
POLYBLEND HMZ polymeer aanmaakunit 

Kenmerken 

 Compact systeem met hoge efficiëntie 

 Eenvoudige installatie en bediening 

 Energie efficiënt, lage bedrijfskosten 

 Mengkamer met hoge meng intensiteit 

 De unieke tweedelige mengkamer zorgt ervoor dat de 

menging op het juiste moment met de juiste energie 

plaats vind 

 Snel en eenvoudig onderhoud van ventielen mogelijk 

zonder zuig en persleiding te demonteren 

 Flow meters met variabele instelling 

 Doseer capaciteit instelbaar 

 Water flow: 0 – 4800 liter/uur 

 

 

 Geconcentreerd polymeer doseer capaciteit: tot 17 liter/

uur 

 Uitgaande polymeer concentratie instelbaar middels wa-

ter flow en doseer capaciteit 

 Maximum water druk: 5 barg 

 Elektrische aansluiting: 230V – 1 fase – 50 Hz 

 Mixer motor: 0,37 kW TEFC 

 Diverse aansturingsmogelijkheden 

 Levering van opslag / rijpingstanks met opgebouwde 

mixers en aansluitingen mogelijk 

 Als distributeur van Milton Roy kunnen wij tevens de do-

seerpompen voor dosering van coagulant en polymeer 

leveren 

De PolyBlend® systemen zijn ontwikkeld voor het continue en automatische 

aanmaken van polymeren voor waterbehandeling. 

Polymeren worden gebruikt voor het zuiveren van grond- en  oppervlaktewater, 

afvalwater en drinkwater en voor waterbehandeling. De kleine zwevende deel-

tjes in het water binden zich aan de grotere polymeer ketens zodat deze een-

voudig uit het water gefiltreerd kunnen worden. 

Het aanmaken van vloeibare polymeren (polyelektrolyten) vereist tijdens het 

aanmaak proces specifiek ontworpen energieregimes om de juiste fysisch-

chemische toestand in de stamoplossing te bereiken zodat het rendement van 

het polymeer in het coagulatie en flocculatie proces maximaal is. 

Dat is de reden waarom de PolyBlend® systemen voor geautomatiseerde poly-

meeraanvoer nauwkeurige, programmeerbare doseer capaciteit, verdunningsni-

veaus, verblijftijd en energie bieden. Met deze controle kunt u er zeker van zijn 

dat uw polymeren de ideale aanmaak hebben en continu de juiste polymeeracti-

vering krijgt voor optimale coagulatie en flocculatie. Hierdoor wordt  het maxi-

male rendement uit het polymeer gehaald. 

Bij de PolyBlend® systemen kunnen wij tevens opslag / rijpingstanks met opge-

bouwde mixers en aansluitingen verzorgen. 
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Flowschema Polyblend 

POLYBLEND MODEL Primaire flow Na-verdunning Totaal Capaciteit PE-emulsie dosering 

PB 16-1 5-60  5-60 3,7 

PB 100-1 50-375  50-375 3,7 

PB 100-2 50-375  50-375 7,6 

PB 200-1 50-375 0-500 50-875 3,7 

PB 200-2 50-375 0-500 50-875 7,6 

PB 600-2 0-2400  0-2400 7,6 

PB 600-4.5 0-2400  0-2400 17 

PB 1000-2 0-2400 0-2400 0-4800 7,6 

PB 1000-4.5 0-2400 0-2400 0-4800 17 
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POLYBLEND MODEL Hoogte (H) 

[mm] 

Breedte (B) 

[mm] 

Diepte (D) 

[mm] 

PB 16-1 545 465 440 

PB 100-1 545 465 440 

PB 100-2 545 465 440 

PB 200-1 545 465 440 

PB 200-2 545 465 440 

PB 600-2 635 610 535 

PB 600-4.5 635 610 535 

PB 1000-2 635 610 535 

PB 1000-4.5 635 610 535 


