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Polyblend HMZ 
 
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 deeltjes in het water 
binden zich aan de grotere polymeer ketens zodat deze 
eenvoudig 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 polymeeraanvoer nauwkeurige, 
programmeerbare doseer capaciteit, verdunningsniveaus, 
verblijftijd en energie bieden. Met deze controle kunt u er zeker 
van zijn dat uw polymeren de ideale aanmaak hebben en 
continu de juiste polymeeractivering krijgt voor optimale 
coagulatie en flocculatie. Hierdoor wordt  het maximale 
rendement uit het polymeer gehaald. 
 
Bij de PolyBlend® systemen kunnen wij tevens opslag / 
rijpingstanks met opgebouwde mixers en aansluitingen 
verzorgen. 

 
 
 

 
 

 
Preventief onderhoud & revisie 
 
Voor de goede werking van uw Polyblend polymeer aanmaak unit is het belangrijk onderhoud uit te voeren omdat verontreinigingen de 
goede werking van de Polyblend verstoren. Meurs Process verzorgt het onderhoud, revisie en reparatie in onze goed geoutilleerde 
werkplaats met de juiste gereedschappen en apparatuur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demontage / Reiniging: 
 
Demontage en industriële reiniging van de Polyblend unit voor 
inspectie en controle van de componenten. Hierbij  demonteren 
en reinigen wij bijvoorbeeld de volgende onderdelen: 

• Mengkamer met injector 
• Aandrijving 
• Flowmeter(s) 
• Doseerpomp 

 
Inspectie/controle punten: 
 
Na reiniging worden de componenten geïnspecteerd op slijtage 
en wordt een advies opgemaakt voor het vervangen van 
componenten. 

• Lekkage(s) 
• Aandrijving: motor, tandriem en tandriemschijven 
• Mengkamer, lagering, propellors, seals 
• Flowmeter(s), flowswitch 
• Magneetklep 
• Doseerpomp 
• Besturing 
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Vervanging componenten: 
 
Bij revisie of preventief onderhoud worden de volgende componenten vervangen zodat de Polyblend unit weer optimaal functioneert. 

• Mechanical seal mengkamer 
• Eindlager mengkamer 
• Afdichtingen mengkamer 
• Afdichtingen injector 
• Tandriem 
• Afdichtingen flowmeter(s) 
• Kleppen en membraan doseerpomp 

 
Kosten opgave: 
 
Omdat de kosten voor revisie en/of reparatie per model Polyblend kunnen verschillen sturen wij u altijd na de inspectie en controle van 
uw Polyblend een offerte waarin is beschreven welke onderdelen vervangen moeten worden, wat de levertijd is en wat de kosten 
hiervoor zijn. 
 
Test: 
 
Na een reparatie, revisie of preventief onderhoud wordt de Polyblend HMZ unit getest op goede werking. 
 
Vervangende / huur Polyblend 
 
Mocht uw Polyblend aanmaakunit onverhoopt defect raken of 
kunt u niet zonder de Polyblend wanneer er onderhoud wordt 
uitgevoerd aan uw systeem dan hebben wij een huur systeem 
beschikbaar. 
 
Beschikbare Polyblend HMZ huurunit: 
 
Polyblend PB 200-2 HMZ 
Capaciteit primair water: 0-375 l/h 
Capaciteit PE dosering: 0-7,6 l/h 
Capaciteit na verdunning: 500 l/h 
Totale capaciteit: 875 l/h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwaarden: 
Levering:  Af elst 
Levertijd:  1 – 3 werkweken afhankelijk van de te vervangen onderdelen 
Betaling:  Nader overeen te komen. 
 

Kunnen wij iets voor u betekenen of heeft u nog vragen neem dan geheel vrijblijvend  contact met ons op: 
• Telefoon: +31(0)481-365 530  
• Email: info@meursprocess.nl 

 

Uitbreidingen, tanks en doseerpompen 
 
Meurs Process is leverancier van opslag /rijpingstanks met opgebouwde mixers. 
Als distributeur van Milton Roy kunnen wij tevens de doseerpompen voor dosering van de chemicaliën verzorgen. 
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