
sintine pompaları
360  dan 1100 e yuvarlak modeller
UYGULAMA TALİMATLARI
MONTAJ
1. Süzgecli mavi gövdeyi tırnaklardan içeri doğru bastırarak pompadan ayırın. 
2. Süzgeçi pompa ile tedarik edilen paslanmaz çelik vidalarla monte edin. Fiberglas üzerine uygulamalarda 
dış yüzeyi yaralamamak için araya ince bir ahşap plaka konulabilir.
3. Filtreyi SUDBURY ELASTOMERIC SEALANT ile de direk olarak fiberglas üzerine yapıştırabilirsiniz.
4. Yapıştırılacak yüzeylerin temiz , kuru ve tamamen gaz , yağ gibi diğer benzeri sıvılardan arınmış olmasına dikkat edin.
5. Pompayı tekrar süzgeçin üzerine tırnakların yuvalarına yerleşmesine dikkat ederek bastırarak oturtunuz
HORTUM BAĞLANTISI
1. Tabloda gösterilen doğru boyutta hortum ve miçoz kullanınız.
2. Suyun denizden tekneye geri dönmesini engellemek için miçozu her zaman su seviyesinin üzerinde kalıcak bir yere monte ediniz. 
3. Yelkenli teknelerde miçozu kıç aynada mümkün olan en yüksek yere monte ediniz.
4. Hortumun pompadan çıktıktan sonra miçoza doğru devamlı yükselmesine ve hortumun mümkün olduğunca 
kısa tutulmasına dikkat ediniz. Bu , muhtemel hava sıkışmalarını önleyecektir.
5. Tüm hortumları pompalara ve miçozlara paslanmaz çelik kelepçelerle tutturunuz.
ELEKTRİK
1. 7 metreye kadar uzunlukta bağlantılar için 2x1.5 mm  kesitinde kablo kullanınız. Daha uzun boylar için 2x2.5mm  kablo kullanınız.
2. Kahverengi (+) kablo artı uctur ve akünün artı ucuna bağlanır. Siyah (-) kablo eksidir ve akünün eksi terminaline bağlanır. 
3. Tabloda verilen değerdeki sigortayı kahverengi kablo üzerinde pompa ile akü arasında uygun bir yere monte edebilirsiniz.
4. Otomatik çalıştırmak için RULE seviye şalteri kullanınız. ( Model 35 , 37 veya 40 ) 

SU ALTINDA ÇALIŞABİLME
ANTİ PARAZİT
KURU ÇALIŞMAYA UZUN SÜRE DAYANIKLI
YÜKSEK VERİMLİ MOTOR
BAKIM GEREKTİRMEZ
CE VE ISO 8849 ONAYLI

ÖZELLİKLER
MODEL verim 0 mt. Lit/saat verim 1 mt. Lit/saat verim 2 mt. Lit/saat miçoz ve hortum çapı sigorta (Amper)
24 (12v) 1360 1003 719 19mm 2,5
25D (12v) 1890 1363 984 19mm 2,5
26D (24v) 1890 1363 984 19mm 2,5
27D (12v) 4160 3255 2271 28mm 6.0
28D (24v) 4160 3255 2271 28mm 2,5

BAĞLANTI ŞEMASI
Rule *49 anahtar paneli

 (+)kahverengi

rule pompa
( - ) siyah

değeri için
sigorta tabloya

bakınız

NOT : Tüm kablo bağlantılarını su seviyesinden mümkün olduğunca  yüksekte yapınız .
ve su ve rutubete karşı iyice izole ediniz
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