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Dávkovacie čerpadlo JESCO MAGDOS LA 
 
 

Spoľahlivé dávkovacie čerpadlo s variabilnou možnosťou nastavenia 
dávkovacieho výkonu vr. možnosti riadenia od analógového vstupu. 
V štandarde automatického odvzdušnenia dávkovacej hlavy a 
grafického displeja zobrazujúceho prevádzkový stav. 
 
 

JESCO MAGDOS LA - dôležité prevádzkové údaje: 

- regulácia výkonu zmenou frekvencie zdvihov 

- riadenie od analógového vstupu 0…20mA  
- grafický displej s integrovanou klávesnicou 

- indikácia objemu dopravovaného média 

- možnosť el. hladinového snímania - dvojúrovňové 

- prevádzka s Eco-Mode 

- funkcia kalibrácie 

- možnosť zakódovania nastavenia čerpadla 

- pulzné riadenie od vodomeru nie je možné 

 
 
Modelová rada 
 

MAGDOS LA - 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  10251001 10251002 10251003 10251004 10251005 10251006 10251007 

 
 

štandardná zostava dávkovacieho kompletu 
 

Dávkovací komplet MAGDOS LA – čerpadlo ukotvené na konzole, PE zásobník samostatne 

popis inštalácie Dávkovacie čerpadlo je samostatne upevnené na konzole. Cez flexibilné sanie je 
nasávaný dávkovací prípravok zo zásobníka, ktorý je umiestnený v záchytnej vani. 
Dĺžka výtlačného sania je 3m, vedenie je ukončené vstrekovačom.                    
Funkčný základný dávkovací komplet. 

poznámka Vzhľadom na funkcie čerpadla a predpokladané prepojenie s kabelážou sa 
neodporúča inštalácia voľne na PE zásobník.                    

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

dávkovacia zostava obsahuje 

 

 

 

 

 

 
variantné príslušenstvo 

na vyžiadanie 

objednávacie č. popis 

1025100.x. dávkovacie čerpadlo MAGDOS LA podľa výberu 

39911 PP konzola 

120060 PE záchytná vaňa kruhová zvarená 

79113 2m, kábel pre vstup 0/4…20mA, 4-p., M12x1 

79113 2m, kábel pre stráženie hladiny, 4-p., M12x1 

ďalej podľa typu: zostava flexi SL-2, vstrekovač, 5m tlak. hadička 

39539 set pre príslušenstvo LA 05… LA 4 - PVC, (4/6mm), PN10 

alebo 39540 set pre príslušenstvo LA 6… LA 15 - 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 tesnenia k nim na požiadavku  
 


