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obchodní a servisní zastoupení

Dávkovací čerpadlo JESCO MAGDOS LB
Požadujeme jednoduché cenově výhodné funkční dávkování s pevně
nastavenou dávkou, se spolehlivým dávkovacím čerpadlem, které se bude
spouštět přívodem 230V/50Hz a velikost dávky měnit nastavením změny
frekvence zdvihů ručně přímo na čerpadle, bez externího signálu. Ve
standardu je automatické odvzdušnění dávkovací hlavy.

JESCO MAGDOS LB - důležité provozní údaje:
- regulace výkonu jen změnou frekvence zdvihů přímo na dávkovacím
čerpadle 0…100%
- funkce kalibrace
- řízení od vodoměru není možné
- řízení od analogového vstupu 0…20mA není možné
Modelová řada
MAGDOS LB - PVC/FPM
max. dávkovací výkon při max. protitlaku
max. protitlak

typ
l/hod
bar

objednací číslo

05
0,36
16

1
0,76
16

2
1,9
16

4
3,4
16

6
6,2
8

10
9
6

15
13
3

10211400

10211401

10211402

10211403

10211404

10211405

10211406

standardní sestavy dávkovacích kompletů
Dávkovací komplet MAGDOS LB – čerpadlo ukotveno na zdi, PE zásobník samostatně
popis instalace

aplikace
dávkovací sestava obsahuje

další variantní příslušenství
na vyžádání

dávkovací čerpadlo je samostatně upevněno na zdi (konzole není potřebná). Přes
flexibilní sání je nasáván dávkovací přípravek z originálního zásobníku s chemií,
který je umístěn v záchytné vaně. Délka výtlačného sání je 5m, vedení je ukončeno
vstřikovačem. Dodávka funkčního základního dávkovacího kompletu.
pro veškeré kapaliny vhodné pro PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas
objednací č.
popis
102110.x.x.
typ - dávkovací čerpadlo MAGDOS LB výkon dle výběru
120060
PE záchytná vana kruhová svařováno Ø 500mm V 450mm
sestava flexi sání SA, vstřikovač, 5m výtlačné hadičky
dále dle typu:
39539
set příslušenství pro LB 05 a LB 1 - PVC, (4/6mm), PN10
39540
set příslušenství pro LB 2 … LB 6 - PVC, (6/9mm), PN10
39547
set příslušenství pro LB 10 a LB 15 - PVC, (6/9mm), PN10

Dávkovací komplet MAGDOS LB – čerpadlo ukotveno na originál PE zásobníku
popis instalace

aplikace
dávkovací sestava obsahuje

další variantní příslušenství
na vyžádání

dávkovací čerpadlo je upevněno na originál zásobníku. Přes flexibilní sání je
nasáván dávkovací přípravek ze zásobníku, který je umístěn v záchytné vaně.
Délka výtlačného sání je 5m, vedení je ukončeno vstřikovačem.
Dodávka funkčního základního dávkovacího kompletu.
pro veškeré kapaliny vhodné pro PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas
objednací č.
popis
102110.x.x.
typ - dávkovací čerpadlo MAGDOS LB dle výběru
39442
PE zásobník 75l, otvor pro vypouštění, značení objemu
120060
PE záchytná vana kruhová svařováno Ø 500mm V 450mm
sestava flexi sání SA, vstřikovač, 5m výtlačné hadičky
dále dle typu:
39539
set příslušenství pro LB 05 a LB 1 - PVC, (4/6mm), PN10
39540
set příslušenství pro LB 2 … LB 6 - PVC, (6/9mm), PN10
39547
set příslušenství pro LB 10 a LB 15 - PVC, (6/9mm), PN10

upozornění:
- sestavu je nutno případně upravit v závislosti na dávkovaném médiu a poměrech na sací a výtlačné straně
- jiné materiálové provedení dílů čerpadla, příslušenství v sestavě a těsnění k těmto, na dotaz
Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží
dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz
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obchodní a servisní zastoupení

Příslušenství pro dávkovací čerpadlo JESCO MAGDOS LB
Volba vhodného příslušenství k dávkovacímu čerpadlu je základní podmínkou pro dlouhodobou, spolehlivou
a přesnou funkci Vaší dávkovací sestavy.
Strana sání - (od zásobníku s kapalinou po dávkovací čerpadlo)
položka
PE zásobník

obj. č.
15220
15221
39442

popis
20l, CZ provedení s víkem
50l, CZ provedení s víkem
75l, originál s vypouštěním a značením objemu

Pevné sání

12231880

SC, PVC, DN4, 540mm, 4/6, 75l zásobník

Ruční míchadlo

13600552

PVC, G1, 440-750mm délka

Strana výtlak - (od dávkovacího čerpadla po místo vstřiku kapaliny)
položka
Membránový ventil

obj. č.
12500235

popis
Funkce tlakového / pojistného ventilu dle
zapojení, PVC/FPM, 4/6 napojení hadička

Pentablock

12601001

PVC/FPM, tlak 11/3bar, 4/6, multifunkční
armatura

Tlumič pulzací PDS 80

12701434
12701436
19480 x2
34926 x2

0 – 6 bar, PVC/CSM, vč. nerez manometru
0 – 16 bar, PVC/CSM, vč. nerez manometru
PVC hadičkové napojení 4/6
PVC hadičkové napojení 6/9
je-li výtlačná trasa více než 8-10 m dlouhá

Vstřikovač SKD

12335495
20975
34925

x2
x2

Samočistící, PVC/FMP, DN4, Qmax. 15l/h,
0,2bar otevírací tlak, bez napojení
PVC, DN4, hadičkové napojení 4/6
PVC, DN4, hadičkové napojení 6/9

Flexi hadička

97181
97128
97636

x2
x2
x2

2m, PVC, přepadové vedení 4/6
2m, PE, výtlačné vedení 4/6, 13bar
2m, PE, výtlačné vedení 6/9, 10bar

Vychlazovací armatura

15210

Nerez, 600mm, nap ½“ vnější z, vstřik ½“ vnitřní z

obj. č.
39911

popis
PP konzole k umístění dávkovacího čerpadla,
kotvení do zdi

Instalace
položka
Konzole
upozornění:
- výše uvedené materiálové provedení splňuje podmínky pro korekční chemikálie do systému ÚT, chlazení, parních
systémů, systémů přípravy TV, úpravy pitných vod
- výběr požadované sestavy dávkovacího kompletu, návrh materiálového provedení, zpracujeme na požádání
Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží
dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz
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obchodní a servisní zastoupení

Dávkovací čerpadlo JESCO MAGDOS LD
Požadujeme spolehlivé dávkovací čerpadlo s vyšším komfortem provozu,
s variabilní množností nastavení dávkovacího výkonu vč. možnosti pulzního
řízení od externího vodoměru. Ve standardu je automatické odvzdušnění
dávkovací hlavy a grafický displej zobrazující provozní stav.

JESCO MAGDOS LD - důležité provozní údaje:
- regulace výkonu změnou frekvence zdvihů v rozsahu 0…100%
- možnost externího řízení od pulzního vodoměru
- grafický displej s integrovanou klávesnicí
- možnost elektronického hladinového snímání, ukazatel vyprázdnění
- řízení od analogového vstupu 0…20mA není možné
Modelová řada
MAGDOS LD - PVC/FPM
max. dávkovací výkon při max. protitlaku
max. protitlak

typ
l/hod
bar

objednací číslo

05
0,36
12

1
0,76
16

2
1,9
16

4
3,4
16

6
6,2
8

10
9,0
6

15
13,0
3

10241001

10241002

10241003

10241004

10241005

10241006

10241007

standardní sestavy dávkovacích kompletů
Dávkovací komplet MAGDOS LD – čerpadlo ukotveno na konzole, PE zásobník samostatně
popis instalace

aplikace
dávkovací sestava obsahuje

variantní příslušenství
na vyžádání

dávkovací čerpadlo je samostatně upevněno na konzole. Přes flexibilní sání je
nasáván dávkovací přípravek ze zásobníku, který je umístěn v záchytné vaně.
Délka výtlačného sání je 3m, vedení je ukončeno vstřikovačem.
Funkční základní dávkovací komplet.
pro veškeré kapaliny vhodné pro PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas
objednací č.
popis
1024100.x.
dávkovací čerpadlo MAGDOS LD dle výběru
39911
PP konzole
120060
PE záchytná vana kruhová svařováno
sestava flexi sání SA, vstřikovač, 3m výtlačné hadičky
dále dle typu:
39539
set příslušenství pro LD 05 a LD 1 - PVC, (4/6mm), PN10
39540
set příslušenství pro LD 2 … LD 6 - PVC, (6/9mm), PN10
39547
set příslušenství pro LD 10 a LD 10 - PVC, (6/9mm), PN10

Dávkovací komplet MAGDOS LD – čerpadlo ukotveno na originál PE zásobníku
popis instalace

aplikace
dávkovací sestava obsahuje

variantní příslušenství
na vyžádání

dávkovací čerpadlo je upevněno na originál zásobníku. Přes flexibilní sání je
nasáván dávkovací přípravek ze zásobníku, který je umístěn v záchytné vaně.
Délka výtlačného sání je 3m, vedení je ukončeno vstřikovačem.
Funkční základní dávkovací komplet.
pro veškeré kapaliny vhodné pro PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas
objednací č.
popis
1024100.x.
dávkovací čerpadlo MAGDOS LD dle výběru
39442
PE zásobník 75l, otvor pro vypouštění, značení objemu
120060
PE záchytná vana kruhová svařováno
sestava flexi sání SA, vstřikovač, 3m výtlačné hadičky
dále dle typu:
39539
set příslušenství pro LD 05 a LD 1 - PVC, (4/6mm), PN10
39540
set příslušenství pro LD 2 … LD 6 - PVC, (6/9mm), PN10
39547
set příslušenství pro LD 10 a LD 10 - PVC, (6/9mm), PN10

upozornění:
- sestavu je nutno případně upravit v závislosti na dávkovaném médiu a poměrech na sací a výtlačné straně
- jiné materiálové provedení dílů čerpadla, příslušenství v sestavě a těsnění k těmto, na dotaz
Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží
dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz
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obchodní a servisní zastoupení

Příslušenství pro dávkovací čerpadlo JESCO MAGDOS LD
Volba vhodného příslušenství k dávkovacímu čerpadlu je základní podmínkou pro dlouhodobou, spolehlivou
a přesnou funkci Vaší dávkovací sestavy.
Strana sání - (od zásobníku s kapalinou po dávkovací čerpadlo)
položka
PE zásobník

obj. č.
15220
15221
39442

popis
20l, CZ provedení s víkem
50l, CZ provedení s víkem
75l, originál s vypouštěním a značením objemu

Flexi sání
Pevné sání

12224451
12233218

SA, PVC, DN4, 4/6, h.2500mm, sací koš, závaží
SG-2, PVC, DN4, 540mm, 4/6, 2 úrovňový alarm
– pro 75l zásobník

Ruční míchadlo

13600552

PVC, G1, 440-750mm délka

Strana výtlak - (od dávkovacího čerpadla po místo vstřiku kapaliny)
položka
Membránový ventil

obj. č.
12500235

popis
Funkce tlakového / pojistného ventilu dle
zapojení, PVC/FPM, 4/6 napojení hadička

Pentablock

12601001

PVC/FPM, tlak 11/3bar, 4/6, multifunkční
armatura

Tlumič pulzací PDS 80

12701434
12701436
19480 x2
34926 x2

0 – 6 bar, PVC/CSM, vč. nerez manometru
0 – 16 bar, PVC/CSM, vč. nerez manometru
PVC hadičkové napojení 4/6
PVC hadičkové napojení 6/9
je-li výtlačná trasa více než 8-10 m dlouhá

Vstřikovač SKD

12335495
20975
34925

x2
x2

Samočistící, PVC/FMP, DN4, Qmax. 15l/h,
0,2bar otevírací tlak, bez napojení
PVC, DN4, hadičkové napojení 4/6
PVC, DN4, hadičkové napojení 6/9

Flexi hadička

97181
97128
97636

x2
x2
x2

2m, PVC, přepadové vedení
2m, PE, výtlačné vedení 4/6, 13bar
2m, PE, výtlačné vedení 6/9, 10bar

Vychlazovací armatura

15210

Nerez, 600mm, nap ½“ vnější z, vstřik ½“ vnitřní z

obj. č.
13799903
13700141
77864 x2
13700143
77865 x2
13700148
77899 x2

popis
Vodoměr ETKI vč. šroubení ¾“, impuls 1l
Vodoměr DP405-5, DN20, G1, impuls 1l
krátké šroubení DN20 – vnější závit 3/4“
Vodoměr DP405-5, DN25, G1, impuls 1l
krátké šroubení DN25 – vnější závit 1“
Vodoměr DP405-5, DN40, G1, impuls 10l
krátké šroubení DN40 – vnější závit 1 1/2“

79272

Delší provedení 5m, 4-p., M12x1 (standard 2m)

Řízení
položka
Pulzní vodoměr ETKI
Pulzní vodoměr DP405

Signální kabel

ETKI

DP405

upozornění:
- výše uvedené materiálové provedení splňuje podmínky pro korekční chemikálie do systému ÚT, chlazení, parních
systémů, systémů přípravy TV, úpravy pitných vod
- výběr požadované sestavy dávkovacího kompletu, návrh materiálového provedení, zpracujeme na požádání
Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží
dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz
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obchodní a servisní zastoupení

Dávkovací sestava JESCO MAGDOMAT
Požadujeme, spolehlivou kompaktní dávkovací sestavu s
vodoměrem dávkování řízené od vodoměru, s variabilní
množností nastavení dávkovacího výkonu. Ve standardu je
automatické odvzdušnění dávkovací hlavy a grafický displej
zobrazující provozní stav.
JESCO komplet MAGDOMAT - důležité provozní údaje:
- osazeno dávkovacím čerpadlem JESCO MAGDOS LD
- regulace výkonu změnou frekvence zdvihů v rozsahu 0…100%
- řízení od pulzního vodoměru
- grafický displej s integrovanou klávesnicí
- možnost el. hladinového snímání
- řízení od analogového vstupu 0…20mA není možné
Modelová řada MAGDOMAT
MAGDOS LD - PVC/FPM
max.dávkovací výkon při max.protitlaku
max.protitlak
Sestava variantně vybavena vodoměrem:

typ
l/hod
bar

Pulzní vodoměr - Qmax. 2,5 m3/hod

napojení

objednací číslo
Pulzní vodoměr - Qmax. 6,0 m3/hod

napojení

objednací číslo
Pulzní vodoměr - Qmax. 10,0 m3/hod

napojení

objednací číslo

05
0,36
16
↓

1
0,76
16
↓

2
1,9
16
↓

4
3,4
16
↓

6
6,2
8
↓

10
9,0
6
↓

15
13,0
3
↓

¾“

¾“

¾“

¾“

¾“

¾“

---

50141002

50141003

50141004

50141001

50141005

50141006

---

1“

1“

1“

1“

1“

1“

1“

50141026

50141029

50141009

50141027

50141011

50141012

50141013

---

---

---

1 ½“

1 ½“

1 ½“

1 ½“

---

---

---

50141076

50141015

50141016

50141017

popis sestavy dávkovacího kompletu JESCO MAGDOMAT
Dávkovací komplet MAGDOMAT – čerpadlo ukotveno na vodoměru, mimo PE zásobník
popis instalace

dávkovací čerpadlo je upevněno přes mezikus na pulzním vodoměru. Přes flexibilní
sání je nasáván dávkovací přípravek z originálního zásobníku aplikované kapaliny,
který je umístěn v záchytné vaně.
Součástí flexi sání je i el. hlídání hladiny v zásobní nádrži, alarm vyprázdnění.
Vstřikovač zaústěn přímo na vodoměru.
Sací a výtlačná sestava provedení napojení hadička 4/6
Funkční základní dávkovací komplet vč. uvedeného setu příslušenství.

aplikace

pro veškeré kapaliny vhodné pro PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas

dávkovací sestava obsahuje

objednací č.
5014.x.x.x.x.
120060

popis
dávkovací čerpadlo MAGDOS LD – vodoměr dle výběru
PE záchytná vana kruhová svařováno

upozornění:
- sestavu je nutno případně upravit v závislosti na dávkovaném médiu a poměrech na sací a výtlačné straně
- jiné materiálové provedení dílů čerpadla, příslušenství v sestavě a těsnění k těmto, na dotaz
Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží
dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz
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obchodní a servisní zastoupení

Příslušenství pro dávkovací sestavu JESCO MAGDOMAT
Volba vhodného příslušenství k dávkovacímu čerpadlu je základní podmínkou pro dlouhodobou, spolehlivou
a přesnou funkci Vaší dávkovací sestavy.
Strana sání - (od zásobníku s kapalinou po dávkovací čerpadlo)
položka
PE zásobník

obj. č.
15220
15221
39442

popis
20l, CZ provedení s víkem
50l, CZ provedení s víkem
75l, originál s vypouštěním a značením objemu

Pevné sání

12233218

SG-2, PVC, DN4, 540mm, 4/6, 2 úrovňový alarm
– pro 75l zásobník

Ruční míchačka

13600552

PVC, G1, 440-750mm délka

Strana výtlak - (od dávkovacího čerpadla po místo vstřiku kapaliny)
položka

obj. č.

popis

Vstřikovač SKD

12335495

Flexi hadička

20975
34925

x2
x2

Samočistící, PVC/FMP, DN4, Qmax. 15l/h,
0,2bar otevírací tlak, bez napojení
PVC, DN4, hadičkové napojení 4/6
PVC, DN4, hadičkové napojení 6/9

97181

x2

2m, PVC, přepadové vedení

upozornění:
- výše uvedené materiálové provedení splňuje podmínky pro korekční chemikálie do systému ÚT, chlazení, parních
systémů, systémů přípravy TV, úpravy pitných vod
- výběr požadované sestavy dávkovacího kompletu, návrh materiálového provedení, zpracujeme na požádání
Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží
dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz
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obchodní a servisní zastoupení

Dávkovací čerpadlo JESCO MAGDOS LK
Požadujeme, spolehlivé dávkovací čerpadlo, s variabilní množností
nastavení dávkovacího výkonu vč. možnosti řízení od vodoměru s výstupem
pro alarmové relé. Ve standardu automatické odvzdušnění dávkovací hlavy
a grafický displej zobrazující provozní stav.

JESCO MAGDOS LK - důležité provozní údaje:
- regulace výkonu změnou frekvence zdvihů, možnost řízení od pulzního
vodoměru
- grafický displej s integrovanou klávesnicí
- indikace objemu dopravovaného média
- možnost el. hladinového snímání – výstup poruchové relé
- provoz s Eco-Mode
- řízení od analogového vstupu 0…20mA není možné
Modelová řada
MAGDOS LK - PVC/FPM
max.dávkovací výkon při max.protitlaku
max.protitlak

typ
l/hod
bar

objednací číslo

05
0,36
16

1
0,76
16

2
1,9
16

4
3,4
16

6
6,2
8

10
9
6

15
13
3

10221001

10221002

10221003

10221004

10221005

10221006

10221007

standardní sestavy dávkovacích kompletů
Dávkovací komplet MAGDOS LK – čerpadlo ukotveno na konzole, PE zásobník samostatně
popis instalace
aplikace
dávkovací sestava obsahuje

variantní příslušenství
na vyžádání

dávkovací čerpadlo je samostatně upevněno na konzole. Přes flexibilní sání je
nasáván dávkovací přípravek ze zásobníku, který je umístěn v záchytné vaně.
Délka výtlačného sání je 3m, vedení je ukončeno vstřikovačem. Funkční komplet.
pro veškeré kapaliny vhodné pro PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas
objednací č.
popis
1022100.x.
dávkovací čerpadlo MAGDOS LK dle výběru
39911
PP konzole
120060
PE záchytná vana kruhová svařováno
sestava flexi SL-2, vstřikovač, 5m tlak. hadička
dále dle typu:
39539
set příslušenství pro LK 05 a LK 1 - PVC, (4/6mm), PN10
39540
set příslušenství pro LK 2 … LK 6 - PVC, (6/9mm), PN10
39547
set příslušenství pro LK 10 a LK 15 - PVC, (6/9mm), PN10

Dávkovací komplet Magdos LK – čerpadlo ukotveno na originál PE zásobníku
popis instalace
aplikace
dávkovací sestava obsahuje

variantní příslušenství
na vyžádání

dávkovací čerpadlo je upevněno na originál zásobníku. Přes flexibilní sání je
nasáván dávkovací přípravek ze zásobníku, který je umístěn v záchytné vaně.
Délka výtlačného sání je 3m, vedení je ukončeno vstřikovačem. Funkční komplet.
pro veškeré kapaliny vhodné pro PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas
objednací č.
popis
1022100.x.
dávkovací čerpadlo MAGDOS LK dle výběru
39442
PE zásobník 75l, otvor pro vypouštění, značení objemu
120060
PE záchytná vana kruhová svařováno
sestava flexi SL-2, vstřikovač, 5m tlak. hadička
dále dle typu:
39539
set příslušenství pro LK 05 a LK 1 - PVC, (4/6mm), PN10
39540
set příslušenství pro LK 2 … LK 6 - PVC, (6/9mm), PN10
39547
set příslušenství pro LK 10 a LK 15 - PVC, (6/9mm), PN10

upozornění:
- sestavu je nutno případně upravit v závislosti na dávkovaném médiu a poměrech na sací a výtlačné straně
- jiné materiálové provedení dílů čerpadla, příslušenství v sestavě a těsnění k těmto, na dotaz
Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží
dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz
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Příslušenství pro dávkovací čerpadlo JESCO MAGDOS LK
Volba vhodného příslušenství k dávkovacímu čerpadlu je základní podmínkou pro dlouhodobou, spolehlivou
a přesnou funkci Vaší dávkovací sestavy.
Strana sání - (od zásobníku s kapalinou po dávkovací čerpadlo)
položka
PE zásobník

obj. č.
15220
15221
39442

popis
20l, CZ provedení s víkem
50l, CZ provedení s víkem
75l, originál s vypouštěním a značením objemu

Flexi sání
Pevné sání

12224451
12233218

SA, PVC, DN4, 4/6, h.2500mm, sací koš, závaží
SG-2, PVC, DN4, 540mm, 4/6, 2 úrovňový alarm
– pro 75l zásobník

Ruční míchadlo

13600552

PVC, G1, 440-750mm délka

Strana výtlak - (od dávkovacího čerpadla po místo vstřiku kapaliny)
položka
Membránový ventil

obj. č.
12500235

popis
Funkce tlakového / pojistného ventilu dle
zapojení, PVC/FPM, 4/6 napojení hadička

Pentablock

12601001

PVC/FPM, tlak 11/3bar, 4/6, multifunkční
armatura

Tlumič pulzací PDS 80

12701434
12701436
19480 x2
34926 x2

0 – 6 bar, PVC/CSM, vč. nerez manometru
0 – 16 bar, PVC/CSM, vč. nerez manometru
PVC hadičkové napojení 4/6
PVC hadičkové napojení 6/9

Vstřikovač SKD

12335495

je-li výtlačná trasa více než 8-10 m dlouhá

20975
34925

x2
x2

Samočistící, PVC/FMP, DN4, Qmax. 15l/h,
0,2bar otevírací tlak, bez napojení
PVC, DN4, hadičkové napojení 4/6
PVC, DN4, hadičkové napojení 6/9

Flexi hadička

97181
97128
97636

x2
x2
x2

2m, PVC, přepadové vedení
2m, PE, výtlačné vedení 4/6, 13bar
2m, PE, výtlačné vedení 6/9, 10bar

Vychlazovací armatura

15210

Nerez, 600mm, nap ½“ vnější z, vstřik ½“ vnitřní z

obj. č.
13799903
13700141
77864 x2
13700143
77865 x2
13700148
77899 x2

popis
Vodoměr ETKI vč. šroubení ¾“, impuls 1l
Vodoměr DP405-5, DN20, G1, impuls 1l
krátké šroubení DN20 – vnější závit 3/4“
Vodoměr DP405-12, DN25, G1, impuls 1l
krátké šroubení DN25 – vnější závit 1“
Vodoměr DP405-20, DN40, G1, impuls 10l
krátké šroubení DN40 – vnější závit 1 1/2“

79113
79112

2m, pulzní signál od vodoměru, 4-p., M12x1
2m, signál z poruchového relé, 4-p., M12x1

Řízení
položka
Pulzní vodoměr ETKI
Pulzní vodoměr DP405

Signální kabel

ETKI

DP405

variantní délka signálního kabelu 5 m na dotaz

upozornění:
- výše uvedené materiálové provedení splňuje podmínky pro korekční chemikálie do systému ÚT, chlazení, parních
systémů, systémů přípravy TV, úpravy pitných vod
- výběr požadované sestavy dávkovacího kompletu, návrh materiálového provedení, zpracujeme na požádání
Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží
dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz
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Dávkovací čerpadlo JESCO MAGDOS LA
Požadujeme, spolehlivé dávkovací čerpadlo, s variabilní množností
nastavení dávkovacího výkonu vč. možnosti řízení od analogového
vstupu. Ve standardu automatické odvzdušnění dávkovací hlavy a
grafický displej zobrazující provozní stav.
JESCO MAGDOS LA - důležité provozní údaje:
- regulace výkonu změnou zdvih membrány, změnou frekvence zdvihů
- řízení od analogového vstupu 0…20mA
- grafický displej s integrovanou klávesnicí
- indikace objemu dopravovaného média
- možnost el. hladinového snímání - dvouúrovňové
- provoz s Eco-Mode
- funkce kalibrace
- možnost zakódování nastavení čerpadla
- pulzní řízení od vodoměru není možné
Modelová řada
MAGDOS LA - PVC/FPM
max.dávkovací výkon při max.protitlaku
max.protitlak

typ
l/hod
bar

objednací číslo

05
0,36
16

1
0,76
16

2
1,9
16

4
3,4
16

6
6,2
8

10
9
6

15
13
3

10251001

10251002

10251003

10251004

10251005

10251006

10251007

standardní sestava dávkovacího kompletu
Dávkovací komplet MAGDOS LA – čerpadlo ukotveno na konzole, PE zásobník samostatně
popis instalace

dávkovací čerpadlo je samostatně upevněno na konzole. Přes flexibilní sání je
nasáván dávkovací přípravek ze zásobníku, který je umístěn v záchytné vaně.
Délka výtlačného sání je 3m, vedení je ukončeno vstřikovačem.
Funkční základní dávkovací komplet.

poznámka

vzhledem k funkcím čerpadla a předpokládanému propojení s kabeláží se
nedoporučuje instalaci volně na PE zásobník.

aplikace

pro veškeré kapaliny vhodné pro PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas

dávkovací sestava obsahuje

objednací č.
1025100.x.
39911
120060
79113
79113
dále dle typu:
39539
39540
39547

variantní příslušenství
na vyžádání

popis
dávkovací čerpadlo MAGDOS LA dle výběru
PP konzole
PE záchytná vana kruhová svařováno
2m, kabel pro vstup 0/4…20mA, 4-p., M12x1
2m, kabel pro hlídání hladiny, 4-p., M12x1
sestava flexi SL-2, vstřikovač, 5m tlak. hadička
set příslušenství pro LA 05 a LA 1 - PVC, (4/6mm), PN10
set příslušenství pro LA 2 … LA 6 - PVC, (6/9mm), PN10
set příslušenství pro LA 10 a LA 15 - PVC, (6/9mm), PN10

upozornění:
- sestavu je nutno případně upravit v závislosti na dávkovaném médiu a poměrech na sací a výtlačné straně
- jiné materiálové provedení dílů čerpadla, příslušenství v sestavě a těsnění k těmto, na dotaz
Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží
dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz
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Příslušenství pro dávkovací čerpadlo JESCO MAGDOS LA
Volba vhodného příslušenství k dávkovacímu čerpadlu je základní podmínkou pro dlouhodobou, spolehlivou
a přesnou funkci Vaší dávkovací sestavy.
Strana sání - (od zásobníku s kapalinou po dávkovací čerpadlo)
položka
PE zásobník

obj. č.
15220
15221
39442

popis
20l, CZ provedení s víkem
50l, CZ provedení s víkem
75l, originál s vypouštěním a značením objemu

Flexi sání
Pevné sání

12224451
12233218

SA, PVC, DN4, 4/6, h.2500mm, sací koš, závaží
SG-2, PVC, DN4, 540mm, 4/6, 2 úrovňový alarm
– pro 75l zásobník

Ruční míchadlo

13600552

PVC, G1, 440-750mm délka

Strana výtlak - (od dávkovacího čerpadla po místo vstřiku kapaliny)
položka
Membránový ventil

obj. č.
12500235

popis
Funkce tlakového / pojistného ventilu dle
zapojení, PVC/FPM, 4/6 napojení hadička

Pentablock

12601001

PVC/FPM, tlak 11/3bar, 4/6, multifunkční
armatura

Tlumič pulzací PDS 80

12701434
12701436
19480 x2
34926 x2

0 – 6 bar, PVC/CSM, vč. nerez manometru
0 – 16 bar, PVC/CSM, vč. nerez manometru
PVC hadičkové napojení 4/6
PVC hadičkové napojení 6/9
je-li výtlačná trasa více než 8-10 m dlouhá

Vstřikovač SKD

12335495
20975
34925

x2
x2

Samočistící, PVC/FMP, DN4, Qmax. 15l/h,
0,2bar otevírací tlak, bez napojení
PVC, DN4, hadičkové napojení 4/6
PVC, DN4, hadičkové napojení 6/9

Flexi hadička

97181
97128
97636

x2
x2
x2

2m, PVC, přepadové vedení
2m, PE, výtlačné vedení 4/6, 13bar
2m, PE, výtlačné vedení 6/9, 10bar

Vychlazovací armatura

15210

Nerez, 600mm, nap ½“ vnější z, vstřik ½“ vnitřní z

obj. č.
79112

popis
5m, signál z poruchového relé, 4-p., M12x1

Řízení
položka
Signální kabel

upozornění:
- výše uvedené materiálové provedení splňuje podmínky pro korekční chemikálie do systému ÚT, chlazení, parních
systémů, systémů přípravy TV, úpravy pitných vod
- výběr požadované sestavy dávkovacího kompletu, návrh materiálového provedení, zpracujeme na požádání
Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží
dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz
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Dávkovací čerpadlo JESCO MEMDOS SMART
Požadujeme
spolehlivé
dávkovací
čerpadlo poháněné krokovým motorem
řízen
mikroprocesorem.
Kompaktní
rozměry, s plně regulovatelnou a přesnou
dávkou, grafický displej zobrazující
provozní stav. Integrované odvzdušnění
dávkovací hlavy.

princip činnosti

čas

100% dávkovací výkon

čas

50% dávkovací výkon
10% dávkovací výkon

čas

Samostatný set příslušenství LB / LD / LK / LP

sání
------------výtlak -------------------------

Za příplatek k dávkovacímu čerpadlu základní sestava:
Flexi sání SA, vstřikovač variantně S / R provedení, 5m výtlačné vedení

JESCO MEMDOS SMART - důležité provozní údaje:
MEMDOS SMART typ LB

- plynulá regulace výkonu změnou frekvence zdvihů 0…100%
- plně regulovatelný krokový motor
- volný vstup pro řízení start / stop
MEMDOS SMART typ LD – dále navíc

- grafický displej s integrovanou klávesnicí
- impulzní vstup
- možnost el. hladinové snímání, 2 úrovňové
MEMDOS SMART typ LK – dále navíc

- výstup pro relé s alarmovým hlášením
- program výměny membrány
- nastavení zpomaleného běhu čerpadla
MEMDOS SMART typ LP – dále navíc

- dvě nastavení zpomaleného běhu čerpadla
- dávkování šarží s intervalovou a časovou funkcí
- vstup pro kontrolu dávkování
Modelová řada
MEMDOS SMART - PVC/FPM
max.dávkovací výkon při max.protitlaku
max.protitlak

typ
l/hod
bar

2
2,4
16

5
5,1
16

10
10,7
10

15
13,7
6

20
20,4
5

30
30,7
3

objednací číslo

LB

10100030

10100004

10100005

10100006

10100007

10100058

objednací číslo

LD

10104020

10104004

10104005

10104006

10104007

10101044

objednací číslo

LK

10103021

10103004

10103005

10103006

10103007

10103039

objednací číslo

LP

10101035

10101004

10101005

10101006

10101007

10101072

set příslušenství - PVC/FPM
napojení hadička

typ
Ø mm

2
4/6

objednací číslo

LB

39130

39143

39143

39143

39143

39143

objednací číslo

LD/LK/LP

39539

39547

39547

39547

39547

39547

5
10
15
20
30
dodáváno s všemi napojením 4/6 , 6/9 a 6/12

upozornění:
- sestavu je nutno případně upravit v závislosti na dávkovaném médiu a poměrech na sací a výtlačné straně
- jiné materiálové provedení dílů čerpadla, příslušenství v sestavě a těsnění k těmto, na dotaz
Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží
dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz
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Příslušenství pro dávkovací čerpadlo JESCO MAGDOS SMART
Volba vhodného příslušenství k dávkovacímu čerpadlu je základní podmínkou pro dlouhodobou, spolehlivou
a přesnou funkci Vaší dávkovací sestavy.
Strana sání - (od zásobníku s kapalinou po dávkovací čerpadlo)
položka
PE zásobník

obj. č.
39442
39443

popis
75l, originál s vypouštěním a značením objemu
100l, originál s vypouštěním a značením objemu

Pevné sání

12231880
12200516
12233218
12200533
12200482
12200483

SC, PVC, DN4, 540mm, 4/6, alarm, (75l zás.)
SC, PVC, DN4, 710mm, 4/6, alarm, (100l zás.)
SG-2, PVC, DN4, 540mm, 4/6, 2 úrovňový alarm
SG-2, PVC, DN4, 710mm, 4/6, 2 úrovňový alarm
SG-2, PVC, DN6, 540mm, 6/9, 2 úrovňový alarm
SG-2, PVC, DN6, 710mm, 6/9, 2 úrovňový alarm

13600552

PVC, G1, 440-750mm délka

Ruční míchadlo

(75l zás.)
(100l zás.)
(75l zás.)
(100l zás.)

Strana výtlak - (od dávkovacího čerpadla po místo vstřiku kapaliny)
položka
Membránový ventil

obj. č.
12500235

popis
Funkce tlakového / pojistného ventilu dle zapojení,
PVC/FPM, 4/6, 6/9 napojení hadička

Tlumič pulzací PDS 80

12701434
12701436
19480 x2
34926 x2

0 – 6 bar, PVC/CSM, vč. nerez manometru
0 – 16 bar, PVC/CSM, vč. nerez manometru
PVC hadičkové napojení 4/6
PVC hadičkové napojení 6/9
je-li výtlačná trasa více než 8-10 m dlouhá

Vstřikovače

12335495
20975 x2
34925 x2
12328492
12300066

Samočistící, PVC/FMP, DN4, Qmax. 15l/h, 0,2bar
otevírací tlak, bez napojení
PVC, DN4, hadičkové napojení 4/6
PVC, DN4, hadičkové napojení 6/9
Typ S – PVC/FPM (gumička)
Typ R – PVC/FPM (pružina)

Flexi hadička

97181
97128
97636

2m, PVC, přepadové vedení 4/6
2m, PE, výtlačné vedení 4/6, 13bar
2m, PE, výtlačné vedení 6/9, 10bar

Vychlazovací armatura

15210

Nerez, 600mm, nap ½“ vnější z., vstřik ½“ vnitřní z.

obj. č.
79113
79113
79112
79113

Popis
2m, pulzní signál, 4-p., M12x1
2m, analogový vstup, 4-p., M12x1
2m, signál z poruchového relé, 4-p., M12x1
2m, el. hlídání hladiny, 4-p., M12x1

x2
x2
x2

Řízení, instalace
položka
Signální kabely

variantně k dodání kabely délky 5 m

Konzole

39911

PP konzole k umístění dávkovacího čerpadla,
kotvení do zdi

upozornění:
- výše uvedené materiálové provedení splňuje podmínky pro korekční chemikálie do systému ÚT, chlazení, parních
systémů, systémů přípravy TV, úpravy pitných vod
- výběr požadované sestavy dávkovacího kompletu, návrh materiálového provedení, zpracujeme na požádání
Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží
dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz
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Dávkovací čerpadlo JESCO MEMDOS
Membránová dávkovací čerpadla s motorem jsou vhodná
zvláště u průmyslových aplikací s důrazem na vysoce přesné
a dlouhodobě spolehlivé dávkování nejrůznějších druhů
kapalin, včetně médií toxických i vysoce agresivních. Jsou
určena především pro provozní režimy s nízkým tlakem a
vysokými dávkovanými objemy. Řada MEMDOS nabízí celou
řadu možností řízení dávky, nastavení a kontroly dávkování.
Modelová řada
MEMDOS - PVC/FPM
max.dávk.v. při max.protitl.
max.protitlak
sací výška nezplyň. média
dávka / zdvih
jmenovitá světlost ventilů

typ
l/hod
bar
mVS
ml/z
DN

4
4,0
12
9
2,6
4

10
11,0
12
9
3,2
4

20
19,0
12
9
3,1
4

35
37,0
10
8
8,3
6

60
62,0
10
8
8,8
6

80
83,0
5
7
20,8
10

150
139,0
5
7
21,7
10

objednací číslo
objednací číslo

LB
LP

10407017

10407018

10407019

10407020

10407021

10407022

10407023

10417017

10417018

10417019

10417020

10417021

10417022

10417023

objednací číslo

LA

10412017

10412018

10412019

10412020

10412021

10412022

10412023

MEMDOS - PVC/FPM
max.dávk.v. při max.protitl.
max.protitlak
sací výška nezplyň. média
dávka / zdvih
jmenovitá světlost ventilů

typ
l/hod
bar
mVS
ml/z
DN

110
111
10
7,0
19,8
10

objednací číslo
objednací číslo

LB
LP

10407024 10407025 10407026 10407027 10407028 10407029 10407727 10407728 10407581

objednací číslo

LA

10412024 10412025 10412026 10412027 10412028 10412029 10412030 10412031 10412032

160
154
10
7,0
20,0
10

210
219
8
6,0
36,5
10

260
274
8
6,0
36,7
15

310
319
6
4,5
51,0
15

400
398
6
4,5
54,2
15

510
544
5
1,0
158,5
25

760
773
5
1,0
163,2
25

1010
1020
3
1,0
158,9
25

10417024 10417025 10417026 10417027 10417028 10417029 10417367 10417368 10417327

Rozměrový náčrtek

a

Rozměr (mm)
A
B
C
D (stand.motor)
L

4 - 20
126
116
249
389

35 - 60
149
121,5
256
389

80 a 150
110 a 160
210 - 260
249
240
268
133
160
170
280
346
357
389
437
437
odvislé od způsobu a dimenze napojení

310 - 400
312,5
175
362
437

510 – 1010
352
185
387
450

upozornění:
- dávkovací sestavu je nutno upravit v závislosti na dávkovaném médiu a poměrech na sací a výtlačné straně
- jiné materiálové provedení dílů čerpadla, příslušenství v sestavě a těsnění k těmto, na dotaz
Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží
dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz
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Dávkovací čerpadlo JESCO MEMDOS
JESCO MEMDOS - důležité provozní údaje:
provedení MEMDOS LB
- možné materiálové provedení PVC, PP, PVDF a nerez
- plynulá změna délky zdvihů 0…100%
- motory 230V / 400V
- možné provedení ATEX pro 1. a 2. zónu
- možný provoz s frekvenčním měničem
- možná dvojitá membrána

provedení MEMDOS LA
- možné materiálové provedení PVC, PP, PVDF a nerez
- plynulá změna délky zdvihů 0…100%
- změna frekvence zdvihů 0… 100%
- integrovaná klávesnice
- analogový vstup 0/4 – 20 mA
- LED kontrolka stavu, provoz a hlášení poruchy
- el. hlídání hladiny s hlavním alarmem
- volný vstup pro řízení start / stop
- zpětný výstup hlášení zdvihů
- výstup pro relé s alarmovým hlášením
- možná dvojitá membrána

provedení MEMDOS LP
- možné materiálové provedení PVC, PP, PVDF a nerez
- grafický displej s integrovanou klávesnicí
- analogový vstup 0/4 – 20 mA
- impulzní vstup
- el. hladinové snímání, 2 úrovňové
- volný vstup pro řízení start / stop
- ukazatel dávky v různých jednotkách
- omezení max. dávky
- zpětný výstup hlášení zdvihů
- dávkování šarží s intervalovou a časovou funkcí
- vstup pro kontrolu dávkování
- výstup pro relé s alarmovým hlášením
- analogový výstup 0/4 – 20 mA
- možnost hlídání těsnosti membrány s hlášením
- možná dvojitá membrána
Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží
dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz

stav 02.2018

01_davkovaci technika.indd 15

strana J1.14

01.09.2017 13:27:37
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Příslušenství pro dávkovací čerpadlo JESCO MEMDOS
Volba vhodného příslušenství k dávkovacímu čerpadlu je základní podmínkou pro dlouhodobou, spolehlivou
a přesnou funkci Vaší dávkovací sestavy.
Uvedené příslušenství je v základním výběru a v základním napojení, provedení PVC.
Strana sání - (od zásobníku s kapalinou po dávkovací čerpadlo)
položka
PE zásobník

obj. č.
39442
39443
39444
39445

popis
75l, originál s vypouštěním a značením objemu
100l, originál s vypouštěním a značením objemu
200l, originál s vypouštěním a značením objemu
300l, originál s vypouštěním a značením objemu

PE záchytná vana

12000130
12000131
12000132
12000133

pro zásobník 75l, kruhová, svařováno
pro zásobník 100l, kruhová, svařováno
pro zásobník 200l, kruhová, svařováno
pro zásobník 300l, kruhová, svařováno

Pevné sání

12231880
12200516
12232763
12232909
12200522
12232764
12233218
12200533
12233125
12233226
12200539
12233227

SC, PVC, DN4, 540mm, 4/6, pro 75l zás.
SC, PVC, DN4, 710mm, 4/6, pro 100l zás.
SC, PVC, DN4, 800mm, 4/6, pro 200l zás.
SC, PVC, DN6, 540mm, 6/12, pro 75l zás.
SC, PVC, DN6, 710mm, 6/12, pro 100l zás.
SC, PVC, DN6, 800mm, 6/12, pro 200l zás.
SG-2, PVC, DN4, 540mm, 4/6, 2 úr.alarm, 75l zás.
SG-2, PVC, DN4, 710mm, 4/6, 2 úr.alarm, 100l zás.
SG-2, PVC, DN4, 800mm, 4/6, 2 úr.alarm, 200l zás.
SG-2, PVC, DN6, 540mm, 6/12, 2 úr.alarm, 75l zás.
SG-2, PVC, DN6, 710mm, 6/12, 2 úr.alarm, 100l zás.
SG-2, PVC, DN6, 800mm, 6/12, 2 úr.alarm, 200l zás.

Pevné sání s el.
hlídáním hladiny 2
spínací body

sání pro DN10, DN15 a DN25 řešeno individuálně

Ruční míchadlo

13600570
13600571
13600572

PVC, G1, 510mm délka, 75l zás.
PVC, G1, 670mm délka, 100l zás.
PVC, G1, 760mm délka, 200l zás.

Strana výtlak - (od dávkovacího čerpadla po místo vstřiku kapaliny)
položka
Membránový ventil

obj. č.
12500235
12532009
12500211
12500214

popis
Funkce tlakového / pojistného ventilu dle
zapojení, DN6, PVC/FPM, 4/6, 6/12 napojení
hadička, MEMDOS 4 - 60
Funkce tlakového / pojistného ventilu dle
zapojení, DN10, PVC/FPM, napojení hadičková
sponka 13/20mm, MEMDOS 80 - 160
Funkce tlakového / pojistného ventilu dle
zapojení, DN15, PVC/FPM, napojení hadičková
sponka 16/24mm, MEMDOS 210 - 400
Funkce tlakového / pojistného ventilu dle
zapojení, DN25, PVC/FPM, napojení lepené
Ø32mm, MEMDOS 510 - 1010
jiná provedení materiál a napojení možná

upozornění:
- výběr požadované sestavy dávkovacího kompletu, návrh materiálového provedení, zpracujeme na požádání
Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží
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Příslušenství pro dávkovací čerpadlo JESCO MEMDOS
Volba vhodného příslušenství k dávkovacímu čerpadlu je základní podmínkou pro dlouhodobou, spolehlivou
a přesnou funkci Vaší dávkovací sestavy.
Uvedené příslušenství je v základním výběru a v základním napojení, provedení PVC.
Strana výtlak - (od dávkovacího čerpadla po místo vstřiku kapaliny)
položka
Tlumiče pulzací

obj. č.
12701436
12701433
12701359
12701383
40995
40996
19480 x2
19175 x2
39209 x2
39830 x2
32932 x2

popis
PDS 80, 0–16 bar, PVC/CSM, 15 ml/z, vč. nerez man.
PDS 250, 0–16 bar, PVC/CSM, 40 ml/z, vč. nerez man.
PDS 750, 0–6 bar, PVC/CSM, 120 ml/z, vč. nerez man.
PDS 2500, 0–6 bar, PVC/CSM, 400 ml/z
Nerez manometr, plněn glyzerin, 0-6bar, napoj. PVC
Nerez manometr, plněn glyzerin, 0-16bar, napoj. PVC
PVC hadičkové napojení 4/6, (PDS 80)
PVC hadičkové napojení 6/12, (PDS 80)
PVC hadičkové napojení hadička 13/20mm, (PDS 250)
PVC hadičkové napojení hadička 16/24mm, (PDS 750)
PVC lepené napojení trubka Ø32mm, (PDS 2500)
jiná provedení materiál a napojení možná

Vstřikovače

12300066
19480 x2
19175 x2
12300146
12300297
12300302

Typ R – PVC/FPM, DN4, bez napojení
PVC hadičkové napojení 4/6
PVC hadičkové napojení 6/12
Typ R – PVC/FPM, DN10, hadičkové napojení 13/20mm
Typ R – PVC/FPM, DN15, hadičkové napojení 16/24mm
Typ R – PVC/FPM, DN25, napojení trubka Ø32mm
jiná provedení materiál a napojení možná

Flexi hadička

97128
97120
97802
97390

x5
x5
x5
x5

5m, PE, výtlačné vedení 4/6, 13bar
5m, PVC, výtlačné vedení 6/12, 16bar
5m, PVC, výtlačné vedení 13/20, 13bar
5m, PVC, výtlačné vedení 16/24, 7bar

Vychlazovací armatura

15210

Nerez, 600mm, nap ½“ vnější z, vstřik ½“ vnitřní z

obj. č.
79113
79113
79112
79113
79495

Popis
2m, pulzní signál, 4-p., M12x1
2m, analogový vstup, 4-p., M12x1
2m, signál z poruchového relé, 4-p., M12x1
2m, el. hlídání hladiny, 4-p., M12x1
1,5m, chybová hlášení, 4-p., M12x1

Řízení, instalace
položka
Signální kabely

variantně k dodání kabely délky 5 m

Hlídání těsnosti
membrány

41356
41381

hlídáno měřením vodivosti úkapu M 4 - 160
hlídáno měřením vodivosti úkapu M 210 - 1010

Konzole

40740

PP konzole k umístění dávkovacího čerpadla,
kotvení do zdi, MEMDOS 4 - 150
PP konzole k umístění dávkovacího čerpadla,
kotvení do zdi, MEMDOS 160 - 1010

40741
upozornění:

- výběr požadované sestavy dávkovacího kompletu, návrh materiálového provedení, zpracujeme na požádání
Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží
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Příslušenství pro dávkovací čerpadla JESCO
Příslušenství je prezentováno v základním rozsahu a v obvyklém materiálovém provedení. Další typy
v nabídce výrobce zpracujeme na dotaz dle Vašeho zadání.
položka
PE zásobníky

obj. č.
39442
39443
39444
39445
39446
39447
39456
39457
12039442
12039443
12039444
12039445
12039446

popis
75l, originál s vypouštěním a značením objemu
100l, originál s vypouštěním a značením objemu
200l, originál s vypouštěním a značením objemu
300l, originál s vypouštěním a značením objemu
500l, originál s vypouštěním a značením objemu
1000l, originál s vypouštěním a značením objemu
35l, černý, originál s vypouštěním a značením obj.
75l, černý, originál s vypouštěním a značením obj.
75l, originál, zn. objemu + deska na montáž čerp.
100l, originál, zn. objemu + deska na montáž čerp.
200l, originál, zn. objemu + deska na montáž čerp.
300l, originál, zn. objemu + deska na montáž čerp.
500l, originál, zn. objemu + deska na montáž čerp.

PE záchytná vana

120060
12000130
12000131
12000132
12000133
12000134
12000135

pro barely do 50l, kruhová, svař. Ø 500 / V 450mm
pro zásob. 75l, kruhová, svař. Ø 502 / V 540mm
pro zásob. 100l, kruhová, svař. Ø 502 / V 700mm
pro zásob. 200l, kruhová, svař. Ø 640 / V 730mm
pro zásob. 300l, kruhová, svař. Ø 758 / V 960mm
pro zásob. 500l, kruhová, svař. Ø 848 / V 980mm
pro zásob. 1000l, kruhová, svař. Ø 1136 / V 1080mm

Flexibilní sání

12224451
12234731
12224761
12228503
12200503

SA, PVC, DN4, 4/6, h.2500mm, sací koš, závaží
SA, PP, DN6, 6/9, h.2500mm, sací koš, závaží
SA, PVC, DN6, 6/12, h.2500mm, sací koš, závaží
SL, PVC, DN4, 4/6, h.+ kabel 2500mm, sací koš, závaží
SL, PVC, DN6, 6/12, h.+ kabel 2500mm, sací koš, závaží

12200500

SL-2, PVC, DN4, 4/6, hadička + kabel 2500mm, sací koš,
závaží
SL-2, PVC, DN6, 6/12, hadička + kabel 2500mm, sací
koš, závaží

PE zásobníky pro horní
montáž dávkovacího
čerpadla

Flexibilní sání s el.
hlídáním hladiny 1
spínací bod
Flexibilní sání s el.
hlídáním hladiny 2
spínací body

Pevné sání

Pevné sání s el.
hlídáním hladiny 2
spínací body

12200501
12231880
12200516
12232763
12200517
12200522
12232764
12200523
12200524
12233218
12200533
12233125
12200534
12200539
12233227
12200540
12200541

SC, PVC, DN4, 540mm, 4/6, pro 75l zás.
SC, PVC, DN4, 710mm, 4/6, pro 100l zás.
SC, PVC, DN4, 800mm, 4/6, pro 200l zás.
SC, PVC, DN4, 950mm, 4/6, pro 300l zás.
SC, PVC, DN6, 710mm, 6/12, pro 100l zás.
SC, PVC, DN6, 800mm, 6/12, pro 200l zás.
SC, PVC, DN6, 950mm, 6/12, pro 300l zás.
SC, PVC, DN6, 1100mm, 6/12, pro 500l zás.
SG-2, PVC, DN4, 540mm, 4/6, 2 úr.alarm, 75l zás.
SG-2, PVC, DN4, 710mm, 4/6, 2 úr.alarm, 100l zás.
SG-2, PVC, DN4, 800mm, 4/6, 2 úr.alarm, 200l zás.
SG-2, PVC, DN4, 950mm, 4/6, 2 úr.alarm, 300l zás.
SG-2, PVC, DN6, 710mm, 6/12, 2 úr.alarm, 100l zás.
SG-2, PVC, DN6, 800mm, 6/12, 2 úr.alarm, 200l zás.
SG-2, PVC, DN6, 950mm, 6/12, 2 úr.alarm, 300l zás.
SG-2, PVC, DN6, 1100mm, 6/12, 2 úr.alarm, 500l zás.

SA

SL
SL-2

SC

SG-2
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Příslušenství pro dávkovací čerpadla JESCO
Příslušenství je prezentováno v základním rozsahu a v obvyklém materiálovém provedení. Další typy
v nabídce výrobce zpracujeme na dotaz dle Vašeho zadání.
položka

obj. č.

popis

Bezúkapové pevné
sání

12234434
12234529

GA, PVC, DN4, 460mm, 4/6, 1 úrovňový alarm
GA, PVC, DN4, 630mm, 4/6, 1 úrovňový alarm

GA

další typy a provedení sání na dotaz

Sací hadičky

97181
97687
97894

PVC, sací vedení 4/6, cena 1m
PVC, sací vedení 6/9, cena 1m
PVC, sací vedení 9/12, cena 1m

Ruční míchadlo

13600570
13600571
13600572
13600573
13600574

PVC, G1, 510mm délka, 75l zásobník
PVC, G1, 670mm délka, 100l zásobník
PVC, G1, 760mm délka, 200l zásobník
PVC, G1, 870mm délka, 300l zásobník
PVC, G1, 1020mm délka, 500l zásobník

Míchačky s
elektropohonem

13600313
13600305
13600319
13600421

Membránový ventil
s funkcí tlakového /
pojistného ventilu

12500235
12500268
12532003
19230 x2
40680 x2
82902 x2
82956 x2
12532006
32461 x2
19143 x2
82135 x2
12521366
22694 x2
19384 x2
21406 x2

230V, 0,09kW, hřídel 800mm, zásobník 200l
hřídel nerez, náboj a vrtule PVDF
230V, 0,09kW, hřídel 900mm, zásobník 300l
hřídel nerez, náboj a vrtule PVDF
230V, 0,09kW, hřídel 1000mm, zásobník 500 a 1000l
hřídel nerez, náboj a vrtule PVDF
400V, 0,25kW, hřídel 1000mm, zásobník 500 a 1000l
hřídel nerez, náboj a vrtule PVDF
DN6, PVC/FPM, max.75l/h, bez napojení nutno vybrat
DN6, nerez/PTFE, bez napojení nutno vybrat
DN10, PVC/FPM, max.200l/h, bez napojení
PVC, DN10, 6/12 hadičkové napojení
PVC, DN10, hadičková sponka 13/20mm
PVC, DN10, lepené napojení Ø16mm
Nerez, DN10, G1/2 vnitřní závitové napojení
DN15, PVC/FPM, max.500l/h, bez napojení
PVC, DN15, hadičková sponka 16/24mm
PVC, DN15, lepené napojení Ø20mm
Nerez, DN15, G3/4 vnitřní závitové napojení
DN25, PP/FPM, max.850l/h, bez napojení
PVC, DN25, hadičková tulejka 25/34mm
PVC, DN25, lepené napojení, Ø32mm
PVC, DN25, příruba
další typy a provedení membránových ventilů na dotaz

Pentablock
multifunkční ventil

12601001
12601011

PVC/FPM pojistný/stálý tlak 11/3bar, Qmax 8l/h
s magnet. poh. nebo 45l/h motorová, G5/8, 4/6 hadička
PVC/FPM pojistný/stálý tlak 11/3bar, Qmax 8l/h
s magnet. poh. nebo 45l/h motorová, G3/4, 4/6 hadička
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Příslušenství pro dávkovací čerpadla JESCO
Příslušenství je prezentováno v základním rozsahu a v obvyklém materiálovém provedení. Další typy
v nabídce výrobce zpracujeme na dotaz dle Vašeho zadání.
položka
Tlumič pulzací
pro výkon
max. 15 ml/zdvih
Tlumič pulzací
pro výkon
max. 40 ml/zdvih

Tlumič pulzací
pro výkon
max. 120 ml/zdvih

Tlumič pulzací
pro výkon
max. 400 ml/zdvih

Vstřikovače typ S

Vstřikovač SKD

obj. č.
12701434
12701436
19480 x2
19175 x2
12701313
12701433
39209 x2
39830 x2
25921 x2
25936 x2
27672 x2
27937 x2
25930 x2
25956 x2
12701359
12701360
25936 x2
27937 x2
33318 x2
25943 x2
25956 x2
12701383
12701384
32932 x2
32933 x2
98876 x2
40995
40996

popis
PDS 80, 0–6 bar, PVC/CSM, 15 ml/z, vč. nerez man.
PDS 80, 0–16 bar, PVC/CSM, 15 ml/z, vč. nerez man.
PVC hadičkové napojení 4/6
PVC hadičkové napojení 6/12
PDS 250, 0–6 bar, PVC/CSM, 40 ml/z, vč. nerez man.
PDS 250, 0–16 bar, PVC/CSM, 40 ml/z, vč. nerez man.
PVC, hadičkové napojení hadička 13/20mm
PVC, hadičkové napojení hadička 16/24mm
PVC, hadičková sponka Ø9mm vnitřní
PVC, hadičková sponka Ø16mm vnitřní
PVC, lepené napojení Ø16mm vnější
PVC, lepené napojení Ø20mm vnější
PVC, G3/8 vnitřní závitové napojení
PVC, DN15, příruba
PDS 750, 0–6 bar, PVC/CSM, 120 ml/z, vč. nerez man.
PDS 750, 0–16 bar, PVC/CSM, 120 ml/z, vč. nerez man.
PVC, hadičková sponka Ø16mm vnitřní
PVC, lepené napojení Ø20mm vnější
PVC, lepené napojení Ø25mm vnější
PVC, G1/2 vnitřní závitové napojení
PVC, DN15, příruba
PDS 2500, 0–6 bar, PVC/CSM, 400 ml/z
PDS 2500, 0–16 bar, PVC/CSM, 400 ml/z
PVC, lepené napojení Ø32mm vnější
PVC, lepené napojení Ø40mm vnější
PVC, DN25, příruba
Nerez manometr, plněn glyzerin, 0-6bar, napoj. PVC
Nerez manometr, plněn glyzerin, 0-16bar, napoj. PVC

12327059
12327061
12327062
12328489
12328490
20975
34925
23092
12335495

PVC/FPM, DN4, G1/4, Qmax.15l/h, hadičkové nap. 4/6
PVC/FPM, DN4, G1/4, Qmax.15l/h, hadičkové nap. 6/12
nerez, DN4, G1/4, Qmax.15l/h, hadičkové napojení 4/6
PVC/FPM, DN4, G1/2, Qmax.15l/h, bez napojení
nerez, DN4, G1/2, Qmax.15l/h, bez napojení
PVC, DN4, hadičkové napojení 4/6
PVC, DN4, hadičkové napojení 6/9
PVC, DN4 hadičková sponka Ø6mm vnitřní
Samočistící, PVC/FMP, DN4, Qmax. 15l/h, 0,2bar
otevírací tlak, bez napojení
Samočistící, PVC/FMP, DN4, Qmax. 15l/h, 1,1bar
otevírací tlak, bez napojení
PVC, DN4, hadičkové napojení 4/6
PVC, DN4, hadičkové napojení 6/9

12300031
20975
34925
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Příslušenství pro dávkovací čerpadla JESCO
Příslušenství je prezentováno v základním rozsahu a v obvyklém materiálovém provedení. Další typy
v nabídce výrobce zpracujeme na dotaz dle Vašeho zadání.
položka

obj. č.

popis

Vstřikovače typ R

12325087
12326920
12325694
12326860
12325707
12329696
12325719
12325732
20975
34925
23092
35086
25902
38209
25908
25921
25936
25947
31095
25923
27672
25937
25950
25930
25943
25944
32979

PVC/FPM, DN4, G1/2, Qmax.15l/h, bez napojení
nerez/PTFE, DN4, G1/2, Qmax.15l/h, bez napojení
PVC/FPM, DN6, G3/4, Qmax.30l/h, bez napojení
nerez/AF, DN6, G3/4, Qmax.30l/h, bez napojení
PVC/FPM, DN6, G1 1/4, Qmax.80l/h, bez napojení
nerez/AF, DN10, G1 1/4, Qmax.80l/h, bez napojení
PVC/FPM, DN15, G1, Qmax.180l/h, bez napojení
PVC/FPM, DN25, G1 1/2, Qmax.520l/h, bez napojení
PVC, DN4, hadičkové napojení 4/6
PVC, DN4, hadičkové napojení 6/9
PVC, DN4 hadičková sponka Ø6mm vnitřní
PVC, DN6, hadičkové napojení 6/9
PVC, DN6, hadičkové napojení 6/12
PVC, DN10, hadičkové napojení 13/20
PVC, DN6 hadičková sponka Ø6mm vnitřní
PVC, DN10 hadičková sponka Ø9mm vnitřní
PVC, DN15 hadičková sponka Ø16mm vnitřní
PVC, DN25 hadičková sponka Ø25mm vnitřní
PVC, DN6 lepené napojení Ø16mm vnější
PVC, DN10+15 lepené napojení Ø12mm vnější
PVC, DN10+15 lepené napojení Ø16mm vnější
PVC, DN10+15 lepené napojení Ø20mm vnější
PVC, DN25 lepené napojení Ø32mm vnější
PVC, DN10+15, G3/8 vnitřní závitové napojení
PVC, DN10+15, G1/2 vnitřní závitové napojení
nerez, DN10, G1/2 vnitřní závitové napojení
PVC, DN25, G1 vnitřní závitové napojení

hadičkové napojení

hadičková sponka

lepené napojení

závitové napojení

jiná provedení materiál a napojení možná

Flexi hadička - výtlak

97128
97636
97389
97758
97120
97802
97390
97171

1m, PE, výtlačné vedení 4/6, 13bar
1m, PE, výtlačné vedení 6/9, 10bar
1m, PTFE, výtlačné vedení 4/6, 18bar
1m, PTFE, výtlačné vedení 6/9, 18bar
1m, PVC, výtlačné vedení 6/12, 16bar
1m, PVC, výtlačné vedení 13/20, 13bar
1m, PVC, výtlačné vedení 16/24, 7bar
1m, PVC, výtlačné vedení 25/34, 6bar

Vychlazovací armatura

15210

Nerez, 600mm, nap ½“ vnější z, vstřik ½“ vnitřní z

Konzole

39911

PP konzole k umístění dávkovacího čerpadla,
kotvení do zdi, řada MAGDOS
PP konzole k umístění dávkovacího čerpadla,
kotvení do zdi, MEMDOS 4 - 150
PP konzole k umístění dávkovacího čerpadla,
kotvení do zdi, MEMDOS 160 - 1010

40740
40741
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Přehled další dávkovací techniky JESCO
Další řada membránových čerpadel JESCO pro všechny druhy aplikací a provozních požadavků
MINIDOS

MEMDOS MR

MEMDOS GMR

- komfortní ovládání
- převodovka a ložiska s vysokou živ.
- délka zdvihu nastavitelná 0…100%
- dávkovací výkon až 114 l/h
- i pro toxické a agresivní látky
- provedení PVC, PP, PVDF, nerez
- těsnění FPM / membrána EPDM

- dávkovací hlava z PP a nerezu
- oddělovací komora mezi dávkovací
hlavou a převodovkou s drenáží
- nastavení zdvihu ruční / elektrické
- dvouhlavé provedení možné
- možné řízení přes frekvenční měnič
- zdvihy pro dávkování do šarží možné

- s dvojitou membránou
- až čtyřhlavé provedení možné
- výkon až 2000 l/h / dávkovací hlavu
- pohon střídavým / stejnosměrným m.
- zdvihy pro dávkování do šarží možné
- možné řízení přes frekvenční měnič

Řada pístových čerpadel JESCO pro všechny druhy aplikací a provozních požadavků
FEDOS

REKOS

KARDOS

- pro přesné dávkování
- výkony do 31,5 l/h
- pro tlaky až do 100 bar
- hodnoty v závislosti od protitlaku
- lineární změna velikosti dávky
- odolné pohonné ústrojí
- k dodání i s možností proplachů

- dvouhlavé provedení možné
- hodnoty v závislosti od protitlaku
- lineární změna velikosti dávky
- provedení nerez až pro 200 bar
- proplach dávkovací hlavy
- ohřev dávkovací hlavy
- zdvihy pro dávkování do šarží možné

- až dvě dávkovací hlavy v rovině
- každá hlava má své seřízení výkonu
- provedení nerez až pro 400 bar
- proplach dávkovací hlavy
- ohřev dávkovací hlavy
- možné řízení přes frekvenční měnič
- zdvihy pro dávkování do šarží možné

upozornění:
- jen orientační prezentace, široká možnost vybavení, materiálů, řízení, vždy navrhováno individuálně dle zadání
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DOTAZNÍK

pro návrh dávkovacího čerpadla JESCO s příslušenstvím
Funkční, spolehlivé dávkování vyžaduje s ohledem na množství specifik dle typu dávkovaného média po
různé poměry či požadavky na sací straně a straně výtlaku, určitou úroveň výbavy tak, aby dávkovací
stanice byla funkční, bezporuchová a s dlouhou životností.
K tomu je zapotřebí znát pokud možno co nejvíce z těchto údajů:
dávkovaný prostředek

prosím vyplňte

(název, popř. chem. vzorec, dále pak:
koncentrace, viskozitu, teplotu)
prosím vyplňte

požadovaný dávkovací výkon
řízení dávkování

l/hod
m3/hod

od vodoměru
od externího signálu
jiné řízení dávkování

zásobník dávk. prostředku

umístění dávkovacího čerpadla

(pulzy, analog 4…20mA)
prosím vyplňte

je požadován

ano -ne

jaký objem zásobníku

litr

požadujete míchačku

elektrická / ruční

na zásobníku, na konzole, venkovní instalace
umístění nad / pod zásobníkem s médiem

hodnoty pro výtlak

dávkování do protitlaku

další požadavky

prosím vyplňte

délka výtlačné trasy

bar, MPa
m

Ilustrační instalace:
legenda:
1. hlavní vedení
2. vstřikovací místo s uzavíracím ventilem
3. přepouštěcí ventil
4. dávkovací nádrž
5. tlakové vedení
6. dávkovací čerpadlo
7. nástěnná konzola
8. uzavírací ventil
9. sací vedení
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Hmotnostní dávkovací jednotka JESCO
Dávkovací sestava vybavená hmotnostní váhou, řídící
jednotkou Siemens a peristaltickým dávkovacím čerpadlem
umožňuje nastavit libovolnou hmotnost dávky v uvedeném
výkonu objemu dávky.
Precizní provedení a přesnost nastavení dávky řadí dávkovací komplet pro aplikace se spolehlivým
Těleso dávkovací jednotky je provedeno z PP, svařováno.

JGW-25

typ
rozsah objemu dávky
při maximálním protitlaku
výtlak
maximální velikost kanystru
rozměry
objednací číslo

ml/hod
bar
DN
litru
mm

120 - 9000
2
4
25
V 1250 x Š 540 x Hl 520
101000AT

Rozměrový náčrtek

upozornění:
- dávkovací sestavu je nutno zvážit v závislosti na měrné hmotnosti dávkovaného média a dávkovacímu výkonu
- pozor na limitující velikost kanystru s médiem
Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží
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JESCO – odstředivá čerpadla
Odstředivá dopravní čerpadla pro transport problematických kapalin
Vertikální ponorná čerpadla typ VTP - BBF
Aplikace tam, kde z konstrukčních, fyzikálních a
bezpečnostních důvodů nelze zajistit čerpání ze
zásobníků běžnými a v suchu umístěnými čerpadly.
- doprava silně zásaditých kapalin
- doprava silně kyselých kapalin
- doprava ropných produktů

Odstředivé čerpadlo typ MB
Pro dopravu kapalin v chemickém průmyslu
- doprava louhů
- doprava kyselin
- ostatní agresivní kapaliny

Odstředivé čerpadlo typ BN
Pro dopravu kapalin v chemickém průmyslu, materiálové
složení umožňuje aplikace v potravinářských provozech
- doprava louhů
- doprava kyselin
- ostatní nízko viskózní kapaliny
- kapaliny s nižším obsahem pevných látek

Odstředivé čerpadlo typ N
Pro dopravu kapalin v chemickém průmyslu, materiálové
složení umožňuje aplikace v potravinářských provozech
- doprava louhů
- doprava kyselin
- ostatní nízko viskózní kapaliny
- kapaliny s nižším obsahem pevných látek

Řada odstředivých čerpadel s magnetickou spojkou typ:
Čerpání:
AM

TMB

TMR

- kyselin a louhů
- rozpouštědel
- alkalických odmašťovadel
- galvanických roztoků
- fotochemikálií
- radioaktivní, vzácná média
- a dalších roztoků
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JESCO – provozní chemie
teplovodní, horkovodní systémy
název

popis

balné

obj.č.

P3-ferrolix 8355

pohlcovač kyslíku a stabilizátor tvrdosti pro
úpravu kotelní vody

20 kg PE barel

19120

název

popis

balné

obj.č.

HYDRO-X

zpomaluje korozní procesy, odstraňuje
vodní kámen, stabilizátor tvrdosti, vytváří
ochrannou vrstvu i pro potravinářské
provozy

30 kg PE barel

19113

P3-ferrolix 8356

inhibitor koroze a stabilizátor tvrdosti pro
úpravu kotelní vody s provozním tlakem do
40 bar, chrání kotel, více fosfor. i pro
potravinářské provozy

20 kg PE barel

19123

P3-ferrolix 8358

inhibitor koroze a stabilizátor tvrdosti pro
úpravu kotelní vody s provozním tlakem do
40 bar, chrání kotel, více siřičitanu i pro
potravinářské provozy

20 kg PE barel

19127

P3-cetamine V210

plně organický inhibitor koroze, zabraňuje
korozi vytvořením ochranné vrstvy na
kovových površích, chrání kotel i parní a
kondenzační potrubí, ne styk s potravinami

20 kg PE barel

19535

fosforečnan sodný

pro úpravu pH a vysrážení zbytkové
tvrdosti kotelních a napájecích vod

25 kg textil.pytel

19201

siřičitan sodný

pro chemické odkysličení kotelních a
napájecích vod

25 kg textil.pytel

19206

název

popis

balné

obj.č.

P3-ferrosil 8165

inhibitor tvorby vodního kamene a koroze
systémů pro pitnou vodu pro tvrdost vody
do 8 odH

30 kg PE barel

19126

Metaqua K50L

Inhibitor ochrany proti korozí systémů TV,
aplikace i pro pitnou vodu

25 kg PE pytel

19119

název

popis

balné

obj.č.

chlornan sodný

potravinářský, 13-15% aktivního chlóru
( min.150g NaClO/l )

10 l PE barel

19537b

chlornan sodný

potravinářský, 13-15% aktivního chlóru
( min.150g NaClO/l )

60 l PE barel

19547a

chloritan sodný

NaClO2, koncentrace 7,5%

20 l PE barel

102328

chloritan sodný

NaClO2, koncentrace 7,5%

1000 l PE kontejner

18003789

kyselina solná

HCl, koncenrace, 9%, potravin.

20 l PE barel

102329

kyselina solná

HCl, koncenrace, 9%, potravin.

1000 l PE kontejner

10500049

parní systémy

úprava TV

dezinfekce vody
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JESCO – provozní chemie
otevřené chladící systémy
název

popis

balné

obj.č.

P3-ferrofos 8426

inhibitor koroze a tvorby vodního kamene,
určen pro pražskou vodu

20 kg PE barel

19128

P3-ferrofos 8507

inhibitor koroze a tvorby vodního kamene,
určen pro mimo pražskou vodu

20 kg PE barel

19125

P3-ferrocid 8583

biocidní látka pro chladící systémy,
omezuje růst mikroorganismů (bakterie,
houby a řasy), používá se proti slizu
tvořícím a jiným bakteriím a řasám

20 kg PE barel

19124

uzavřené chladící systémy
název

popis

balné

obj.č.

P3-cetamine F 365

inhibitor koroze pro uzavřené chladící
systémy, vytváří ochranný povlak na
materiálech z oceli, mědi a její slitin, hliníku
a jeho slitin, nelze aplikovat společně s
glykolem

20 kg PE barel

19131

P3-korrodex 332

inhibitor koroze pro uzavřené chladící
systémy, vytváří ochranný povlak na
materiálech z oceli, mědi a její slitin, hliníku
a jeho slitin, lze aplikovat společně s
glykolem

20 kg PE barel

19122

uzavřené chladící systémy
název

popis

balné

obj.č.

ANTIFREES

nemrznoucí směs na bázi ethylenglykolu s
inhibitory koroze pro teploty do -35 0C, pro
solární, chladící a topné systémy

25 l PE barel

19544

ANTIFREES

nemrznoucí směs na bázi ethylenglykolu s
inhibitory koroze pro teploty do -35 0C, pro
solární, chladící a topné systémy

1000 l PE kontejner

19538

provozní látky pro úpravy vod
název

popis

balné

obj.č.

tabletová sůl

čistá tabletovaná sůl s obsahem NaCl
99,9%, lisované tablety speciálně určené
pro regenerace změkčovacích filtrů

25,0 kg PE pytel

19200

tabletová sůl

čistá tabletovaná sůl s obsahem NaCl
99,9%, lisované tablety speciálně určené
pro regenerace změkčovacích filtrů

1000 kg paleta
40 ks PE pytlů

19200

hydroxid sodný

úprava pH vody ( louh sodný )

10,0 l PE barel

19550

kyselina sírová

H2SO4, koncentrace 38%

60,0 l PE barel

477260

manganistan
draselný

KMnO4, oxidační činidlo

50,0 kg ocelový
barel

19205

PAX 18 PE

koagulant pro úpravu pitných vod

60,0 kg PE barel

1800794
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