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Generátory chlordioxidu JESCO EASYZON 5b 
 
 

Nabídka p říslušenství ke generátoru EASYZON 5b 
 
 
Variantní sestavy příslušenství, které slouží pro kompletaci 
generátoru v místě do funkčního provozního celku. Návrh je 
proveden vždy na základě konkrétních provozních podmínek a 
zadání pro danou instalaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

přívod ředící vody: obj. č. 

redukční ventil tlaku s mechanickým filtrem, napojení ½“, PN16 36002 

manometr NG63 pro redukční ventil, 10bar 87149 

elektromagnetický ventil, napojení ½“ 230V/50Hz, bez proudu uzavřeno 88486 

flexi tlaková hadička PTFE, 6/9 97758 

 
 
přívod chem. látek do generátoru: obj. č. 

záchytné vany PE kruhové, svařováno  2x   120060 

chloritan sodný NaClO2, 7,5%, 20l PE barel 102328 

kyselina solná HCl, 9%, 20l PE barel 102329 

 
 
výtlak ClO2 – napojovací sety: obj. č. 

flexi tlaková hadička PTFE, 4/6 97389 

signální kabel, 1m 555444 

vstřikovač SAH, G1/2, pro PE 4/6, s uzavíracím ventilem, Tmax 30 0C 12302042 

vstřikovač SKD, G1/2, pro PE 4/6, s uzavíracím ventilem, Tmax 60 0C 12300052 

řídící, napoj. set, L135cm/V52cm, vodoměr DN25, napojení 1“, Qnom/Qmax  6,0/12,0 cbm/h )* 620032 

řídící, napoj. set, L168cm/V60cm, vodoměr DN40, napojení 1 ½“, Qnom/Qmax 10,0/20,0 cbm/h )* 620050 

řídící, napoj. set, L188cm/V77cm, vodoměr DN50, napojení 2“, Qnom/Qmax 15,0/30,0 cbm/h )* 620063 
 

)* napojovací set do vodovodního potrubí obsahuje: „T“ kus pro přívod ředící vody, řídící pulzní vodoměr, „T“ kus pro instalaci 
vstřikovače pro ClO2, statickou míchačku, vše vybaveno uzavíracími ventily a by-passem pro možnost servisní činnosti. Provedení 
PVC-U, napojení vnější závit DN dle provedení 

 
 
další výbava pro provoz a obsluhu generátoru: )** obj. č. 

ruční set měření úrovně ClO2, rozsah 0,01…0,2mg/l ClO2 23800006 

MD 100 Fotometr v kufříkovém provedení, rozsah 0,02…11,0mg/l ClO2 23800007 

sada varovných a výstražných štítků 29800011 

externí hlásič se senzorem pro hlídání úniku ClO2, napojení na generátor 78393 

přídavný dávkovací set s příslušenství na konzole pro aplikaci ClO2 na další místo 62001035 
 

)** bezpečnostní a ochranné pomůcky pro personál nejsou předmětem nabídky a dodávky, řeší si provozovatel v rámci svého BOZP 
 


