (lukolla tai ilman), jotka mahdollistavat turval-

lisen tarkkailun ja kunnossapidon. Kaapit täyttävät 

CE-vaatimukset.

Kaappeihin saa useita lisävarusteita kuten: 

painemittarit, sykkeenvaimentajat, pintakytkimet, 

varoventtiilit, kalibrointilasit ja suodattimet.

Annostelupumppu Kaapin mitat LxSxK Sisäänmenoyhteet Ulostuloyhteet

Annostelukaappi 1 kpl EWN tai EH-E
tai 1 kpl IX

460x460x1200 mm
600x550x1520 mm

Erilliset Erilliset

Annostelukaappi 2 kpl EWN tai EH-E
tai 2 kpl IX

1200x460x1200 mm
1100x550x1520 mm

Yhteinen Erilliset

Annostelukaappi 2 kpl EWN tai EH-E
tai 2 kpl IX

905x460x1200 mm
1100x550x1520 mm

Erilliset Erilliset

Annostelukaappi 
varapumpulla

2 kpl EWN tai EH-E
tai 2 kpl IX

905x460x1200 mm
1100x550x1520 mm

Yhteinen Yhteinen

Annostelukaappi 2 kpl EWN tai EH-E
tai 2 kpl IX

905x460x1200 mm
1100x550x1520 mm

Yhteinen Erillinen valittavissa

Annostelukaappi 
varapumpulla

3 kpl EWN tai EH-E
tai 3 kpl IX

1335x460x1200 mm
1500x550x1520 mm

Erillinen käyttöpumppu
Yhteinen (varapumppu)

(Käyttöpumppu)
Yhteinen varapumpun kanssa

Annostelukaappi 3 kpl EWN tai EH-E
tai 3 kpl IX

1335x460x1200 mm
1500x550x1520 mm

Yhteinen Erilliset

Annostelukaappi 3 kpl EWN tai EH-E
tai 3 kpl IX

1335x460x1200 mm
1500x550x1520 mm

Erilliset Erilliset
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Yksilöllinen ratkaisu: 
Annosteluyksiköt yhteensä 20 pumppua

IWAKI tarjoaa myös räätälintyönä 

tehtyjä ratkaisuja asiakkaan 

toivomusten mukaan.

Suomalainen puunjalostusalan yritys pyysi ehdotus-

ta vaahdonestokemikaalin annosteluun. Annostelu-

kohteita on yhteensä 20. IWAKI ehdotti kompaktia 

ratkaisua, koska tila oli rajoittava tekijä.

Ratkaisulla korvattaisiin olemassaolevat järjestelmät 

ja mahdollistettaisiin virtauksen säätö. Olemassa-

olevien laitteiden ja rakenteiden huomioiminen oli 

haasteena. Standardi paneeleita/kaappeja ei voinut 

käyttää.

IWAKIn ehdotus oli 20 EH-E pumppua, joilla 

päästään 1250 ml/min tuottoon. Vaahdonestoai-

neen viskositeetti oli myös huomioitava niin pump-

pujen kuin virtausmittareiden valinnassa.  Laitteet 

asennettaisiin kahteen telineeseen 11 + 9 pumppua. 

Tarvittavat mittapiirustukset toimitettiin tilaajalle 

tarjousvaiheessa.

Tarjousvertailun jälkeen asiakas päätyi IWAKIn 

ehdotukseen ja laitteet toimitettiin asennuspaikalle 

sovitussa aikataulussa.
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Alipainejärjestelmä säiliön yläkautta tyhjentämiseen
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Laitteita kemikaalien käsittelyyn

IWAKIlta löytyy useita ratkaisuja niin 

työntekijöiden kuin ympäristön suhteen 

turvalliseen kemikaalien käsittelyyn.

IWAKIlta löydät
asiantuntijan.
Soita 09 2745810
tai lähetä sähköposti info@iwaki.fi

Imuratkaisu keskipakopumpulle:

Esimerkki: Alipaineimujärjestelmät
Alipaineimulaitetta käytetään var-

mistamaan oikeat imuolosuhteet 

keskipakopumpulle yksinkertaisesti 

imemällä neste säiliöstä pumppuun.

Alipaineimulaitteella varmistetaan, että pumppuun 

tulee nestettä. Laitteisto voidaan varustaa hälytys-

järjestelmällä. 

Laitteistosta on olemassa manuaali versio, jossa 

alipaine aikaansaadaan käsipumpulla, ja automaat-

tinen versio, joka on paineilmatoiminen. Molem-

milla saadaan aikaan alipaine säiliön purkuputkeen. 

Näin saadaan neste pumpulle ja siitä eteenpäin. 

Laitteiston materiaali on joko PVC tai silikaattilasi, 

Tiivisteet EPDM/FPM ja liittimet DN15.

Turvallinen ratkaisu annosteluun IBC kontista

Esimerkki: Kemikaalikontista annostelu
Tanskalainen yritys tiedusteli IWAKIl-

ta ehdotusta turvalliseen annosteluun 

kemikaalikontista. Vaatimuksena oli 

kontin tilavuuksinen turvakaukalo ja 

mahdollisuus lukita koko yksikkö.

IWAKIn ratkaisu oli sijoittaa kontti lukittavassa 

laatikossa turvakaukaloon. Jotta kyseessä olisi täydel-

linen laitteisto, kontin sivulle asennettiin teline

IX-annostelupumpulle. Laitteistoon asennettiin

jalat, jotta sitä voidaan siirtää trukilla. Kansi on puoli-

ympyrän muotoinen mahdollistaen pääsyn konttiin. 

Se voidaan laskea alas ja lukita koko laitteisto.

Yritys tutki rakenteen ja vertaili hintaa hyväksyen 

IWAKIn esityksen. Laitteisto koottiin Tanskassa ja 

toimitettiin asiakkaalle parissa viikossa.
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Kaasupesurit

IWAKIlla on vankka kokemus suurista 

ja pienistä kaasupesureista, joilla puh-

distetaan ilmasta orgaaniset ja epäor-

gaaniset epäpuhtaudet.

Ilma johdetaan pesuriin, jossa se pestään vastaan 

virtaavalla nesteellä. Epäpuhtaudet absorboituvat 

nestefaasiin ja puhdistettu kaasu johdetaan ulos tai 

edelleen prosessiin. 

Pesureiden tyyppi ja rakenne määräytyvät käyttö-

tarkoituksen perusteella.

Ratkaisu korroosio ongelman poistamiseksi

Esimerkki: Kloorikaasupesuri
Tanskalainen elintarvikealan yritys 

pyysi IWAKIlta tarjousta HCl –säiliön 

kaasupesurista.

Yrityksen ongelma oli säiliön täyttämisen  yhtey-

dessä syntynyt happoinen hönkä. Tämä syövytti 

ympärillä olleet teräsrakenteet.

Asiakas halusi pesurin sijoitttavaksi säiliön viereen. 

Kaasun virtaus Oli 25 m3/h ja paine ±20 mbar 

(painehäviö noin 3 mbar).

Asiakkaalle tarjottiin 3,1 m x 3 m kokoista laitetta 

puhdistuksessa tarvittavine pumppuineen ja an-

tureineen sekä 0,8 m x 0,9 m kokoista keräilysäiliötä. 

Kaikki anturit kytkettäisiin nykyiseen ohjaukseen.

Asiakas hyväksyi tarjouksen ja laite toimitettiin ja 

asennettiin sovitussa aikataulussa. 
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Kaasupesurin valmistusta Weber 

Kunststofftechnikilla Saksassa
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Pyöreät ja suorakulmaiset säiliöt

IWAKI toimittaa asiakkaan mitoituk-

sen mukaisia säiliöitä mm. kemian 

teollisuuteen, pintakäsittelyyn ja 

vedenkäsittelyyn.

IWAKI toimittaa yksittäisiä säiliöitä ja kokonaisia 

säiliöjärjestelmiä suunnittelusta asennukseen, tiiviissä 

yhteistyössä yhden Euroopan johtavan valmistajan, We-

ber Kunststofftechnikin kanssa. Asiakkaan vaatimusten 

mukaan valmistetut säiliöt kattavat laajan käyttö-

alueen vedenkäsittelystä aggressiivisten kemikaalien 

käsittelyyn. 

Käsiteltävän aineen ominaisuuksien ja käyttölämpö-

tilan perusteella valitaan paras valmistusmateriaali 

joko komposiittirakenteista tai lämpömuovattavista 

muoveista.

PE-säiliö suurehkoon laitokseen

Esimerkki: 500 m3 pyöreä säiliö

Tanskalainen yritys valitsi IWAKIn 

toimittajaksi 500 m3 säiliölle 36%:lle 

HCl:lle tanskalaiseen satamaan.

 

Suurin sallittu korkeus oli 20 m ja säiliön vaipassa oli 

oltava miesluukku.

Ehdotimme asiakkaalle 4x125 m3 kytkettyjä säiliöitä, 

koska ratkaisu olisi huomattavasti halvempi. Til-

avaatimus 4x125 m3 säiliöille oli käytännössä sama 

kuin yhdelle 500 m3 säiliölle. Ratkaisu mahdollisti 

säiliöiden valmistamisen PE:stä komposiittirakenteen 

sijasta. Näin vältettiin kahden materiaalin välille 

mahdollisesti syntyvä jännitys. Hintaan vaikutti myös 

se, että 125 m3 säiliöt voidaan kuljettaa kokonaisina 

tehtaalta, mutta 500 m3 säiliö on rakennettava 

paikan päällä.

Asiakas hyväksyi ehdotuksemme ja säiliöt toimitet-

tiin asiakkaalle sovitussa aikataulussa.

DN150 da160

vol: 125 m
3

height: 10,84 m
vol: 125 m

3

height: 10,84 m

vol: 125 m
3

height: 10,84 m
vol: 125 m

3

height: 10,84 m

Ø
 4000

Ø
 4000

Ø
 4000

Ø
 4000

DN150 da160

DN150 da160

D
N

150 da160
D

N
200 da200

D
N

250 da250
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Sekoitussäiliö  jäähdytyksellä

Esimerkki: 96% H2SO4 laimennusjärjestelmä

Tanskalainen maatalousalan yritys 

pyysi IWAKIa tarjoamaan säiliö- järjes-

telmää, jossa 96% H2SO4 laimennetaan 

10-30%.

Asiakkaan toivomus oli eristetty ja jäähdytetty säiliö, 

jossa veteen lisätään 96% H2SO4 ja liuos laimen-

netaan haluttuun väkevyyteen. Vaatimuksena oli 

jäähdytys ja eristys, koska laimennuksessa

syntyy runsaasti lämpöä.

IWAKIn ehdotus oli Weber Kunststofftechnikin 

valmistama eristetty säiliö, joka on varustettu

jäähdytyskierukalla, sekoittajalla ja jäähdytyksen ja 

täytön/tyhjennyksen ohjauksella. Säiliön sijainti

on meren rannalla. Tätä voitiin hyödyntää jäähdy-

tyksessä.

Lisäksi tarjottiin konttien täyttöasema, jotta vaaral-

lista kemikaalia voittaisiin käsitellä ja kuljettaa turval-

lisesti.

Asiakas hyväksyi tarjouksen ja koko laitteisto 

toimitettiin sopimuksen mukaisesti.

Korvaava allas tuotantolinjaan

Esimerkki: Weber-allas anodisointilaitokseen

Kemiallisen tuotantolaitoksen kunnos-

sapidossa laitteiden kestävyydellä ja 

eliniällä on ratkaiseva merkitys. Vahvat 

kemikaalit voivat aiheuttaa vaarallisia 

tilanteita, jos laitteiden kunnossapito on 

puutteellista.

Erään kunnossapitoprojektin yhteydessä Tanskassa 

asiakas halusi tarjouksen Weberin altaasta anodisoin-

tilaitokseensa.

Kyseessä oli suorakulmainen säiliö sijoitettuna sisäti-

laan. Altaassa tuli olla tasainen pohja ja sen oli oltava 

päältä avoin. Kemikaalina oli 20% H
2SO4. Koska 

kyseessä oli korvaava säiliö, yhteiden koot ja paikat 

olivat  tarkasti määritelty.

Allas oli 20mm PP-H, jonka ympärillä oli sinkitty 

teräsrunko ja se toimitettiin asiakkaalle vaadittua 

lyhyemmässä ajassa.

IWAKIn yhteistyökumppani WeberKunststofftechnik GmbH, 

jonka valikoimaan kuuluvat muoviset laitteet säiliöistä tuotantolaitoksiin. 

Katso tarkempia tietoja www.weber-nordic.com
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IWAKI Danmark A/S

Rønnekrogen 2

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 Suomi Oy

Kultasepänkatu 4A

04250 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

Erikoisalaamme ovat myös ...

ANNOSTELUPUMPUT

PUMPUT KONEIKKOIHIN

KEMIKAALIPUMPUT

Kemikaaleja kestävät magneet-

tikytkin keskipakopumput, 

ei-metallisella pinnoituksella tai 

haponkestävästä teräksestä, 

hammaspyöräpumput,

paineilmatoimiset 

kalvopumput.

Monipuoliset annostelupumput.

Pienimmät pumput ovat 

solenoidikäyttöisiä 

kalvopumppuja. Suuremmat 

ovat joko DC- tai IEC-

moottorilla toimivia 

kalvopumppuja.

OEM pumppuvalikoimas-

tamme löytyy kalvopumppuja, 

paljepumppuja, 

hammaspyöräpumppuja, 

ilmapumppuja ja keskipako-

pumppuja. Korkealaatuisia

kuten muutkin pumppumme.


