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Dávkovacie čerpadlo JESCO MAGDOS LB 
 

Jednoduché cenovo výhodné funkčné dávkovanie s pevne nastavenou 
dávkou, so spoľahlivým dávkovacím čerpadlom, ktoré sa bude 
spúšťať prívodom 230V/50Hz a veľkosť dávky meniť nastavením 
zmeny frekvencie zdvihov ručne priamo na čerpadle, bez externého 
signálu. V štandarde je automatické odvzdušnenie dávkovacej hlavy. 
 

JESCO MAGDOS LB - dôležité prevádzkové údaje: 

- regulácia výkonu len zmenou frekvencie zdvihov priamo na dávkovacom 

  čerpadle 0…100% 

- funkcia kalibrácie 

- riadenie od vodomeru nie je možné 

- riadenie od analógového vstupu 0…20mA nie je možné 

 
Modelová rada 
 

MAGDOS LB - PVC/FPM typ 05 1 2 4 6 10 15 

max. dávkovací výkon pri max. protitlaku l/hod 0,36 0,76 1,9 3,4 6,2 9 13 

max. protitlak bar 16 16 16 16 8 6 3 
         

objednávacie číslo  10211014 10211004 10211015 10211005 10211016 10211006 10211017 

 

štandardné zostavy dávkovacích kompletov 
 

Dávkovací komplet MAGDOS LB – čerpadlo ukotvené na stene, PE zásobník samostatne 

popis inštalácie Dávkovacie čerpadlo je samostatne upevnené na stene (konzola nie je potrebná). 
Cez flexibilné sanie je nasávaný dávkovací prípravok z originálneho zásobníka s 
chémiou, ktorý je umiestnený v záchytnej vani. Dĺžka výtlačného sania je 5m, 
vedenie je ukončené injektorom/vstrekovačom. Dodávka funkčného základného 
dávkovacieho kompletu. 

aplikácia pre všetky kvapaliny, vhodné pre PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas 

dávkovacia zostava obsahuje 

 

 

 

ďalšie variantné príslušenstvo 

na vyžiadanie 

objednávacie č. popis 

102110.x.x. 
typ - dávkovacie čerpadlo MAGDOS LB výkon podľa 
výberu 

120060 PE záchytná vaňa kruhová zváraná Ø 500mm V 450mm 

ďalej podľa typu: zostava flexi sanie SA, vstrekovač, 5m výtlačnej hadičky 

39130 set pre príslušenstvo LB 05… LB4 - PVC, (4/6mm), PN10 

alebo 39131 set pre príslušenstvo LB 6… LB15 - PVC, (6/9mm), PN10 

 

Dávkovací komplet MAGDOS LB – čerpadlo ukotvené na originál PE zásobníku 

popis inštalácie Dávkovacie čerpadlo je upevnené na originál zásobník. Cez flexibilné sanie je 
nasávaný dávkovací prípravok zo zásobníka, ktorý je umiestnený v záchytnej vani. 
Dĺžka výtlačného sania je 5m, vedenie je ukončené vstrekovačom.                     
Dodávka funkčného základného dávkovacieho kompletu. 

aplikácia pre všetky kvapaliny, vhodné pre PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas 

dávkovacia zostava obsahuje 

 

 

 

 

ďalšie variantné príslušenstvo 

na vyžiadanie 

objednávacie č. popis 

102110.x.x. typ - dávkovacie čerpadlo MAGDOS LB podľa výberu 

39442 PE zásobník 75l, otvor pre vypúšťanie, značenie objemu 

120060 PE záchytná vaňa kruhová zváraná Ø 500mm V 450mm 

ďalej podľa typu: zostava flexi sanie SA, vstrekovač, 5m výtlačnej hadičky 

39130 set pre príslušenstvo LB 05… LB4 - PVC, (4/6mm), PN10 

alebo 39131 set pre príslušenstvo LB 6… LB15 - PVC, (6/9mm), PN10 

 

upozornenie: 

- zostavu je nutné prípadne upraviť v závislosti na dávkovanom médiu a pomeroch na sacej a výtlačnej strane 

- iné materiálové prevedenie dielov čerpadla, príslušenstvo v zostave a tesnenie k nim na požiadanie  
 


