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Dávkovacia zostava JESCO MAGDOMAT 
 
 

Spoľahlivá kompaktná dávkovacia zostava s vodomerom, 
dávkovanie riadené od vodomeru s variabilnou možnosťou 
nastavenia dávkovacieho výkonu. V štandarde je automatické 
odvzdušnenie dávkovacej hlavy a grafický displej zobrazujúci 
prevádzkový stav. 
 
 

JESCO komplet MAGDOMAT – dôležité prevádzkové 

údaje: 

- osadené dávkovacím čerpadlom JESCO MAGDOS LD 

- regulácia výkonu zmenou frekvencie zdvihov v rozsahu 0…100% 

- riadenie od pulzného vodomeru 

- grafický displej s integrovanou klávesnicou 

- možnosť el. hladinového snímania 

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

 
Modelová rada MAGDOMAT 
 

MAGDOS LD - 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 9,0 13,0 

max. protitlak bar 16 16 16 16 8 6 3 

Zostava variantne vybavená vodomerom:  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

         

Pulzný vodomer - Qmax. 2,5 m
3
/hod napojenie ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ --- 

         

objednávacie číslo  50141002 50141003 50141004 50141001 50141005 50141006 --- 

         

Pulzný vodomer - Qmax. 6,0 m
3
/hod napojenie 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 

         

objednávacie číslo  50141007 50141008 50141009 50141010 50141011 50141012 50141013 

         

Pulzný vodomer - Qmax. 10,0 m
3
/hod napojenie --- --- --- 1 ½“ 1 ½“ 1 ½“ 1 ½“ 

         

objednávacie číslo  --- --- --- 50141014 50141015 50141016 50141017 

 

 

popis zostavy dávkovacieho kompletu JESCO MAGDOMAT 
 

Dávkovací komplet MAGDOMAT – čerpadlo ukotvené na vodomere, mimo PE zásobníka 

popis inštalácie Dávkovacie čerpadlo je upevnené cez medzikus na pulznom vodomere. Cez 
flexibilné sanie je nasávaný dávkovací prípravok z originálneho zásobníka 
aplikovanej kvapaliny, ktorý je umiestnený v záchytnej vani.                                                       
Súčasťou flexi sania je aj el. stráženie hladiny v zásobnej nádrži a alarm 
vyprázdnenia. Vstrekovač zaústený priamo na vodomere.                                                                                                            
Sacia a výtlačná zostava prevedenia napojenia hadičky 4/6 .                                     
Funkčný základný dávkovací komplet vr. uvedeného setu príslušenstva. 

  

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

   

dávkovacia zostava obsahuje 

 

 

objednávacie č. popis 

5014.x.x.x.x. 
dávkovacie čerpadlo MAGDOS LD – vodomer podľa 
výberu 

120060 PE záchytná vaňa kruhová zváraná 

 

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 tesnenia k nim na požiadavku  
 


