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Din komplette utleiepartner



IKM Testing

IKM Testing er et helnorsk selskap med hovedkontor i 
Stavanger, avdelinger i Bergen, Kristiansund og 
Hammerfest samt datterselskap i Storbritannia, 
Singapore, Thailand, Korea, Malaysia, Indonesia, 
Canada, Australia, Polen og Brasil. Gjennom bevisst 
satsing på flerfaglighet og evne til å kunne tilby et vidt 
spekter av tjenester til samme kunde kan IKM Testing i 
dag tilby de fleste tjenester innen ferdigstillelse.

Eierskap og registreringer
IKM Testing AS er 100% eid av IKM Gruppen AS, 
som igjen er heleid av konsernsjef Ståle Kyllingstad.

IKM Testing er sertifisert iht:
• NS-EN ISO 9001:2015 
• NS-EN ISO 14001:2015
• OHSAS 18001:2007 

 

 
 

En del av IKM Gruppen

IKM Testing er en del av IKM Gruppen  

– en multidisiplin-leverandør med 

hovedfokus på olje- og gassindustrien.

IKM har selskaper innenfor fem

forretningsområder: 
•   Elektro/Instrument/Automasjon
•   Subsea/Ferdigstillelse
•   Engineering/Operations
•   Fabrikasjon/Inspeksjon
•   Rigg/Nedihullstjenester

“Vekst i fokus” ligger bak alt vi gjør, og 

ambisjonen er at selv den mest krevende 

kunde skal ha IKM som foretrukket 

leverandør. Alle selskapene er ISO-sertifisert, 

og gjennom internrevisjoner og tett 

oppfølging sørger konsernet for 

kvalitetssikring og kontinuerlig forbedring 

innen helse, miljø og sikkerhet.

Våre verdier
• Ansvarlig     • Modig     • Tydelig    • Målbevisst

Besøk vår utleiekatalog:
ikm.no/utleiekatalog

Kontakt vår utleieavdeling:
rental.IKMtesting@IKM.no
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Totalleverandør innen
mekanisk ferdigstillelse 
og commissioning
 
 Mekanisk ferdigstillelse
• Nitrogentjenester

• Trykktesting

• Oljeflushing

• Kjemisk rengjøring

• Boltetrekking

• Preservering

Vedlikehold / Resertifisering
• Kompositt reparasjon

• Hot Bolting

• Sertifisering akkumulatorer

• Vedlikehold varmevekslere

• HVAC rengjøring

Maskinering / Kutting
• Flensemaskinering

• Fresing / Sliping

• Boring

• Mekanisk kutting

• Diamant wire kutting

• Vann/sand kutting

Rørledningstjenester
• Pigging

• Flushing

• Lekkasjetesting

• Vanntømming

• Gelefylling / Voksing

• Umbilical testing

Brønntjenester
• Cuttings Transport

• Nitrogenløft

• Scale Squeeze

• Syrestimulering

• Temporær vanninjeksjon

Decommissioning/Fjerning
• Rengjøring

• Passivering

• Kutting

Inspeksjon
• Rørinspeksjon

• Inspeksjon uten entring

• Inspeksjon trykksatte system

• Droneinspeksjon

Rengjøring
• Cleaning in place (CIP)

• Høytrykkspyling

• Tankrengjøring

• Vakuumrengjøring

• LRA/NRS/kvikksølvhåndtering

Utleie
• Pumper og tanker

• Inspeksjonsutstyr

• Boltetrekkingsutstyr

• Blindingsmateriell

• Luftkompressorer

• Testutstyr

• Hydrauliske slangetromler

• Varmtvannsvaskere

Kurs
• Flensearbeid

• Ventilkurs

• Trykktestingskurs

• Kundetilpassede kurs
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Nitrogenutstyr

Lekkasjetesting med nitrogen/ helium (N2He) er et 
kjerneområde innenfor vår virksomhet, og IKM 
Testing er Norges største leverandør av denne type 
tjenester. 

IKM Testing disponerer en omfattende mengde utstyr 
beregnet for lekkasjetesting, og utstyret leveres i 
henhold til NORSOK Z-015, samt ATEX-direktivet.

 

 
 

Pumper

Tanker

Boostere

Lekkasjesøkere

OPS

N2 fordampere

Skummeutstyr
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Nitrogenpumper

Vi har over 50 nitrogenpumper tilgjengelig. Våre 

pumper er moderne, lydisolerte og holder høy 

standard. Pumpene tilfredsstiller kravene i Norsok 

Z-015, Atex og Solas.

Nitrogentanker

VI har over 150 nitrogentanker i vår utleiepark. 

Tankene er tilgjengelig i trykklasser opp til 22 bar. 

Leveres i standard 8m3, men er også tilgjengelig i 

20 m3.

Lekkasjedeteksjon

Lekkasjer måles og kvantifiseres ved å søke helium 

ved bruk av massespektrometer. Har man behov 

for raskt å identifisere lekkasjer så kan man 

benytte en av våre mindre og enklere håndholdte 

lekkasjesøkere.

Alt du trenger innen nitrogentjenester

Vi har alt tilbehøret som trengs for å utføre 

nitrogentesting, lekkasjetesting og purging.

I tillegg til alle typer loggeutstyr har vi for utleie 

fordampere, gassboostere, nitrogen skummeutstyr, 

overtrykksskidder (OPS), slanger og 

blindingsmateriell. 
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Inspeksjonsutstyr

IKM Testing utfører innvendig visuell inspeksjon 
av rør, luftekanaler, avløpssystem, vannledninger, 
varmevekslere, sprinkleranlegg, ventiler, risere, 
prosessanlegg og annet kritisk utstyr.

Videoinspeksjon anvendes for å undersøke objekter 
eller områder som ikke er tilgjengelige for øyet uten 
å demontere omgivende strukturer eller maskineri. 
Metoden tillater inspektøren å finne skjulte feil og 
defekter før de skaper et problem.

 

 
 

Inspeksjonskamera

Prober

Digitalkamera

Droner

Termografi

Overvåkingskamera
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Kamera for rørinspeksjon

Vi har kamera til alle typer rørinspeksjon.

Ex kamera, stakekamera, traktorkamera, crawler 

kamera og vanntette kamera. Rørinspeksjons-

kamera kan brukes i alle rørdimensjoner over 1”. 

Inspeksjonsprober

For inspeksjon av mindre dimensjoner, motorer og 

andre ufremkommelige plasser har vi et stort 

utvalg i fiberoptiske kamera.  Inspeksjonsprobene 

kan benyttes i rør fra 5mm. 

EX digitalkamera

Vi har flere typer Ex digitalkamera i vår utleiepark. 

Kameraene kan benyttes til både stillbilde og 

videoopptak, og er et nyttig verktøy under 

befaringer og for dokumentasjon av utført arbeid.

Alt du trenger for inspeksjon

I tillegg til kamera og prober har vi et stort utvalg i 

tilbehør som belysning og sentreringsutstyr, samt 

eksternt tilleggsutstyr som lagringsenheter og 

monitorer.

Vi har profesjonelle droner som kan utrustes med 

stillbilde kamera, videokamera og termografikamera. 
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Reeler og 
subseautstyr

IKM Testing utfører alle tjenester relatert til ferdig-
stillelse og klargjøring av nye rørsystem, samt 
vedlikehold av eksisterende rør- og trykksystem. 
Vi jobber aktivt sammen med våre kunder for å 
optimalisere tekniske løsninger tilpasset effektivitet, 
miljø og økonomi.

Vi har solid erfaring innen pre-commissioning både 
fra land, fartøy og faste installasjoner offshore

 

 
 

Reeler

Chuter

Pigladere

Stab’er

Slangekuttere

Pig søkere
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Subsea reeler / Slangetromler

Vi har et stort utvalg i hydrauliske slangetromler. 

Slangetromlene leveres komplette med integrert 

HPU. Slangetromlene har svivel som gjør at de kan 

senkes ned og tas opp med trykk i slange.  

Standard slangetromler kan leveres med 1” – 4” 

slanger, og har en trommelkapasitet på 600 meter. 

Vi har også umbilical slanger tilgjengelig.

Vi har den største slangetrommelen! 

Vår største slangetrommel med integrert HPU har 

flyttet grenser for hva som er tilgjengelig av 

temporære slangesystem. 

Slangetrommelen har trinnløs spolehastighet og 

leveres med 1600 meter 2,5” (ID 63,5mm) slange 

med et arbeidstrykk på 345 bar.

Chuter

Vi har chuter tilpasset slanger opp til 6”. Våre 

chuter er tilpasset forskjellig bøye radius.

Stab’er

Gjennom utførelse av subsea pre-commissioning 

tjenester har vi tilegnet oss et stort sortiment av 

subsea stab’er. Vi har over 50 forskjellige stab’er 

fra flere kjente produsenter på lager; DeepStar 

Subsea, Blue Logic, NLI, Moffat etc.

Alt du trenger til din subsea operasjon

I tillegg til slanger, chuter og slangetromler har vi 

et stort utvalg i slangekuttere, pig søkere, pumper, 

filterenheter, hydrauliske pigladere etc.
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Mobilt kutte og 
maskinerings-
utstyr

IKM Testing utfører effektiv mobil maskinering og 
kaldkutting ved hjelp av erfarent og spesialtrent 
personell. Personellet støtter seg på en fyldig 
utstyrspark med stor bredde.

Tjenestene innen metallbearbeiding brukes i 
forbindelse med planlagte stanser, og for å finne 
løsninger på utfordringer som ikke skal oppstå.

 

 
 

Rørkuttere

Flensemaskinering

Sager

Freser

Hullboring

Hot-/cold tap

Diamant wire cutting
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Flensemaskinering

Vi har utstyr for maskinering av alle typer flenser 

og størrelser. 

Utstyret er tilgjengelig både med innvending og 

utvendig oppspenning.

Fresing / Sliping

Våre mobile freser finnes i et godt utvalg for alle 

flater og størrelser.

Kilspor, lineære og planfreser. Ideelle for 

sveisefjerning og multiplan med høye toleranser.

Boring

De fleste hullstørrelser og utforminger kan utføres 

med vårt utstyr. 

Innfestninger kan tilpasses, og boring kan utføres 

på systemer under trykk. Stort utvalg i linjebor-  

og magnetbor utstyr.

Mekanisk kutting

Utstyr for rørkutting og fuging er tilgjengelig både 

med utvendig og innvendig oppspenning. 

Vi har i tillegg flere typer mekanisk sager, både 

bajonett og giljotinsager.

Alt du trenger innen mobilt utstyr

Vi har alt tilbehøret som trengs for å utføre 

maskinering, kutting, fresing, boring, saging 

sliping. Vi har også komplette pakker for 

oppmåling og mobilt gjengeutstyr.
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Plugger og rør-/ 
flensetestere

Vi har Norges største utvalg av plugger og flense-
testere tilgjengelig for utleie.

Plugger i alle dimensjoner og trykklasser tilpasset 
alle typer oppgaver. Enten du bare trenger en 
høytrykksplugg for tetting av rør, eller en multi-
funksjonell plugg som følger prosessen fra kutting 
av eksisterende rør, isolasjon under sveising til testing 
av nytt rør, så har vi løsningen

 

 
 

Høytrykksplugger

Drainplugger

Sveiseballonger

Test og loggeutstyr

Varmeveksler testing
og plugging
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GripTight® Høytrykk testplugger 
• Ideell for testing av rør med åpne ender, spoler og trykkbeholdere
• Velprøvd design
• Rask installasjon

GripTight® Testplugg GTMAX 
• Samme funksjon som Høytrykk testplugg, men designet for opptil 1034 bar
• Griperne gjør denne pluggen godt egnet for myke materialer som Duplex  
   og glassfiber

GripTight® Testplugg Elbow
• Samme funksjon som Høytrykk testplugg, men designet for bend
• Avrundet design og kort lengde gjør at denne pluggen både kan benyttes i  
   bend og der hvor andre plugger ikke kommer til eller blir for lange

GripTight® Testplugg Reverse
• Designet med gripere motsatt vei, slik at trykket tilføres fra monteringssiden. 
• Erstatter tradisjonelle jointtestere. Plugg settes inn i rør, blindflens monteres,  
   og vanlig trykktest av sveis utføres med fullverdig belastning i radiell og aksiell retning

GripTight® Testplugg OD
• Griper og tetter utvendig på rør
• Dobbel tetningsmekanisme
• Bruker systemtrykket til å øke gripekraften

GripTight® Isolasjons-/testplugg DBB
• Isolerer arbeidsområdet og overvåker oppstrøms trykk under arbeid
• Etter sveising flyttes plugg slik at sveis kommer mellom sealringer slik at  
   trykktest utføres (joint tester)

GripTight® Isolasjons-/testplugg DBB - Oppstrøms
• Samme funksjon som pluggen ovenfor, men med gripere til å motstå  
   potensiell oppstrøms trykk på 103 bar (1500 psi) 

GripTight® High Lift - Flensetester
• Samme plugg benyttes for isolasjon, under sveising og på test
• Trykktest utføres uten å fylle hele systemet - Reduserer kostnader og nedetid  
   på systemet

POP-A-PLUG® 
Testing og plugging av varmevekslere
• Plugging av defekte rør i rørvekslere utføres på få minutter uten behov for  
   varmt arbeid
• Pluggene kan enkelt fjernes ved behov
• Vi har for utleie alt utstyr for testing av tubing, installasjonsverktøy for  
   plugger, utstyr for fjerning av plugger, utstyr for kutting av tubes etc
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Boltetrekking

Bolteforspenning med riktig utstyr og moment 
forebygger og hindrer fremtidige lekkasjer i flense- 
og mekaniske forbindelser. Ved andre sammen-
koblinger/ fundament er riktig moment og trykk-
belastning på alle bolter avgjørende for optimalt 
resultat.

IKM Testing utfører bolteforspenning med hydrau-
liske vriverktøy (torque) og boltestrekking med 
jekker (topside og subsea). Vi har erfaring med alle 
kjente merker og system brukt i Norge. 

Vi har en svært omfattende utstyrspark innen 
bl.a. Elan og Hydratight strekkeverktøy og Hytorc, 
Plarad og Hydratight vriverktøy. IKM sitt kurs og 
kompetansesenter er godkjent for opplæring og 
sertifisering av personell innen bolteforspenning.

 

Vriverktøy / torque

Boltestrekking

Subsea utstyr

Flensespredere

Flenserettere

Mutterknekkere

Momentnøkler
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Hydraulisk vriverktøy / Torque

Boltetiltrekking med hydrauliske vriverktøy utføres vanligvis 

med lavprofil sekskantnøkler, men kan også utføres med 

firkanthoder og kraftpiper. For optimal tiltrekking bør det 

benyttes flere serietilkoplede verktøy. Vi har stort utvalg av 

utstyr i alle dimensjoner og fra flere kjente utstyrsprodusenter.

Hydraulisk boltestrekking / Tensioning

Boltetiltrekking med hydraulisk boltestrekking har stor 

nøyaktighet og gir jevn trekking av forbindelsen. Vi har stort 

utvalg av utstyr i alle dimensjoner og fra flere kjente 

utstyrsprodusenter.

Subsea boltetrekking

Ved boltetiltrekking subsea så er det fokus på at utstyret 

enkelt kan opereres av dykker. Vi har de fleste dimensjoner 

innen subsea tensioning utstyr til utleie.  

Tilbehør til flens- og boltearbeid

Vi har en mengde utstyr i vår utstyrspark som letter arbeidet 

med montering/ demontering av flenser og bolter. 

Til monteringsarbeid har vi blant annet hydrauliske 

flenserettere og flensespredere. Skulle du ha behov for å fjerne 

rustne bolter, kan du benytte en av våre mutterknekkere.

 

Annet tilbehør som motholdsnøkler og sikkerhetsutstyr til 

boltetiltrekkingsarbeid for å hindre fallende gjenstander er 

også en del av vårt utvalg. For mindre boltedimensjoner 

har vi for utleie manuelle kalibrerte momentnøkler.

Hot bolting

IKM Testing tilbyr effektiv og kostreduserende utskifting av 

bolter med patenterte Hot Bolting Clamp    . Skadede bolter 

utgjør en høy sikkerhets risiko. Ved bruk av ny teknologi 

gjenoppretter vi rørsystemets integritet under normal drift på 

en sikker måte

TM
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Oljesirkulasjon

IKM Testing utfører sertifisering av renhet i 
hydraulikkanlegg, smøreoljesystemer, BOP systemer, 
navlestreng/umbilicals og andre tubing/rørsystem 
med krav til renhet. 

Vi har oljespyleenheter med kapasiteter og 
egenskaper som passer til alle rørdimensjoner, 
oljetyper og viskositet.

Vi tilbyr også rensing av alle typer oljer. Enten kan vi 
utføre sirkulasjon og filtrering ute hos kunde, eller vi 
kan utføre rensing ved et av våre verksted. Vi mottar 
jevnlig brukt og ny olje til våre verksted som vi renser 
for vann og partikler. Oljen returneres til kunde i 
forseglede fat med sertifikat på renhet i henhold til 
spesifikasjoner.

Analyse og dokumentasjon utføres med mikroskop 
eller automatisk partikkeltelling for verifisering mot 
ISO 4406 eller NAS 1683, samt vanninnhold. 

 

HPU

Flusheuniter

Akkumulatorer

Oljetørkere

Analyseutstyr

Oljefylle pumper

Filter

Flow vendere
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HPU / Kompaktuniter

Vi har over 100 uniter som er beregnet til sirkulasjon av olje 

og oljebaserte væsker. Enten du skal pumpe mineral, 

syntetisk eller vannbasert olje så har vi utstyret. Kompakte 

uniter med tank, kjøler/heater, filter og temperatur- og 

flowindikator leveres for onshore eller offshore bruk.

Oljetørker / Purifier

Vi har et stort utvalg i oljetørker. For tørking i soneområde 

offshore kan vi levere filtreringsuniter med luftdrift.

Unngå havari - Få kontroll på renheten

Ønsker du selv å ta analyse av oljen og ha kontroll på 

renheten av systemet ditt? Vi har analyseutstyr for det meste 

i vår utleiepark. Vi kan levere alt fra den enkle 

laboratoriekoffert hvor partikkelanalysen blir foretatt med 

mikroskop, til automatiske partikkeltellere som kan koples 

enten online i sirkulasjonen eller som stasjonær måler med 

flaskeprøver. Vi har stort utvalg i partikkelteller for 

vannbaserte væsker (glycol, MEG, TEG, Oceanic, Transaqua 

etc). Ønsker du å måle vanninnholdet i oljen kan vi levere 

håndholdte vannanalysatorer.  

Tilbehør til ditt hydraulikkprosjekt

Vi har tilgjengelig et stort utvalg av tilbehør for sirkulasjon, 

pumping og rengjøring av oljebaserte system.

Oljefyllepumper er tilgjengelig både som manuelle, 

luftdrevne og elektriske, og er et nyttig verktøy når du skal 

fylle fra fat til system. Vi har et stort utvalg av filterenheter 

tilpasset de fleste trykklassser og volum.

Vi har akkumulatorer som leveres enten som enkle flasker 

eller i rack. Volum og trykklasse tilpasses ditt behov. 

For kjøring av stempel eller andre innretninger som krever 

endring av flowretning kan vi levere retningsvendere.
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Vann-/ kjemikalie-
sirkulasjon

IKM Testing utfører mange operasjoner som krever 
pumping av vann og andre tyntflytende væsker. 

Sirkulasjon av vann tilsatt kjemikalier, kjemisk 
rengjøring, er en av våre nøkkeltjenester.  Vi utfører 
innvendig kjemisk rengjøring av rustfrie-/ karbonrør, 
tanker, varmevekslere og anlegg. Vi har spesialbygde 
enheter med innebygget filterhus og 
strømningsvender, og har høy kompetanse på valg 
av riktig kjemi. 

 

 
 

Kompaktuniter

Pumper

Tanker

Dykkpumper

Filteruniter

Membranpumper

Varmevekslere
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Kompaktuniter for tubing

Våre mindre kompaktuniter er spesialbygget for rengjøring 

av tubing og små rørsystem. Unitene leverer høyt trykk for å 

presse væsken gjennom mindre dimensjoner. Utstyret er 

kompatibelt med de fleste vannbaserte væsker (MEG, 

Oceanic, Transaqua etc).

Store kompaktuniter 

Uniter som gir høy flow og beregnet for større rør-

dimensjoner. Kompakte uniter med elektrisk heating av 

væske og integrert, flowmeter, flowvender, filterpakke 

og reservoar tank.

Pumper

Vi har et stort utvalg av mindre elektriske og store 

dieseldrevne pumper. De største pumpene har separat 

motordel og kan koples til centrifugal pumper med meget 

høy flow eller til triplex pumper med høyt trykk. Stort 

utvalg av plunger sett til de største unitene gjør at vi kan 

tilpasse trykk og flow til kundens behov.

Tilbehør til vann-/kjemikaliesirkulasjon

Vi leverer komplette pumpepakker med tilbehøret du 

trenger. I tillegg til slanger, manifolder og flenser har vi 

et stort utvalg innen: 

Vann-/ kjemikalietanker. Vi har tanker til de fleste formål. 

Fra 200 – 50000 ltr. Isolerte, temperatursløyfe og godkjent for løft.

Membranpumper er tilgjengelig fra ½” til 3” dimensjon. 

Membranpumper opp til 17 bar. Leveres iht Atex

Dykkpumper. Vi har både elektriske og hydrauliske 

nedsenkbare lensepumper i vår utleiepark. De største 

pumpene leveres med EX startknapp og spesialtilpasset 

rammeverk for kontrollert løfting.

Varmevekslere for vann, kjemikalier og olje, store og små 

tilgjengelig for utleie.
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Hydrojetting/  
høytrykks-
pumping

IKM Testing utfører mange operasjoner som krever 
pumping av vann under høyt trykk.

Enten vann kun skal sirkuleres under høyt trykk, 
væske skal pumpes ned i brønner, eller vann skal 
benyttes til utvendig eller innvendig spyling 
(Hydrojetting) så har vi det rette utstyret.

 

 
 

Hydrojet

Rotofan

Varmtvannsvaskere

Høytrykkspylere

UHP
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Hydrojet / Høytrykkspumper / UHP

Våre store dieseldrevne høytrykkspumper tilfredsstiller alle 

offshore krav. Enten du trenger pumper til testing av store 

system og rørledninger eller til innvendig høytrykksrengjøring 

så har vi utvalget. Uniter med mindre krav til flow kan også 

fås i elektriske utgaver. Vi har høytrykkspumper som er 

innebygd i lastebiler og spesiallaget for bruk på raffineri og 

store landanlegg. 

Enten du ønsker utstyr for pumping/ spyling opp til 2800 bar, 

eller en av våre mange populære Z-015 dieseldrevne 

maskiner med kapasiteter på 1000 bar og 180 liter/min så 

kontakt oss for pristilbud.

Rotofan

Optimaliser innvendig rengjøring av større rør ved å benytte 

vårt rotofan system. Systemet roterer hele slangen og løfter 

dysehode inn mot rørveggen, og muliggjør høytrykkspyling 

nær rørveggen gjennom hele systemet.

Overflatespyling / Varmtvannsvaskere

Vi har et stort utvalg i elektriske høytrykkspylere for onshore 

og offshore bruk. Z-015 varmtvannsvaskere kan leveres som 

enkel maskin med en spylelanse eller som dobbel maskin 

med to spylelanser. Utstyret egner seg godt til nedvask av 

utfordrende steder hvor det kreves en kombinasjon av trykk, 

flow og temperatur.

Spesialutstyr for spyling av varmevekslere

Vi har utstyr som muliggjør en sikker og automatisk  

høytrykkspyling både innvendig og utvendig på rørvekslere. 

På store vekslere på land har vi store maskiner som spyler 

opptil 5 rør om gangen, mens operatør sitter sikkert inne i 

styrehus. Vi har også single-lanse spylere som er et ypperlig 

verktøy offshore med begrenset plass.
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Steam

IKM Testing benytter steam i stor skala, både 
offshore og på landanlegg. 

Vi benytter steam til blant annet som indirekte 
oppvarming av væsker i forbindelse med kjemikalie-
sirkulasjon eller steam tilsatt kjemikalier for direkte 
rengjøring av prosessystem.

Steam brukes også i forbindelse med fjerning av 
hydrokarboner i forbindelse med revisjonsstanser, 
vedlikeholdsarbeid eller decommissioning 

 

 
 

Steamuniter

Heatere

Temperaturmålere

Steam manifolder
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Offshore dampgenerator

Vi har en stor mengde steamuniter med høy kapasitet 

tilgjengelig. Unitene er utrustet med gnistfanger som gjør 

dem godkjent for bruk offshore. Våre Clayton uniter på 1850 

Kw produserer opptil 2900 kg damp/time. 

Vi har også PH uniter sertifisert iht Norsok Z-015, EX-sone 2. 

Unitene settes opp med vifte og avsug i sikker sone.  

Mestari steamunit

Vi har et stort utvalg av mindre steamgeneratorer på 220 Kw. 

Unitene produserer damp på opptil 200grC /16 bar. 

Unitene fås både som enkle onshore uniter på hjul og for 

bruk offshore, innebygd i container med gnistfanger. 

Elektrisk steamunit 

Vi har elektrisk steam unit sertifisert iht. Z-015 godkjent for 

bruk i sone2 for utleie. Uniten er blitt utviklet i tett samarbeid 

mellom vår tekniske avdeling og kjeleleverandør. 

Uniten på 75 kW er multispenning og enkel i drift. Uniten 

produserer opptil 195 kg damp/ time. Denne steam uniten 

er unik på utleiemarkedet og er et godt alternativ hvor det 

er behov for å steame bort hydrokarboner fra små system, 

varme opp væsker, eller hvor det er behov for nedvask/

rengjøring hvor det kreves høye temperaturer.

Tilbehør til dampproduksjon

Vi har alt tilbehøret du trenger for å sette opp et komplett 

steamsystem. Stort utvalg av steam manifolder, 

steamslanger, temperaturmålere, koplinger og overganger
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Luft / 
kompressorer

Vi har utstyr til å levere luft i de fleste trykk og flow 
områder med duggpunkt ned til -70˚C. Hoved 
bruksområdene for tørrluft er tørking og preser-
vering. Med de lave duggpunktene som IKM kan 
generere, egnes luft også til tørking av 
prosessystemer og subsea rørledninger.

Luft brukes både som energikilde til luftdrevet 
verktøy og som del av klargjøring og vedlikehold 
av systemer.

På anlegg med god luftkapasitet kan lufttørker 
kobles til, og eksisterende luftkapasitet utnyttes.

Vår utstyrspark omfatter blant annet kompressorer, 
lufttørkere, etterkjølere, luftfilter, vakuumtørkeuniter, 
nitrogengenerator og elektriske og dieseldrevene 
luftvarmere.

 

Kompressorer

Lufttørkere

Vakuum uniter

Filter

Etterkjølere

Luftvarmere
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Luft / 
kompressorer

Kompressorer

Vi har store luftkompressorer tilgjengelig både som 8 bar 

lavtrykk og 25 bar høytrykk godkjent for offshore bruk. 

Kompressorene har kapasitet opp til 50 m3/min.

Vi har også en rekke forskjellige mindre elektriske og 

dieseldrevne arbeidskompressorer i vår utleiepark

  

Lufttørker / Adsorpsjonstørker

Vi har store lufttørker i vårt sortiment med kapasiteter på 

70 m3/min og som tørker til duggpunkt helt ned til -70˚C. 

Disse tørkene er iht. til Z-015 og er montert i DNV 

godkjente containere.

Vi har også et stort utvalg av mindre adsorpsjonstørker 

fra Dominic Hunter med kapasitet fra 3 m3/min

Tilbehør til midlertidige luftsystem

Trykkluft tanker.  Vi har 10 bars trykk tanker på 3000 liter 

som sikrer en buffer av luft ved behov, eller fungerer som 

en mellomstasjon som sikrer jevn luftmengde inn til system.

Dieseldrevne varmluftsaggregat. Vi har varmluftsaggregat 

som er velegnet til oppvarming av større lukkede områder 

(telt, bygg, tanker etc). 

Elektriske luftvarmere godkjent for offshore bruk, kan 

varme opp arbeidsluften. Kapasiteter på 70 m3/min og 10 bar

Elektriske luftvifter som kan benyttest til utlufting av 

tanker eller som midlertidig avsug på ventilasjonssystem. 

Duggpunktmålere. Våre målere gir deg full kontroll på 

luftfuktighet, temperatur og duggpunkt.
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Tankrengjøring

IKM Testing utfører tradisjonell tankrengjøring med 
entring. Personell benyttes til overflatespyling og 
vakuumsuging. 

Vi har også utviklet metoder for tankrengjøring 
uten entring. Vi tilpasser metoden etter analyse av 
avfallet som skal fjernes. Kombinasjon av riktig valg 
av kjemikalier, steaming, og vakuumsuging i lukket 
system gir meget gode rengjøringsresultater. Avfall 
lagres sikkert i beholdere egnet for transport til 
destruksjonsanlegg.

 

 
 

Vakuumsugere
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Tankbelysning

Ejektorer
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Tankrengjøring Vakuumsugere

Vi har store vakuumsugere med høy kapasitet for de store 

rengjøringsoppgavene. Systemet består av tre enheter som 

koples sammen av; Vakuumpumpe unit, vakuumtank og 

mud skip. Systemet kan leveres med flere mud skip’er slik 

at man har ubegrenset med lagringsmuligheter av avfallet.

For de mellomstore rengjøringsoppgavene kan man benytte 

våre kompakte vakuumsugere med integrert avfallstank på 

opptil 3000 liter. 

Vakuumsugere / Industristøvsugere for de mindre 

rengjøringsjobbene har vi tilgjengelig som  små luftdrevne 

mobile enheter med lagringskapsitet på 200 liter. 

  

Mud-Skip

Våre standard mud skip’er har et tankvolum på 2700 liter. 

Skip’ene er sertifisert iht DNV og benyttes til lagring og 

transport av avfall.

EX tankbelysning

Vi har tilgjengelig både luftdrevet og elektrisk belysning 

godkjent for offshore. Utstyret er velegnet til å gi godt lys i 

tanker og andre arbeidsområder med begrenset belysning. 

Systemene kan bygges ut med både lysrørlamper og med 

lyskastere. 

Tilbehør til din tankrengjøringsjobb

Pusteluft-/Friskluftsutstyr.  Vårt pusteluftsutstyr kan leveres 

som enkle enheter eller i komplette pakker for fire brukere.

Måleutstyr. Vi har gassmålere og dosimeter som måler 

gasser og strålefare i tanker. 
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Trykktesting

IKM Testing AS utfører vakuum- og trykktesting for 
sertifisering av rør, tanker, ventiler og utstyr. Testene 
utføres med væske eller gass. Alle måleinstrumenter 
leveres med kalibreringsbevis, sporbart til nasjonale 
og internasjonale standarder.

Under testing kan trykk manuelt sees på mano-
meter, og selve testen blir dokumentert med data-
logger, fuji- eller mekanisk skriver samt sertifikat 
etter IKM eller kundes spesifikasjoner.

 

 
 

Testpumper
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Trykktesting Testpumper

Med over 400 testpumper i vår utleiepark kan vi tilby pumper 

som har optimal kapasitet med hensyn til trykk og flow. Vi har 

tilgjengelig komplette trykktestpakker opptil 4200 bars trykk.

VI har et stort utvalg i manuelle pumper med integrert 

væsketank. Pumpene er ideelle til testing av små system 

eller på steder hvor arbeidsluft ikke er tilgjengelig 

  

Trykk-, flow- og temperaturovervåking

Vi har alt du trenger for å ha kontroll på testingen. 

Måle og loggeutstyr med høy nøyaktighet. 

Alt innen testeutstyr og instrumentering

IKM Testing i samarbeid med IKM Laboratorium leverer alt 

du trenger for trykk- og vakuumtesting.

Komplette test- og instrumentpakker leveres. Vi har stort 

utvalg i skrivere (mekaniske, Fuji, dataloggere), transmittere, 

manometer, manifolder, slanger etc.

Alt måle- og loggeutstyr leveres med godkjent 

kalibreringsbevis.

Gjennom vårt søsterselskap IKM Instrutek kan vi også tilby 

salg av instrumentering og testutstyr gjennom flere agenturer.

Blindingsmateriell / flenser

Vi har over 10000 flenser i vår utleiepark. Vi har på lager 

de aller fleste standard blindingsmateriell typer som ANSI, 

SPO/kompakt, API, DIN, SAE, weco, huber og klammer.  
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Smarte løsninger

IKM Testing har gjennom mange år i bransjen som 
den ledende leverandør innen testing, rengjøring og 
inspeksjon investert i og utviklet utstyr.

Her er noen få eksempler på utstyr som vi har 
tilgjengelig for utleie. Finner du ikke utstyret i denne 
katalogen så kan du enten besøke vår online utstyr-
skatalog, www.ikm.no/utleiekatalog, eller kontakte 
oss på e-post: Rental.IKMtesting@IKM.no

Din utleiepartner for industri, 

landanlegg og offshore

Besøk vår utleiekatalog:
ikm.no/utleiekatalog

Kontakt vår utleieavdeling:
rental.IKMtesting@IKM.no

30



Smarte løsninger Spill palle

Unngå utslipp / Lekkasjer til ytre miljø. Benytt våre spill paller 

med avtakbar grating. Kan holde 2 stk IBC tanker eller 8 fat, 

eller en kombinasjon av dette. Spillkapasitet 1140 liter.

Arbeidsbenk

Vi har arbeidsbenker med skrustikke og lagerkapasitet. 

Arbeidsbenken har trucklommer og er godt egnet til å lage 

en midlertidig arbeidsplass ute på anlegg.

Mobile diesel tanker

Vi har ADR/RID og IMDG godkjente dieseltanker på 

1000 liter tilgjengelig for utleie. 

EX godkjent startskap

Vi har multi-spenning startskap med nødstopp og 

kortslutningsvern. Kan leveres for tilkopling av en eller to 

uniter. Disse unitene egner seg meget godt for tilkopling 

av for eksempel nedsenkbare pumper. 

Kontainere 

I vår utleiepark har vi blant annet arbeidskontainere, 

instrumentkontainere, overtrykkskontainere, verktøy-

kontainere og PSV kalibreringskontainere

Løfteputer

Vi har løfteputer som tilkoples arbeidsluft. Løfteputene 

kan løfte opptil 10 Tonn, opp til 215mm høyde ved

en lufttilførsel på 8 bar.
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Qualified

Sellihca

IKM Testing AS

Ljosheimvegen 14,  

4051 Sola, Norway

T: +47 51 64 90 00

E: IKMtesting@IKM.no 

www.ikm.no/ikmtesting

Vekst i fokus!


