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APLIKACE:  
dezinfekce - dávkování prostředku na bázi chlornanu, aplikace Savo 
 

Požadujeme provést hygienické zabezpečení zdroje vody, např. 
studny, popř. jiný systém s rozvodem vody. 

Navrhujeme dávkovací sestavu na bázi dávkovacího kompletu 
JESCO MAGDOMAT sestavy pevně spojené s řídícím pulzním 
vodoměrem. Sestava je upravena s ohledem na specifikaci 
zplyňujícího dávkovaného média. Dávkovací sestava umístěna 
na potrubí, dezinfekce pak v zásobní nádrži, která je umístěna 
v záchytné vaně. V tomto rozsahu je provedena níže nabídka pro 
dodávku funkční dávkovací sestavy. 
 

JESCO dávkovací komplet MAGDOMAT 

- 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 

- možnost externího start / stop 

- externí signál s funkcí násobení / dělení 

- ochrana heslem 

Dávkovací sestava chlornan / Savo 

položka obj č. popis 

dávkovací sestava MAGDOMAT   dávkovací komplet MAGDOMAT                                                          
PVC/FPM, manuální nastavení zdvihové frekvence 0…100%            
flexibilní sání typ SL-2 s hlídáním hladiny                                        
vstřikovač typ SKD                                                                               
impulzní vstup (délka min. 4 ms)                                                           
zástrčka M12x1, kódování A, 230V, 1~, 50 Hz, IP65, ISO-F 

variantně MAGDOMAT: 

s vodoměrem DN20 50141002S MAGDOMAT s JESCO MAGDOS LD 05                                                                    
průtok do Qmax 2,5 m3/hod                                                                   
výkon až 0,54 l/h při 8 bar protitlaku                                              

s vodoměrem DN25 50141026S MAGDOMAT s JESCO MAGDOS LD 05                                                                       
průtok do Qmax 6,0 m3/hod                                                                   
výkon až 0,54 l/h při 8 bar protitlaku                                              

s vodoměrem DN40 50141076S MAGDOMAT s JESCO MAGDOS LD 05                                                     
průtok do Qmax 10,0 m3/hod                                                              
výkon až 0,54 l/h při 8 bar protitlaku                                              

výtlačná hadička 97128 3 m délka, PE, Ø 4/6 mm 

přepadová hadička 97181 2 m délka, PVC, Ø 4/6 mm 

měření 19532 titrační souprava pro měření hodnoty dezinfekce ve vodě 

záchytná vana 120060 PE záchytná vana kruhová svařováno                                                    
Ø 500 mm, V 450 mm 

variantně chemie: 

chlornan sodný 19537b 10l dezinfekčního roztoku Stabil potravinářský 

Savo 87105 4 l tekutého přípravku Savo 

variantně zásobníky: 

zásobník 20 l 15220 PE zásobník 20l, bílý, CZ  

zásobník 30 l 15222 PE zásobník 30l, bílý, CZ  

Výše uvedená specifikace je standardní kompletní dávkovací sestava pro aplikaci dezinfekčního prostředku na bází 
chloru. Užití pro ošetření vlastních zdrojů vody pro pitné účel. Sestava MAGDOMAT obsahuje již velkou část nutného 
příslušenství, nabídka je tedy pouze s doplněním zbylých komponentů. 

Návrh doporučujeme s námi předem konzultovat. 


