
RULE  Boru Tipli, Dalgıç pompa 
Özellikleri 

•••• Tatlı ve tuzlu suyu pompalar 
•••• Etrafa dökülmeden; hızlı mazot dolumu ve transferi (sadece iL500plus, iL280plus, ve 

iL200plus modelleri) 
•••• Sıkışık ve dar bölgelerden sintine suyunu emebilme  
•••• Su transferi; Güverte, zincir ve genel yıkamalar 
•••• Đnce yapısı ve dayanıklı gövdesi ile üzerine takılı kolay temizlenebilen filtresi ile satışa 

sunulurlar. 
Montaj talimatı 
Detaylar için aşağıdaki özellikler tablosundan seçebileceğiniz uygun ebada ve uzunluğa sahip 
hortumunu çıkış ağzına geçirerek, pompanızın tamamını boşaltılacak sıvının içine daldırın. 
Pompanızdan çıkan elektrik kablolarını; güç kaynağınıza artı ucunu (+) terminaline, eksi ucunu da 
(-) terminaline gelecek şekilde bağlayınız. Pompanız derhal çalışmaya başlayacaktır.  
Boru tipi uygulamalar için pompanızın emiş tarafındaki filtresini yerinden çıkartarak; su giriş ağzını 
ortaya çıkarınız. Tank ile pompa ağzını; bu mesafeyi karşılayacak uzunlukta bir hortum kullanarak 
bağlayınız. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; pompanızın mutlaka tank seviyesinden 
aşağıdaki bir noktada bulunması gerektiğidir.      
Saniye ile ölçülebilecek kısa sürelerde,  pompanızın kuru kalması ve çalışmaya devam etmesi ile 
pompanızda ciddi bir hasar meydana gelmez; fakat pompanızın kuru kalmamasına ve her zaman 
sıvı transfer etmesine dikkat ederek pompa ömrünüzü önemli oranda arttırabilirsiniz. 
Özellikler 
Model iL500plus iL280plus ĐL200plus iL200 
Ürün numarası iL500P iL280P iL200P iL200 
 iL500P-24 iL280P-24 iL200P-24  
Pompa tipi Santrifüj tipli dalgıç ve boru tipi pomp a  
Akım 12 Volt (6 amp) 

24 Volt (3 amp) 
12 V (4,5 amp) 
24 V (2,5 amp) 

12 V (4,5 amp) 
24 V (2,5 amp) 

12Volt (2,8amp) 
 

Toplam emme 
basmayükseklik 

9,7 metre 9,7 metre 9,7 metre 7,6 metre 

Çalışma Devamlı* Devamlı* Devamlı* Aralıklı hizmet^  
Hortum çapı ¾” (19mm.) ½” (13mm.) ½” (13mm.) 3/8” (10mm.) & 

½” (13mm.) 
Basınç 14 psi (0,96bar) 14 psi (0,96bar) 11 psi (0,76bar) 14 psi (0,96bar) 
Gövde POM POM POM HIP 
Uzunluk 165mm. 165mm. 165mm. 130mm. 
Çap 38mm. 38mm. 38mm. 36mm. 
Kablo uzunluğu 4 metre 4 metre 1 metre 1 metre 
Ağırlık 500 gram 500 gram 227 gram 113 gram 
Transfer sıvısı Tatlı su      / Deniz suyu       / Dizel Tatlı su / Deniz  
Su sistemlerinde 
çalışma sıcaklığı 

80’C 80’C 80’C 60’C 

* Devamlı Hizmet – Kesinlikle uzun periyodlarda kuru çalıştırılmamalıdır. 
^ Aralıklı Hizmet – Kesinlikle tek seferde 20 dakikadan fazla çalıştırılmamalı ve eşit zaman 
miktarında dinlendirilmelidirler. 
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