Polymerberedare
För upplösning och dosering av fasta och flytande polymerer
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PolyRex
Kungen inom polymerberedning
PolyRex är en nyckelfärdig, helautomatisk maskin för satsvis beredning. Dess
unika design möjliggör dosering av
polymer i pulverform och/eller flytande
emulsionspolymer.
PolyRex är försedd med ett tre-stegs
inblandningssystem för att effektivt
blanda polymeren till en homogen och
fullt aktiverad polymerlösning.
PolyRex erbjuder ett brett utbud med
olika kapaciteter och tillvalsutrustningar.

Minimal polymerförbrukning
 en satsvisa beredningen ger
D
enastående egenskaper jämfört med
ett kontinuerligt system. Genom
satsvis beredning elimineras
“kortslutningseffekten”. Polymerpartiklarna kan inte passera processen
utan att bli aktiverade.
Tomal‘s unika multiskruvdoserare
säkerställer en säker och pulsationsfri utmatning med högsta möjliga
dosernoggrannhet. Detta möjliggör
en beredning med konstant koncentration.

PolyRex fördelar
Satsvis beredning som möjliggör fullt
aktiverad polymerlösning.
Noggrann dosering med Tomals
unika multiskruvdoserare.
Utloppsspjäll som förhindrar att fukt
når polymerpulvret.
En högaktiv statisk mixer i rostfritt för
att optimera efterspädningen.

Ett brett urval av tillvalsutrustning för
bästa möjliga kundanpassning vid
specifika behov.
Varje enhet är testad innan leverans
och är därmed klar för omedelbar
användning.
Tack vare en kompakt design är
enheten enkel att installera och att
köra igång.

R
 obust konstruktion som säkerställer en lång livslängd och låga kostnader.
Användarvänlig operatörspanel.
U
 tprovad design med flera tusen
referensanläggningar.

Berednings- och dosertank är
försedda med trycktransmittrar för
nivåkontroll samt en effektiv och
skonsam omrörare i beredningstanken.
All elektrisk utrustning och kabeldragning är utförd enligt europeisk
standard.

P
 LC med användarvänlig operatörspanel.
 T
 ankar och omrörare är tillverkade av
rostfritt stål. Vattenarmaturer är
tillverkade i mässing och rödragningen är tillverkad av PVC.

PolyRex grundutförande
Multiskruvdoserare med två
självrensande doserskruvar.
Vätningssystem för en optimal
upplösning av polymer.
Automatisk kontroll av ingående
vattentryck för störningsfri dosering.
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PolyRex
Kungen inom polymerberedning
PolyRex tillvalsutrustning
Pulversug för att fylla pulverbehållaren från småsäck, som säkerställer
en dammfri arbetsmiljö utan någon
direktkontakt med polymerpulver.
Pulverbehållare, 100 L eller 200 L
inklusive nivåglas.
Nivåvakt i pulverbehållaren som vid
lågnivå ger en signal för ny fyllning.
Spädvattenutrustning inklusive
statisk mixer för att uppnå en
homogen brukslösning med lägre
koncentration.
Doseringspump inklusive frekvensomformare.

Elektromagnetisk flödesmätare för
en enkel och noggrann mätning av
doserpumpens kapacitet.
Uppvärming av vätningstratt och
doserarens utlopp vid fuktiga
omgivningar.
Vattenarmaturer och rördragning i
rostfritt material.
Doseringspump för flytande
emulsionspolymer inklusive en enkel
omkopplare för val av pulver eller
flytande polymer.
Storsäcksstativ för hantering av
storsäckar.

Enkelt och snabbt underhåll
Inloppet till vätningstratten utförs i
teflon för minimalt underhåll.

PolyRex teknisk data
Max. beredningskapacitet vid 0.5% och 0.25% stamlösningskoncentration och 60-45 min. mognadstid.
PolyRex Maxi är anpassat för höga kapaciteter.
Tankvolym

0.50 % lösning

0.25 % lösning

PolyRex 0.6

Typ

2 x 0.3 m3

1.0 - 1.2

0.5 - 0.6

PolyRex 1.0

2 x 0.5 m3

1.8 - 2.3

0.9 - 1.1

PolyRex 2.0

2 x 1.0 m3

3.8 - 4.7

1.9 - 2.3
2.5 - 3.2

PolyRex 3.0

2 x 1.5 m3

5.1 - 6.4

PolyRex 4.0

2 x 2.0 m3

7.7 - 9.5

3.8 - 4.7

PolyRex 5.4

2 x 2.7 m3

9.8 - 12.0

4.9 - 6.0

PolyRex 6.6

2 x 3.3 m3

12.9 - 16.0

6.8 - 8.6

PolyRex 8.4

2 x 4.2 m3

15.6 - 19.1

8.3 - 10.4

PolyRex MAXI 11

2 x 5.5 m3

20.7 - 25.5

11.1 - 14.0

PolyRex MAXI 16

2 x 8.0 m3

27.4 - 33.0

15.1 - 18.6

PolyRex MAXI 23

2 x 11.5 m3

34.8 - 41.0

19.7 - 23.8

Kapaciteter (kg/timme)
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PolyRex vätningssystem
PolyRex Classic vätningstratt
PolyRex Classic vätningssystem består
av en dubbelkonad vätningstratt med
teflonbelagt inlopp.
Beredningsvattnet tillförs tangentiellt
genom en reducerventil och en
flödesbricka, för en säker och kontrollerad vätning.

Fördelar:
Unik design på vätningstratt som
klarar av variationer på ingående
vattentryck.
Säker och effektiv vätning av
polymerpulver.
Teflonbelagt inlopp för minimalt och
enkelt underhåll.
Utloppslucka för att förhindra att fukt
stiger upp i doserskruvarna.
Effektiv vattenejektor som resulterar i
en homogen och fullt aktiv polymerlösning.

PolyRex Optimo högeffektiv inblandning
PolyRex Optimo vätningssystem är
framtagen för en väldigt högeffektiv
polymerinblanding. Dess unika
konstruktion har utvecklats speciellt för
kunder med höga kvalitetskrav.
Optimo‘s slutna vätningssystem har ett
uppvärmt utlopp och en inblandningspump för optimal effektivitet. Detta
resulterar i en noggrann, pålitlig och
dammfri beredning av polymer.

Fördelar:
Pneumatiskt utloppsspjäll för att
förhindra att fukt stiger upp i
doserskruvarna.
Pålitlig uppvärmning för att förhindra
kondensbildning.
Slutet system för att minimera yttre
påverkan.
Överlägsen inblandning som
garanterar både en klar lösning och
en låg polymerförbrukning.
Transparent inblandningsrör för
optimal kontroll.
Inlopp i botten på blandningstanken
för att förhindra skumbildning.

PolyRex AeroMix pneumatisk pulvertransport
Polymerpulver matas till en ren ström
av luft och vatten i inblandningsröret,
som sitter monterat uppe på beredningstanken.
Inklusive en fläkt för transport av
polymerpulvret.
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Fördelar:
Torr- och våtdel är separerade för
bästa möjliga hantering.
Transparent inblandningsrör för
optimal kontroll.
Säker och noggrann dosering med
Tomals dubbelskruvdoserare.
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PolyRex storsäckssystem
Tomal erbjuder ett brett utbud av
storsäcksstativ. De är anpassade både
för kran, truck eller helintegrerad telfer.
Tomals storsäckssystem säkerställer
att hanteringen är snabb och effektiv.
Tomals storsäckssystem bidrar till en
väl fungerande polymerberedare
genom att storsäcken är säkert
ansluten till pulverbehållaren.
Vid användning av vår dammfria
säckklämma ges operatören möjlighet
till en ännu mer ren och dammfri
arbetsmiljö.

Telferstativ med elektrisk telfer, som
transporterar storsäcken både vertikalt
och horisontellt. Detta möjliggör en
exakt placering av storsäcken i
förhållande till pulverbehållaren.
Gränslägesbrytare och slirkoppling
ingår som standard.

Höj- och sänkbart stativ består av ett
stativ med lyftok som kan lyftas med
truck eller kran. Operatören lyfter upp
storsäcken till stativet och låter den
hänga under tömning. Eftersom
stativet är justerbart i höjdled kan det
anpassas till olika storlekar på storsäckar. Säckarna hålls då uppsträckta
för optimal tömning.

Dammfri hantering av storsäckar.
Anslutning som säkerställer en ren och
dammfri arbetsmiljö genom en
försegling av storsäckens utloppsstos
till pulverbehållaren. Dammet kan vid
behov även ledas bort till ett uppsamlingsfilter eller liknande.
www.tomal.se

5

PolyRex Liquid
Satsvis polymerberedning för flytande polymer
När applikationen kräver en satsvis beredning av flytande polymer är PolyRex
Liquid det rätta valet.
PolyRex Liquid är en nyckelfärdig helautomatisk maskin för satsvis beredning och
dosering av polymerlösning från flytande emulsionspolymer.
PolyRex Liquid är designad för att vara så användarvänlig och underhållsfri som
möjlligt. Enheten är enkelt styrd via PLC´n och dess operatörspanel.

Ingående armaturer med en
högeffektiv injektionsnippel.

PolyRex Liquid fördelar
Satsvis beredning som säkerställer
en fullt aktiv polymerlösning.
Pålitlig pump för den koncentrerade
polymeren för en säker dosering och
enkelt underhåll. Låg pumphastighet
som ger en lång livslängd.

Högeffektiv inblandning av polymerkoncentrat via injektionsnippeln och
vattenejektorn.
Varje enhet är testad före leverans
från fabrik och är klar för direkt
användning.

T
 ack vare en kompakt design är
PolyRex Liquid enkel att installera
och att köra igång.

PolyRex Liquid grundutförande
Excenterskruvpump för flytande
polymer.
	Injektionsnippel för inmatning av
flytande polymer.
Vattenejektor för optimal upplösning
av polymer.

Berednings- och dosertank är
försedda med trycktransmittrar för
nivåkontroll samt en effektiv och
skonsam omrörare i beredningstanken.
All elektrisk utrustning och kabeldragning är utförd enligt europeisk
standard.

P
 LC med användarvänlig operatörspanel.
T
 ankar och omrörare är tillverkade av
rostfritt stål. Vattenarmaturer är
tillverkade i mässing och rödragningen är tillverkad av PVC.

PolyRex Liquid teknisk data
Max. beredningskapacitet vid 0.5% och 0.25% stamlösningskoncentration och 30-15 min. mognadstid.
Tankvolym

0.50 % lösning

0.25 %

PolyRex Liquid 1.0

Typ

2 x 0.5 m3

3.2 - 5.3

1.7 - 2.9

PolyRex Liquid 2.0

2 x 1.0 m3

6.4 - 9.5

3.5 - 5.7

PolyRex Liquid 3.0

2 x 1.5 m3

8.2 - 12.4

4.6 - 7.5

PolyRex Liquid 4.0

2 x 2.0 m3

11.4 - 15.9

6.7 - 10.2

Kapaciteter (kg/timme)
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Polymore
In-line polymerberedning för flytande polymer
Polymore erbjuder ett komplett in-line upplösnings- och doseringssystem för
polymerkoncentrat.
Polymore löser upp och doserar kontinuerligt önskad mängd polymer.
Ett brett sortiment möjliggör att det alltid kommer att finnas en Polymore som
uppfyller dina krav.

Polymore fördelar
Slangpump för minimalt underhåll,
som inte behöver kalibreras, med en
enkel justering av kapaciteten.
Stor täckt blandningskammare som
förhindrar att polymeren skadas av
UV-ljus. Den större volymen ger
samtidigt en lång uppehållstid.

Tre inblandningszoner för att effektivt
aktivera och blanda polymerkoncentratet med lösningsvattnet.
Lättillgänglig injektionsnippel för att
möjliggöra en snabb inspektion och
ett enkelt underhåll.

K
 ompakt utförande för enkel
installation.
Inget behov av extra doseringspump.
E
 nkel att starta och att köra igång.

Snabbt och enkelt underhåll av
injektionsnippeln.

Polymore teknisk data
POLYMORE typ

Max designkapacitet
100% polymer (kg/timme)

Max polymerkoncentrat
(liter/timme)

Max spädvatten
(liter/timme)

Max uppehållstid
(sek)

Min uppehållstid
(sek)

Mini

2 - 0.08

0.04

0.08

120

210

720

Mini

2 - 0.2

0.1

0.2

120

210

720

Mini

3 - 0.6

0.3

0.6

180

150

480

Mini

5 - 0.6

0.3

0.6

300

90

270

Mini

5 - 1.2

0.6

1.2

300

90

270

Mini

10 - 1.2

0.6

1.2

600

45

120

Mini

10 - 2.4

1.2

2.4

600

45

120

Mini

30 - 3.0

1.5

3.0

1800

45

120

Duo

40 - 6.0

2.0

6.0

2400

90

270

Duo

65 - 9.0

4.0

9.0

4200

60

330

Midi

100 - 12

6.0

12.0

6000

120

660

Midi

160 - 24

10.0

24.0

9900

60

330

Midi

175 - 38

15.0

38.0

10500

90

450

Midi

300 - 54

25.0

54.0

18000

60

240
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Intressanta referensanläggningar
2
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1	Projekt Garpenberg
PolyRex med storsäcksstativ för
vattenrening vid en gruvindustri.
2	Projekt Mellerud
PolyRex Optimo för slamavvattning
på ett avloppsreningsverk.
3	Projekt Munksund
PolyRex storsäcksstativ med
dammfri hantering på ett pappersbruk.

ProMinent Group
info@prominent.com
www.prominent.com
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4P
 rojekt Kolsnes, Statoil
PolyRex Liquid på en gasindustri
inklusive vattenarmaturer i rostfritt/
syrafast. Enheten är ATEX-klassad.
5	Projekt Hövringen
PolyRex Optimo storsäcksstativ med
helintegrerad telfer och dammfri hantering.
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