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JKS TØJVASK



Miljørigtige og intelligente 
 vaskeløsninger
Totalleverandør
Hos Jysk Kemi Service er vi ikke alene din totalleverandør indenfor tekstil vaskemidler. Vi er også 
din nærmeste partner til, at løse en lang række øvrige opgaver, som  samlet set skal få netop dit 
vaskeri til at fungere optimalt.

Rent vaskeri
Jysk Kemi Services intelligente tekstildoseringsanlæg giver mindre vedligeholdelse af tekstil
vaskemaskinerne samt en ensartet dosering, hvor du derved sikrer miljøet, og en god 
 totaløkonomi. Et brugervenligt system hvor vaskemidlet indføres automatisk til tekstilvaske
maskinerne, og brugeren kun skal vælge vaskeprogrammet.
Jysk Kemi Service har i samarbejde med SEKO udviklet Det Intelligente Doserings system.
Det er et stort skridt i udviklingen mod det ultimative doseringsanlæg.

Den gode kemi
Jysk Kemi Service producerer alle former for vaskemidler til tekstiler.
Vi har mange års erfaring med at udvikle og producere miljøvenlige
vaskeprodukter:

• Tøjvask
• Tøjvask Alkali Blødt
• Tøjvask Alkali Hårdt
• Uldvask
• Vaskeforstærker
• Skyllemiddel 
• Multi Tøjvask

Men ikke nok med det... vi er også din rådgiver og leverandør til en lang række øvrige 
 ”hardwareprodukter”, som får dit vaskeri til at fungere optimalt.

Unikke doseringsanlæg sikrer miljøet og økonomien
Vores unikke doseringsanlæg giver et betydeligt renere miljø og en rigtig god totaløkonomi. I 
samarbejde med SEKO har vi nemlig udviklet Det Intelligente Doserings system, som sikrer den 
helt rigtige og optimale dosering, hvor brugeren alene skal tænke på at vælge vaskeprogram 
– maskinen klarer resten. 

Det er nemt, enkelt og med til at skabe et mere rent og trygt miljø.

RENT VASKERI

Rikke Hunskjær
Akademiingeniør



Doseringspumpe til et vaskemiddel
SEKO Dynamik
• Digital doseringspumpe med display visning.
• Anvendes til enkelt vaskemaskine.
• Velegnet hvor der anvendes et vaskemiddel.
• Mulighed for justering af forskellige parametre.
• Velegnet til moppevask, institutioner, efterskoler, campingpladser og lignende.
• Særdeles god kvalitet med meget begrænset vedligehold.
• Forhindrer aflejringer af sæberester i sæbeskuffe og maskine.
• Forhindrer sæberester i vasketøj.
• Giver ensartet vaskeresultat.
• Længere virkningstid af vaskemiddel, også ved lave temperaturer. 
• Kan anvendes på industri, husholdnings og private vaskemaskiner.
• Kan anvendes til automatisk eller manuel dosering.

Hele systemet 
 igennem bliver der 
brugt teknologi
og mate rialer der 
giver præcision og 
 stabilitet.

Displayvisning af 
parametre.

Transakselteknologi 
giver øget levetid og 
minimal vedligehold.

Det er meget nemt 
at udskifte slanger i 
pumpehuset.

Knap til manuel
aktivering af 
 doseringspumpen.
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SEKO Dynamik
Doseringsanlæg til 1 vaskemaskine

SEKO Smart
Doseringsanlæg til 4 vaskemaskiner

Mul-10 Wash
Doseringsanlæg til 10 vaskemaskiner

DOSERINGSSYSTEM

Forøg driftssikkerheden og kvaliteten.

• Doseringsanlæg giver dig mulighed for besparelse af  vaskemiddel 
   i forhold til tøjets vægt.

• Ressourcebesparelse via mail/sms-alarm ved dunkskifte.

• Driftssikkerhed med online overvågning samt serviceaftale.

• Optimal økonomistyring via rapport der viser nøjagtig
 antal vask pr. maskine pr. år.



Fakta
• 2vejs kommunikation med alle typer
    tøjvaskemaskiner.
• Tilslutning op til 7 forskellige produkter.
• Mulighed for valg af 6 programmer.
• Pladsbesparende installation.
• Mulighed for flush med vand.
• Minimal vedligeholdelse og service på 

 doseringspumper.
• Valg af dosering i 3 niveauer:
 Lav, middel og høj.
• Giver ensartet vaskeresultat.
• Online overvågning.
• Doseringsanlæg af meget høj kvalitet.
• Velegnet til boligvaskerier, plejehjem, 

institutioner med store krav til kvalitet 
og økonomi.

• Velegnet til vask og imprægnering af 
mopper.

MUL-10 WASH

Flushventiler af meget 
høj kvalitet.

Det er meget nemt 
at udskifte slanger i 
pumpehuset.

Transakselteknologi 
giver øget levetid og 
minimal vedligehold.

Hele systemet igennem 
bliver der brugt teknologi 
og materi aler der giver 
præcision og stabilitet.



Doseringsanlæg til 4 vaskemidler
SEKO Smart
• Anvendes til enkelt vaskemaskine.
• Mulighed for valg af 6 programmer.
• Valg af dosering i 3 niveauer: Lav, middel og høj.
• Mulighed for flush med vand.
• Dosering af vaskemiddel i forhold til tøjets vægt.
• Giver ensartet vaskeresultat.
• 2vejs kommunikation med alle typer tøjvaskemaskiner.
• Email alarm ved tom dunk.
• Email alarm ved lavt vandtryk (flush).
• Mulighed for online overvågning samt service.
• Statusrapport over antal program starter.
• Doseringsanlæg af meget høj kvalitet.
• Minimal vedligehold og service på doseringspumper.
• Velegnet til boligvaskerier, plejehjem, institutioner med
 store krav til kvalitet og økonomi.
• Velegnet til vask og imprægnering af mopper.

DOSERINGSSYSTEM

Styringspanel til valg 
af vaskemiddel, og den 
ønskede mængde samt 
fravalg af skyllemiddel.

Specialtudviklet ma-
nifold med indbyg-
gede kontra ventiler 
giver mulighed for 
flush med vand.

Pumper fra 18 - 120 ltr./t.

IP-65 beskyttet kabinet 
med afbryder.



Tøjvask Skyllemiddel MultitøjvaskTøjvask Alkali Blødt Vaskeforstærker Skåne og uldvaskTøjvask Alkali Hårdt Tøjvask Plus

Grøn smiley

Vi skåner miljøet og  reducerer 
dit vand- og  elforbrug
I alle sammenhænge – fra ide til færdigt pro
dukt – tænker vi på miljøet og på  hygiejnen.

• at minimere miljøfarlige og miljøskadelige
råvarer i vores produkter

• at vi minimerer forbruget af kemi, vand og
energi hos vores kunder

• at vi altid overholder den internationale
standard ISO 14001

• at vi udvikler og forbedrer vores serie med
svanemærkede produkter

• at vi følger den teknologiske udvikling i
eget laboratorium

• at vi kontinuerligt uddanner vores
medarbejdere

Ved udskiftning af ældre vaskemaskiner til 
nye vaskemaskiner med  indbygget  vejning 
af tøjet kan ofte opnås besparelser på op til 
50% vand, el og vaskemiddel.

Jysk Kemi Service præsenterer en 
svanemærket serie af tøjvaskeprodukter til 
den professionelle bruger, hvor service af 
tøjvaskeanlæg også indgår i certificeringen. 
Vi gør det nemt for dig at købe miljørigtige 
kvalitetsprodukter, der alle er lavet med 
omtanke for naturen.

Udvikling i vandpriser
(kr. pr. m3 inkl. afgift)
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SVANEMÆRKET TØJVASK

Vi er ISO14001 certificeret, tildelt den grønne smiley, og er medlem af 
brancheforeningen VKH under Dansk Industri, der garanterer dig, at vi over holder 
en lang række miljøkrav. Desuden er mange af vores produkter svanemærkede.
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JYSK KEMI SERVICE A/S

Grøn smiley

Vi er ISO14001 certificeret, tildelt den grønne 
smiley, og er medlem af brancheforeningen 
VKH under Dansk Industri, der garanterer dig, 
at vi over holder en lang række miljøkrav. 
Desuden er mange af vores  produkter 
svanemærkede.
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