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Palvelemme teitä seuraavilla toimialoilla:

Biotekniikka ja lääketeollisuus Elintarvike- ja juomateollisuus

Kaivosteollisuus

Metsäteollisuus

Vedenkäsittely

Kemianteollisuus

OEM valmistajat

Öljynjalostus- ja 
petrokemianteollisuus

Metalli- ja konepajateollisuus

Telakkateollisuus

Energiantuotanto
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Seulat 
Rotex seulojen ainutlaatuinen kara- 
tyyppinen liike mahdollistaa nopean ja 
tehokkaan erotuksen fraktioille yhdellä 
prosessivaiheella. 

 − Ergonominen ja kevytrakenteinen
 − Helppo käyttää ja huoltaa
 − Helposti huollettavat verkot laitteen 

sivulta
 − Tehokas erotus 

PURITY IN FLUID FLOW SYSTEMS®

Lääketeollisuuden letkut 
Korkealaatuiset, sertifoidut letkut 
 hygieenisiin käyttökohteisiin.

 − Letkut elintarvike- ja lääketeollisuuteen 
 − Platinalla kovetetut silikoniletkut
 − Erilaiset PTFE- letkut
 − Kumipäällysteiset FEP- letkut
 − Toimitukset keloissa tai  määrä-

mittaisena liittimillä varustettuna
 − Letkujen tunnistusjärjestelmät

Putkipossut ja 
putkipossujärjestelmät
Eri tuotteiden siirto samassa putkistossa 
sekoittumatta

 − Räätälöidyt tuotteet
 − Minimoidaan tuotteiden hävikki
 − Tarkka tuotteiden annostelu
 − Puhdistuskemikaalien käytön  

minimointi
 − Saatavana myös hygieeniset FDA-  

hyväksytyt järjestelmät

UV-laitteet veden desinfiointiin
 − Keskipaine-ja matalapainelamput
 − Prosessi-ja jätevesien käsittelyyn
 − Uima-allasvesien käsittelyyn
 − TOC pitoisuuksien laskeminen vesissä
 − Nestesokerin käsittely
 − Suolavesien käsittely
 − Klooripitoisten vesien käsittely
 − Otsonipitoisten vesien käsittely

Jauheventtiilit
Laitteita jauheiden käsittelyyn korkeaa 
hygieeenia vaaativissa käyttökohteissa.

 − Kemian-, lääke- ja elintarviketeollisuuteen
 − Kiintoaineiden annostelu ja syöttö
 − Solo-läppäventtilit
 − Tablettiventtilit
 − Rotary-annosteluventtilit
 − Hr Crusher-paakunsärkijät
 − Manuaalinen käyttö tai pneumaattinen 

toimilaite
 − Räätälöidyt ratkaisut
 − Helppo puhdistettavuus
 − FDA-hyväksytyt tiivistemateriaalit

Lastausvarret
 − Ylä- ja alalastausvarret
 − Räätälöidyt tuotteet
 − Kemikaalien, vaarallisten ja haitallisten 

nesteiden lastaukseen ja purkuun
 − Erilaiset kevennystekniikat tekevät käsit-

telyn helpoksi
 − Lukuisia materiaalivaihtoehtoja
 − Vakiokoot ¾”-6”

Teollisuusnivelet:
 − Putkistot mahdollista siirtää nopeasti 

purkamatta
 − Estää letkujen kiertymistä

Prosessilaitteet
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Suodatus

3M – Patruunasuodattimet
Laaja valikoima syvä- ja kalvo-
suodattimia paperi-, kemia-, lääke- ja 
energiateollisuuteen.

 − Suuri suodatuspinta-ala
 − Sisäänrakennetut esisuodatuskerrokset
 − Positiivisesti varatut Zeta plus memb-

raanit
 − Aktiivihiilisuodattimet
 − Laaja valikoima korkealaatuisia  

suodatinsäiliöitä

ALLIED FILTERS – 
Pussisuodattimet
Laaja valikoima erilaisia pussisuodattimia. 
Materiaalit ja innovatiivinen rakenne 
varmistavat optimaallisen suorituskyvyn, 
tehokkuuden ja käyttöiän.

 − Soveltuvat teollisuuden eri kohteisiin
 − Monipuolinen
 − Kustannustehokas
 − Syvä- ja pintasuodatukseen
 − Tarvittaessa erikoismittojen mukaan
 − Eri kaulukset
 − Suodatusmateriaaleja ja suodatusasteita 

on useita ja niitä voidaan yhdistää yhteen 
suodatiimeen, esim monikerrospussi.

AIRPEL – Automaatti- ja 
korisuodattimet
Airpel malliston takana on osaava hen-
kilöstö ja vahvat tuotteet jotka soveltuvat 
laajalti eri teollisuuden aplikaatioihin. Paras 
vaihtoehto valitaan kohteeseen perustuen 
saatuihin arvoihin sekä kokemukseen.

 − Biopolttoaineille, huuhtelu-, jäähdytys-, 
pesu-, suihku- ja tiivistevedelle

 − Kemikaaleille, lisäaineille, maaleille ja 
öljyille

 − Elintarvikkeille kuten suklaalle ja  
rasvoille

 − Elementtien vaihto nopeaa ja helppoa

FILTOMAT & AMIAD & TEKLEEN
Automaattisuodattimien varaosia

 − Varaosia kaikkiin suodattimiin
 − Huoltopalvelua 

FACET – Lentopetrolin ja 
petrokemian suodattimet
Suodatinvedenerottimet ja mikro-
suodattimet siviili- ja sotilasilmailuun, 
ympäristömarkkinoille, biopolttoaineille 
ja öljyteollisuuteen.

 − Coalesointi ja separointi
 − Nesteille ja kaasuille
 − Dieselin vedenerotus ja suodatus
 − Öljyisen veden käsittely
 − Pilssivesien käsittely
 − Jäteveden käsittelylaitteistot
 − Vaaka- ja pystymalliset suodatinsäiliöt 

laajalle virtausalueelle projektikohtaisesti

High-flow - suodattimet
Kehityksen suuntana on vaatimusten 
tiukentuminen. Juuri asiakkaan kohtee-
seen mitoitettujen suodattimien kysyntä 
kasvaa.

 − Pinta-ala suurempi - pitkä elinikä, jopa 
10× pussisuodattimeen verrattuna

 − Suuri partikkelien poisto - tukkeutuu 
hitaammin

 − Voidaan käyttää pienempää säiliötä - 
kustannus säästöä

 − Voidaan käyttää olemassa olevia  
säiliöitä - ei uushankintaa

 − Tehokkuus kasvaa  Korkeampi tuotto!
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KINNEY – 
Automaattisuodattimet
Automaattisuodatin suurille kiintoaine-
pitoisuuksille.

 − Virtauskapasiteetille < 35.000m3/h
 − Laippakoot 2” – 42”
 − Rakennemateriaali CS, AISI

STF Karkeat korisuodattimet
Eri tyyppisiä korisuodattimia,  
mm. T-malli, Y-malli ja räätälöidyt mallit.

 − Koot 2–24” 
 − Materiaalit mm. PVC, hiiliteräs, AISI

STF Automaattisuodattimet
Korkealaatuisia jatkuvatoimisia itsestään 
puhdistuvia automaattisuodattimia ja 
levypakka-suodatinyksiköitä.

 − Sähkö- tai hydrauli-ohjauksella
 − Tehokas pesumenetelmä säästää  

huuhteluvettä
 − Patentoitu imusuutin, joka takaa tehok-

kaan pesun ja pienen vedenkulutuksen
 − Kestävä, ainutlaatuinen hienoseula 

suurella avoimella suodatus-pinta-alalla, 
saatavilla myös mm. kiilalanka-elementti

 − Materiaalit kaksoisepoksipinnoitettu va-
luteräs, aisi304 ja aisi316, saatavilla myös 
mm. duplex, titaani, muovi/PVC ym.

PARKER DOMNICK HUNTER  
– Patruunasuodattimet 
Prosessisuodattimia ilman- ja nesteiden 
suodatukseen.

 − Patruunoita ja kapselisuodattimia
 − Ilman ja kaasujen steriilisuodatus
 − Höyryn suodatus
 − Nesteiden suodatus
 − Suodatinsäiliöt
 − Eheystestauslaitteet 
 − Validointipalvelut

Parker Peco - Petrokemian 
suodattimet
Suodattimet kaasu-, öljy- ja ympäristö-
markkinoille sekä biopolttoaineille.

 − Kaasun suodatus
 − Nesteen suodatus
 − Coalesointi ja separointi
 − Nestefaasien erotus toisistaan
 − Nesteen erotus kaasusta
 − Syklonisuodattimet
 − Automaattisuodattimet
 − Räätälöidyt suodatinlaitteistot

Rumpusuodattimet
Suurille kiintoaineille ja kiintoaine-
määrille monenlaisiin käyttökohteisiin

 − Korkea suodatustehokkuus
 − Vähäinen huoltotarve ja pitkä elinkaari
 − Erotusaste: 0,6….4,0mm

Suodatus
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Hammaspyöräpumput
Laaja mallisto kestäviksi todettuja pump-
puja, kuten polttoaineensiirtopumput, 
kemialliset siirtopumput, prosessipumput, 
voitelu- ja kiertopumput sekä pienikokoi-
set magneettivetoiset pumput. Laajuus 
mahdollistavat joukon räätälöintivaih-
toehtoja, jotka tekevät niistä täydellisen 
valinnan lähes kaikkiin sovelluksiin.

 − Esim. öljylle, bitumille, maalille,  
tärkkelykselle ja suklaalle

 − Laaja viskositeettialue
 − Huolto nopeaa ” back-pull-out”  

-rakenteen ansiosta

Kalvopumput
Kalvopumppu kaikille toimialoille.

 − Kemiallinen kestävyys
 − Matala ja korkea viskoottiset nesteet
 − Kuluttaville nesteille
 − Hyvä imukyky
 − Mahdollista käyttää kuivana
 − Hellävarainen kun ei haluta sekoittaa 

liikaa, esim hillot, veri, painovärit
 − Ei akseli tiivistettä, jolloin turvallista 

käyttää agressiivisille nesteille
 − Paljon eri materiaaleja
 − Helppo asentaa
 − FDA hyväksytty

Pumput

Imevät keskipakopumput
Pomac CPC-ZA Line imevät keskipako-
pumput on juuri uudistettu mallisarja, 
jossa on erityisesti otettu huomioon huol-
lettavuus ja varaosien yhteensopivuus.

 − Maksimi virtaus: 200 m3/h
 − Rakennemateriaali: 316L
 − Pumppupaketin rakenne muunnelta-

vissa vastaamaan asiakkaiden tarpeita

Keskipakopumput
Pomac keskipakopumput soveltuvat 
 moneen kohteeseen. Pumppu on 
 helppo huoltaa ja puhdistaa.

 − EHEDG hyväksyttyjä
 − Max. virtaus 400 m3/h
 − viskositeetti 1-500cP
 − erilaisia tiivistevaihtoehtoja, myös 

huuhdellut tiivisteet
 − Max. paine 25 bar
 − korkeapaineversio max. 40 bar

Kaksoisruuvipumput
Itse-imevät kaksoisruuvipumput on tar-
koitettu erityisesti viskoottisille nesteille.

 − Ei tarvetta erilliselle CIP pumpulle
 − Invertterisäätö
 − Imukyky jopa 8 m

Lohkoroottoripumput
Luotettavat Pomac-lohkoroottoripumput 
erilaisten nesteiden pumppaamiseen.

 − 2 tai 4 lapaisina
 −  EHEDG hyväksyttyjä
 − Moottoreissa mahdollisuus invertteri-

säätöön
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Letkupumput
Letkupumput soveltuvat erinomaisesti 
nesteille, joita ei haluat kosketuksiin 
pumpun rungon kanssa.

 − Erittäin helppo puhdistaa
 − Helppo huoltaa
 − Tuottoalue: 0,25 ml/min - 90 m3/h
 − Tuottopaine sarjasta riippuen: 2–16 bar
 − Saatavana useita letkumateriaaleja
 − Soveltuu hyvin viskoottisille nesteille
 − EHEDG riippuen rakenteesta

Epäkeskoruuvipumput
Kiesel epäkeskoruuvipumput soveltuvat 
sekä elintarvike- että teollisuuden koh-
teisiin. Pumppu soveltuu hyvin nesteille, 
joissa mukana kiintoaineita.

 − Saatavilla useita stattorimateriaaleja
 − Tuotto: 100–150 000 l/h
 − Maksimi tuottopaine: 24 bar
 − Maksimi käyttölämpötila: 145 C
 − Maksimi imukorkeus: 8 m
 − FDA vastaava

Kumisiipipumput
Kiesel kumisiipipumput ovat itseimeviä 
ja antavat taisaisen, miltei pulssittoman 
virtauksen. 

 − Maksimi tuottopaine: 5 bar
 − Tuottoalue: 1–30 m3/h
 − Erittäin helppo puhdistaa
 − Kumisiipi saatavana useista eri  

materiaaleista
 − Nesteille joiden viskositeetti alle  

50 000 mPas

Tynnyripumput
Laadukas Saksalainen valmistaja jonka 
lähtökohtana on helppous, innovatiivi-
suus ja täydellisyys.

 − Ilman mekaanisia tiivisteitä
 − Helppo puhdistus nopeuttaa aineen 

vaihtoa
 − Vahva (vahvistettu) nousu imuputki
 − Saatavana PP, PVDF, RST ja ALU Voima-

siirto moottorista pumppuun erikoisella 
kytkimellä

 − Pumppu yksikkö vaihdettavissa samalle 
moottorille

 − Saatavana aksiaalisella (A), radiaalisella 
(R) juoksupyörällä ja syöttöruuvilla (S)

Pumput

Nesterengaspumput
Nesterengaspumput on erinomaisia 
nesteille joiden ilma- tai kaasupitoisuus 
on korkea.

 − Maksimi virtaus: 50 m3/h
 − Maksimi viskositeetti: 500 cP
 − Useita tiiviste ja yhdevaihoehtoja
 − Saatavana myös ATEX versiot

Sekoituslaitteet
IKA process tarjoaa teollisuudelle ja 
tutkimukseen ainutlaatuiset nesteiden 
ja jauheiden käsittelylaitteet. 

 − Nesteiden sekoitus ja homogenisointi 
sekä pumppaus

 − Nesteiden ja jauheiden sekoitus ja 
homogenisointi

 − Kiintoaineiden vakuumikuivaus
 − Jauhatuslaitteet
 − Sekoittimet
 − Teollisuuden tuotantolaitteet



IP-Produkter Oy on vuonna 1961 perustettu tekniikkatalo, joka myy ja markkinoi 
Suomessa korkeatasoisia teollisuustuotteita lastuavalle metalliteollisuudelle, 
prosessiteollisuudelle sekä hydrauliikka-aloille. Tuotevalikoimaamme kuuluu 
lisäksi tukivalmistusta ja huoltotoimintaa. 

IP-Produkter on jo myynyt kokonaisratkaisuja Suomeen yli 50 vuotta. 
Yhdistämällä tuotteemme ja palvelumme sekä teknisen osaamisemme 
tarjoamme asiakkaille tarpeen vaatiessa myös vaativia kokonaisratkaisuja. 

Olemme osa K-DEVELOP -ryhmää, jonka tytäryhtiöihin kuuluu myös 
Teräskonttori Oy. Teräskonttori Oy maahantuo ja myy metalliteollisuuden 
lastuavia työkaluja, mittavälineitä, kiinnittimiä, hiomatarvikkeita, pienkoneita ja 
muita konepajojen työkaluja. 

Noudatamme Teknisen Kaupan yleisiä myyntiehtoja.  
Olemme sekä Kaupan Liiton että Teknisen Kaupan liiton jäsen.

Yhteystiedot

IP-Produkter Oy
Muuntotie 3
01510 Vantaa

Tel: +358 10 219 2100
ip-produkter(at)ip-produkter.fi

Yritys

Prosessitekniikka

IP-Produkter Oy
Lastikankatu 4 B
33730 Tampere

Tel: +358 10 219 2100

Olemme keskittyneet palvelemaan asiakkaitamme kolmella tuotelinjalla: suoda-
tus, pumput ja laitteet. Haluamme olla asiakkaillemme luonnollinen yhteistyö-
kumppani, joka pystyy antamaan lisäarvoa ratkaisuillaan ja toimintatavoillaan. 

Meillä on pitkä kokemus alalla ja toimimme luotettavien ja laadukkaiden toimitta-
jien kanssa, jotka pyrkivät toimittamaan markkinoille innovatiivisia ratkaisuja.

TAMPERE

HELSINKI


