
Lucht

Aanzuigpoort

klep

Automatische 
ontluchtingsklep

Pompkop

Passende 
adapter

Handbediende 
ontluchtingspoort

Stelschroef handmatige 
afstelling ontluchting

• Lucht uit aanzuigpoort gaat door de pompkop naar 
de aansluitingsadapter. Omdat de uitvoerzijde 
van de pomp onder druk staat, gaat lucht naar 
de automatische ontluchtingsklep waarvan de 
drukbelasting lager is dan de uitvoerzijde van de pomp, 
en gaat er beetje bij beetje uit, samen met vloeistof.

• Wanneer de pomp uit de staat met geblokkeerde lucht 
gaat, keert deze terug naar normaal functioneren 
om de vloeistof af te voeren. Er wordt ook een 
kleine hoeveelheid vloeistof uit de automatische 
ontluchtingsklep verwijderd.

Dit type is uitgerust met een automatische ontluchter. Een ingebouwde pompkamer 
met ontluchter garandeert betrouwbare ontluchting. Ook ingebouwde handbediende 
ontluchters maken drukontlasting van de leidingen eenvoudig. Gasvormige vloeistof zoals 
natriumhypochloriet of waterstofperoxide kunnen worden geïnjecteerd zonder gasblokkering.

• Meegevoerde lucht wordt automatisch uit de pompkop verdreven. Speciaal ontgassen is niet nodig.
• De pomp gaat onmiddellijk door zonder gasblokkering, zelfs na een lange periode van stilstand.
• Gebruik de ontluchtingspoort handmatig voor snelle drukontlasting.
• Kan geconcentreerd natriumhypochloriet pompen

Werking

IWAKI 
ELEKTROMAGNETISCHE

DOSEERPOMPEN

EWN-A

Elektromagnetische doseerpompen - 
type met automatische ontluchter



Pompidenti�catie

Materialen aan natte einde
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Klepgeleider
Klepzitting
Klep

Ontluchtingsbehuizing B
Borgmoer
Diafragma
Ontluchtingsbehuizing A

Montagemoer PVC
PVC

PVC
PVC

PVC
PTFE+EPDM (EPDM van diafragma is 

niet natte-einde.)

FKM EPDM

EPDM

PVC

PTFE
Alumina keramiek Hastelloy C276

PVC
FKM

PVC
PPS

PVC

PVC

PVC
PVC

Naam onderdeel VC VH
Pompkop

Montageadapter

Ontluchtingsklepgeleiding A
Ontluchtingsklepgeleiding B

Stelschroef
Slangstopper
Slangadapter

O-ring
Kleppakking

Afstandhouder
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Afzonderlijke pen Titanium Hastelloy C27616
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Gemiddeld stroomverbruik
Voedingsspanning

l/h

ml/min
Capaciteit 3,9

10

20 24
Stroom 0,8 1,2

bar

1,8

10

100 - 240 VAC 50/60Hz

3,3

7

Model
6,6

6530 55 110
ml/afgifteAfgiftehoeveelheid                  0,04-0,08 0,08-0,15

50-100 40-100
0,1-100 (1-360)

0,07-0,18 0,12-0,31
7

EWN-B11 EWN-B16 EWN-C16 EWN-C21

Ø4×Ø6Standaard aansluiting (slangdiam.) mm
A

W

Afgiftedruk
%Slaglengte verstelbaar bereik

% (spm)Slagfrequentie

Nota 1: Elke hierboven getoonde afgiftehoeveelheid is bij de uitgangsdruk (slaglengte 100%, 
 slagfrequentie 100%) en neemt toe naarmate de uitgangsdruk vermindert.
Nota 2: De capaciteit is gebaseerd op het pompen van schoon water bij omgevingstemperatuur en 
 nominale spanning.
Nota 3: Bereik vloeistoftemperatuur: VC/VH types -10 tot 40 ºC
 Vloeistofkarakteristieken mogen niet veranderen (viscositeit, bevriezing of aandeel bezinksel)

Speci�caties van pomp Afmetingen in mm
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EWN

Seriesymbool 
EWN-A serie

Symbool aandrijfunit
Gemiddeld energieverbruik
B: 20W C: 24W

Diafragmadiameter
E�ectieve diafragmadiam.
11: 10mm 16: 15mm  21: 20mm

Symbool materiaal aan het natte einde
Zie voor details het overzicht van materialen.
VC,VH

Speciale con�guratiecode
Speciale versiecode
A : Type met automatische ontluchter

Controller functiecode 
R: Standaard type

Voedingscode
E: met Europese kabel

Aansluiting
Neem voor verdere gegevens contact op met ons.

-- AREVC11B
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https://www.iwaki.nl
IWAKI Europe Branch Holland, Platinastraat 41, 554 NC Hengelo, Netherlands 
TEL: +31-74/242-0011   FAX: +49-2154/925-448  E-Mail: info@iwaki.nl

The Heart of Industry

Feitelijke pompen kunnen verschillen van de foto's.
Speci�caties en afmetingen kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. 
Neem voor verdere gegevens contact op met ons.

Waarschuwing voor veilig gebruik: 
Lees voor gebruik van de pomp de instructiehandleiding zorgvuldig door om 
het product correct te gebruiken.

Het posten van en kopiëren uit deze catalogus zonder toestemming wordt niet geaccepteerd.

Onze producten en/of delen van producten vallen in de categorie van goederen die zijn opgenomen in een lijst van internationale regeling 
voor exportcontrole. Houd er rekening mee dat er een exportvergunning nodig kan zijn wanneer producten worden geëxporteerd vanwege 
exportregelgeving van landen.

Juridische zaken met betrekking 
tot export.




