
JABSCO  
GEAR PUPPY      23230-2012  12V DC 
DĐŞLĐ POMPA    23230-2024  24V DC  
 
Özellikler: 
 
• ISO 8846 MARINE ( parazite yol açmama, şerareyi iç bünyede tutma ) normlarına tam 

uygunluk 
• 150 cs viskositeli akışkan yağlara kadar transfer imkanı 
• Giriş filtresi ile beraber satış 
• Basit tasarımı sayesinde az parça aşınır ve tamiri çok kolaydır. 
• DEBĐ  :  24,5 litre/dk. ;   Toplam: 5 metre emme basma yüksekliğinde                           
• Kendi havasını tahliye özelliği      (emme yüksekliği)  :   1 mt. dikey ‘ e kadar. 
• Su, yağ ve dizel transferleri için idealdir. 
• UZUNLUK 17,5cm / GENĐŞLĐK 17,8cm / YÜKSEKLĐK 9,5cm 
• AĞIRLIK 3,2 kg 
 

 
GEAR PUPPY PERFORMANS DEĞERLERĐ 

Not: 20’C sıcaklığa sahip suyun, tam kapasite ile dolu bir akü ile yeni bir pompa kullanarak elde edilen 
test değerleridir. 
TOPLAM YÜKSEKL ĐK ( emme+basma)                    GEAR PUPPY 
Metre   fit   litre/dakika  US galon/dakika 
0   0   26,0   6,9 
5   16,4   24,5   6,5   
10   33   22,5   6,0 
15   49   20,0   5,3 
20   65   17,0   4,5 
 
 
DĐKKAT :  Eğer tesisatınızda kullandığınız sigortanız üst üste atıyor ise; sakın daha yüksek 
değerde bir sigorta ile değiştirmeyin yada sigorta terminallerini gümüş kağıt veya tel ile 
birleştirmeyin. Bu talimatı göz önüne almamak; kablolarınızın aşırı ısınmasına yol açarak 
yangın tehlikesine yol açar. 
 
DĐKKAT :  Jabsco pompanız ile  hiçbir surette parlama derecesi 37 oC (99 oF) in altında olan 
tiner , benzin gibi ürünleri pompalamayınız. Đnfilaka ve ölüme yol açabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MONTAJ TAL ĐMATI: 
 
Jabsco GEAR PUPPY’yi herhangi bir düz yüzeye montajını yapabilirsiniz. Sadece iyi 
havalandırması olan ve acil bir durumda kolayca bakımını yapabileceğiniz bir yere oturtun. 
Eğer dik bir şekilde monte etmek istiyorsanız pompanızın motor kısmının yukarıda kalması  
şarttır. Montaj vidaları lastik ayak takozlarını ezmeyecek şekilde sıkılmalıdırlar ki ses ve 
titreşim an az düzeyde olsun. 
16mm. lik ( 5/8” ) hortumların tüm uçlarını kaliteli paslanmaz çelik hortum kelepçeleri ile 
sıkarak güvenceye alınız.  Sert boru yerine  tercihen takviyeli plastik tipte hortum kullanınız. 
Dikkat edilmesi geren nokta kullanılan hortum ya da boru cinsinin; pompalanan akışkana 
uygun olması gerektiğinin gözden kaçırılmamasıdır. Pompalanan sıvının akışında gereksiz 
engellemelere yol açacak aşırı sayıda adaptör kullanımlardan ve kıvrımlardan kaçınınız. 
Pompanızı  pisliklerden korumak için pompa ile birlikte ücretsiz verilen filtreyi pompa 
giri şinden önce bağlayınız. Pompa garantinizin ihlal olmaması için bu şarttır. Bu 
filtrenizi periyodik olarak temizlik ve tıkanma açı sından kontrol ediniz. 
 
ELEKTR ĐK TESĐSATI: 
 
Tüm elektrik tesisatının kuru yerlerden geçmesine ve bağlantı noktalarının herhangi bir 
rutubetli ortamdan etkilenmemesi için çok iyi bir şekilde izole edilmiş olasına dikkat ediniz. 
Bütün elektrik devresini, güç kaynağına en yakın bir noktadan (+) uclu  kırmızı kabloya doğru 
değerli bir sigorta yada devre kesici  takarak koruma altına alınız. Motordan çıkan siyah renkli 
(-) ucu güç kaynağınızın (-) kutbuna bağlayınız. 
Pompanız çalıştığı sırada; düşük şarjlı akülerinizden yada yetersiz kablo kesiti seçiminden 
dolayı; motor terminallerine gelebilecek yetersiz voltaj; sigorta yanmalarına, demaraja 
kalkamamaya ve zayıf pompa performansına yol açar. 
 
ELEKTR ĐKSEL BAĞLAMA B ĐLGĐLER Đ 
Model   Voltaj  Maximum     Maximum       Minumum        Maximum Toplam Kablo                        
No    amper çekiş Sigorta değeri       Kablo çapı        Boyu terminaller arası (+) – (- )  
                                 
23220-2012 12 volt  12 amper     15 amper        1.5  mm2   4,5 metre   * 
23220-2024      24 volt  5   amper     7,5 amper            1 mm2               4,5 metre   * 
* Daha uzun metrajlı uygulamalar için, daha kalın kablo kullanınız. 
 
 
ITT JABSCO Mamulleri dünyanın her ülkesinde hatalı tasarım, malzeme ve işçiliğe karşı satış tarihinden itibaren iki yıl süre ile 
garantilidir. Faturanız garanti belgenizdir. Dikkat le saklayınız. 
ITT JABSCO 
ITT JABSCO ITT JABSCO ITT FLUID PRODUCTS  NHK Jabsc o Co Ltd. JABSCO GmbH 
ABD  Đngiltere  Kanada    Japonya   Almanya 
TÜRK ĐYE GENEL DAĞITICISI: 
SUAT KARAOSMAN-D ĐZEL 
Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 
Elmadağ Cad. 57 Elmadağ 34373 Đstanbul 
Tel: (212) 248 21 70 , 248 25 28 , 230 65 15 Fax: (212) 230 73 92 E posta: info@suatkaraosman.com  
www.suatkaraosman.com 
 


