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Dávkovacie čerpadlo JESCO MEMDOS SMART                princíp činnosti 

 
 

Spoľahlivé dávkovacie čerpadlo 
poháňané krokovým motorom, ktorý je 
riadený mikroprocesorom. Kompaktné 
rozmery, s plne regulovateľnou a presnou 
dávkou, grafický displej zobrazujúci 
prevádzkový stav. Integrované 
odvzdušnenie dávkovacej hlavy. 

   
 
Samostatný set príslušenstva LB / LD / LK / LP 
 

Za príplatok k dávkovaciemu čerpadlu základná zostava: 
Flexi sanie SA, vstrekovač variantne S / R prevedenie, 5m výtlačné 
vedenie 

 

JESCO MEMDOS SMART - dôležité prevádzkové údaje: 

MEMDOS SMART typ LB 

- plynulá regulácia výkonu zmenou frekvencie zdvihov 0…100% 

- plne regulovateľný krokový motor 

- voľný vstup pre riadený štart / stop 

MEMDOS SMART typ LD – ďalej naviac 

- grafický displej s integrovanou klávesnicou 

- impulzný vstup 

- možnosť el. hladinového snímania, dvojúrovňové 

MEMDOS SMART typ LK – ďalej naviac 

- výstup pre relé s alarmovým hlásením 

- program výmeny membrány 

- nastavenie spomaleného behu čerpadla 

MEMDOS SMART typ LP – ďalej naviac 

- dve nastavenia spomaleného behu čerpadla 

- dávkovanie šarží s intervalovou a časovou funkciou 

- vstup pre kontrolu dávkovania  

 

Modelová rada 
 

MEMDOS SMART - PVC/FPM typ 2 5 10 15 20 

max. dávkovací výkon pri max. 
protitlaku 

l/hod 2 5,3 10,8 15,5 22,3 

max. protitlak bar 16 15 9 5 4 
      

objednávacie číslo  LB 10100030 10100004 10100005 10100006 10100007 
      

objednávacie číslo  LD 10104020 10104004 10104005 10104006 10104007 
      

objednávacie číslo  LK 10103021 10103004 10103005 10103006 10103007 
      

objednávacie číslo  LP 10101035 10101004 10101005 10101006 10101007 

 
 

set príslušenstva - PVC/FPM typ 2 5 10 15 20 

napojenie hadička Ø mm 4/6 6/9 6/9 6/9 6/9 
      

objednávacie číslo LB 39130 39143 39143 39143 39143 
      

objednávacie číslo  LD/LK/LP 39539 39547 39547 39547 39547 

 
 

upozornenie: 

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

- iné materiálové prevedenie dielov čerpadla, príslušenstva v zostave a tesnenia k nim na požiadavku  
 

100% dávkovací výkon 

 

  50% dávkovací výkon 

 
  10% dávkovací výkon 
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