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Red Jacket  tarafından sunulan 
çözümlerden bazıları;
Red Jacket yeni dalgıç pompa 
teknolojileri üretilmesi, çalışma süresi 
ve verimliliği yüksek manifoldlu dalgıç 
sistemleri, sektör lideri tank seviye 
ölçüm sistemleri ve kaçak kontrol 
üniteleri gibi geniş bir yelpazede ürün 
ve çözümler  sunmaktadır. 

Karlılıkları ve güvenilirliliklerinin 
arttırılmasıdır.
Red Jacket kendisini yakıt transferi 
hususundaki uzmanlığı ve bilgi birikimi 
ile son kullanıcılar ve müşterileri için bir 
çözüm ortağı olarak görmektedir. 

Sistem tasarımları ve komple ürün 
özellikleri konusunda daha fazla 
bilgi edinmek için Türkiye yetkili 
distribütörlerimizi  Arayınız.

Patlayıcı bölgede çalışacak şekilde 
tasarım:
Sınıf 1, D grubu atmosfer

Kolay Ayarlanabilen Uzunluk 
Dağılımı:

RJ 1 = 190 cm – 267 cm.
RJ 2 = 265 cm. – 420 cm. 
RJ 3 = 417 cm. – 575 cm. 
*1.5 HP baz alınmıştır.
Sertifikalar:

UL
cUL
ATEX

4” Pompalar için Motor Gücü 
Seçenekleri:

.75 HP, 60 HZ, 1-faz

.75 HP, 50 HZ, 1-faz yada 3-faz
1.5 HP, 60 HZ, 1-faz
1.5 HP, 50 HZ, 1-faz yada 3-faz
X3, 60 HZ, 1-faz
X4, 50 HZ, 1-faz yada 3-faz
2 HP, 60 HZ, 1-faz

Vakum Sensörü Bağlantı Portu:

2 adet, 1/4” NPT. 
25 kadar vakum oluşturulur.

Yakıt Uygunluğu:

Dizel
100% Benzin
20% TAME ile % 80 Benzin , ETBE, 
veya MTBE
0-100% Ethanol
0-100% Methanol

Basınç portu:

1 adet. 1/4” NPT

Hava Tahliye Portu:

1 adet. 1/4” NPT

Teknik özellikler:



Red Jacket Submersible Turbine Pump
Üstün çevresel koruma, Servis kolaylığı, Emniyet 

Fuel Dispensing and Control  •  Site and Retail Management  •  Support Services



Çevre dostu özellikler: 
Red Jacket marka Dalgıç Pompalar servis-bakım hizmeti esnasında oluşabilecek  sızıntıları önleyecek şekilde özel olarak 
tasarlanmış ve sektörün lideri konumunda olan Veeder Root Kaçak Kontrol Sistemleri ile entegre edilmiştir.

Vakum ile izleme:
 
Red Jacket Vakum Sensörlü
Sifon Sistemi
Red Jacket vakum sensörlü sifon sistemi 
kaçak tespiti yapılmasını sağlayabilen 
bir kontrol uygulamasıdır. Özel olarak 
vakum ile izleme uygulamaları için 
tasarlanmış bu sistem, Veeder-Root 
vakum sensörleri ile entegre olarak 
çalışmaktadır. Red Jacket Vakum 
Sensörlü Sifon Sistemi yeni tasarım 
yekpare kauçuk bir çekvalf ve dahili 

filtreyi biraraya getirerek, istenmeyen 
yanlış alarmlara ve zaman kayıplarına 
neden olabilecek tıkanmaları asgariye 
indirmekte ve vakum sisteminin sürekli 
çalışmasını sağlamaktadır.

Servis-bakım hizmeti esnasında yakıt 
sızıntılarının önlenmesi:

Yeni bir Çekvalf tasarımı
Red Jacket Dalgıç Pompa üzerinde 
bulunan çekvalfin dikey hareket 
edebilmesi ve kaldırılabilmesi  geniş 
oturma yüzeyi yaratılmasına olanak 
sağlayarak hat basıncının kısa bir 
sürede düşürülmesine ve hattaki yakıtın  
tanka geri akmasını sağlar. 
Bu özellik sayesinde olası yakıt sızıntıları 
tamamiyle ortadan kaldırılır.

Yakıt sızıntısız üst gövde
Pompa’nın üst gövdesini manifolda 
bağlayan iki somunun sökülmesi ile üst 
gövde kalıp yayları üzerinde yükselerek 
o-ringlerin serbest kalmasını sağlar. 
Bu esnada düşen hat basıncı ile  yakıt 
tank içerisine süzülür. Bu basit özellik 
sayesinde pompalara servis verilirken 
yakıt sızıntılarına neden olabilen insan 
hataları giderilerek, yakıtın çevreye 
verebileceği zararlar ve istasyon 
sahiplerinin çevresel konulardaki 
sorumlulukları azaltılmış olur. 

Kaçak Kontrolü

Sektöre liderlik eden Veeder Root / 
Red Jacket Basınçlı Hat Kaçak Kontrol 
sistemi (PLLD) çevresel koruma için 
en uygun çözümü sunarken, mekanik 
(MLLD) ve elektronik (ELLD) kaçak 
kontrol sistemlerinin aksine yakıt akışını 
sınırlandırmamaktadır.



özel bir alet yada hiç bir fiziksel güç 
gerekmemektedir.
Ayrıca, dalgıç pompada bulunması 
gereken tüm parçalar manifold üzerine 
taşındığından, herhangi bir işlem 
yapılmak istendiğinde kaçak dedektörü, 
sifon valfi veya diğer ekipmanların 
sökülmesine gerek kalmayacaktır.

Yatay veya Dikey Manifold Çıkış 
Ağzı:

Red Jacket dalgıç pompa ürün çıkış 
ağzı dikey olarak tasarlanmıştır. Ancak 
çıkış ağzına yapılacak dirsek ilavesi ile 
istenen açılarda çıkış alınmasına olanak 
sağlanmaktadır. Yeni tasarımla manifold 
üzerindeki çıkış ağzının nispeten daha 
yükseğe yerleştirilmesi ile yatay çıkış 
sağlanarak, akaryakıt hattı dalgıç 
pompa ile aynı hizada olmaktadır.

Dahili kontaktör kutusu:
Red Jacket Dalgıç Pompa  manifoldu 
içindeki elektrik bağlantı yuvası 
(Kontaktör kutusu) yakıt hattından 
tamamen yalıtılmıştır. Mevcut 
sistemlerden farklı olarak ayarlama 
gerektirmeyen soket bağlantı özelliği, 
Red Jacket pompayı piyasada en 
kolay monte edilebilinen pompa haline 
getirmiştir.  

Yakıt akışından sağlanan faydalar

Yeni tasarım Red Jacket dalgıç pompa 
manifoldu basınç kayıplarını minimum 
seviyede tutarken, istasyon ihtiyaçlarını 
karşılayacak farklı tip ve güce sahip 
motor-pompa ünitelerinin ürettiği akış 
debisini optimize eder. Bu da istasyon 
sahiplerine maksimum yakıt transferi ve 
kazanç sağlar. 

Dalgıç Pompa Soket Bağlantısı : Seri, 
kolay ve güvenli elektrik bağlantıları

Mevcut dalgıç pompaların motor 
kısımlarına yapılacak herhangi bir 
bakım işleminde, dalgıç pompa elektrik 
bağlantılarının pano üzerinden kesilmesi 
ve dalgıç pompa üzerindeki elektrik 
soketinin manuel olarak açılıp, elektrik 
bağlantısının devre dışı bırakılması 
gerekir. Servis işleminin sona ermesi 
ile bu bağlantıların teknisyen tarafından 
tekrar eski hallerine getirilmesi 
gerekmektedir.

Yeni Red Jacket dalgıç pompada 
pano üzerinden dalgıç bağlantısını 
kesmeniz ve manifold üzerinde 
bulunan iki adet somunu gevşetmeniz 
ile dalgıç motoruna giden soketli 

elektrik bağlantısı tamamen devre dışı 
kalacaktır. Servis işleminin ardından 
bu somunların sıkılması ile elektrik 
bağlantısı yeniden sağlanmış  olacaktır. 
Güvenilir ve Kolay.

“Extractable” : Kolay ontaj ve Servis

Red Jacket dalgıç pompa manifoldu 
içinde yerleştirilmiş olan kalıp yayları, 
manifold ve dalgıç üst gövdesini bir 
arada tutan somunların gevşetilmesi 
ile gövdeyi yukarı iterek O-ringlerin 
oturduğu yüzeyden ayrılmasını ve 
pompa üst gövdesinin yerinden 
çıkarılmasını sağlar. 

Üst gövdenin manifold’dan ayrılması 
için önemli ölçüde fiziksel güç gerektiren 
rakip sistemlerden farklı olarak, burada 

Yenilikçi teknolojiler, güvenilir, servisi ve montajı en kolay 
pompayı yarattı:
Red Jacket Dalgıç Pompaların tasarımında, servis teknisyenlerinin güvenliği ve servis maliyetlerine 
ilişkin bir dizi yenilikler bir araya getirilmiştir.
Servis maliyetlerinin yüksekliği ve çalışanların güvenliğine önem veriyorsanız, Red Jacket dalgıç 
pompaların özellikleri ile tanışmanızı öneririz.

Zaman ve maliyet tasarrufu
Elektrik bağlantıları ve montajın daha güvenli ve kolay yapılması nedeniyle 
servis süresinin ve harcanan işgücünün azalması servis teknisyenlerinin işini 
çok kolaylaştıracak, istasyon sahiplerine ise servis ve bakım masraflarında 
büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır

En üstün performans
Red Jacket Dalgıç Pompa, bir endüstri 
liderinden beklediğiniz akış performansını 
ve güvenirliğini sağlamaktadır. 


