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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 - d ůležité 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 typ 05 1 2 4 6 10 15 
max. dávkovací výkon při max. protitlaku l/hod 0,36 0,76 1,9 3,4 6,2 9,0 13,0 
max. protitlak bar 12 16 16 16 8 6 3 
         

objednací číslo  10241001 10241002 10241003 10241004 10241005 10241006 10241007 

 
standardní sestavy dávkovacích komplet ů 
 

Dávkovací komplet MAGDOS LD – čerpadlo ukotveno na konzole, PE zásobník samostatn ě 

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. 

aplikace pro veškeré kapaliny vhodné pro PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas 
dávkovací sestava obsahuje 
 
 
 

 
variantní příslušenství 
na vyžádání 

objednací č. popis 
1024100.x. dávkovací čerpadlo MAGDOS LD  dle výběru 
39911 PP konzole 
120060 PE záchytná vana kruhová svařováno 
dále dle typu: sestava flexi sání SA, vstřikovač, 3m výtlačné hadičky 

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 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. 

aplikace pro veškeré kapaliny vhodné pro PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas 
dávkovací sestava obsahuje 

 
 
 
 
variantní příslušenství 
na vyžádání 

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 
dále dle typu: sestava flexi sání SA, vstřikovač, 3m výtlačné hadičky 

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 
 

upozorn ění: 

- 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  
 


