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P U M P I N G  A N D  E N E R G Y  S O L U T I O N S

PUMBA 
KASUTUSJUHEND 



Diiseltsentrifugaalpump mürasummutuskattega 
 

Tehniline spetsifikatsioon: 

Kavandatud kasutus    Kanalisatsiooni- ja drenaaživee pumpamine 

Mark / Tüüp     BBA / BA100K D193 / M10 – 19 

Maksimaalne voog    135 m3 / h, vaata kõverat 

Maksimaalne tõstekõrgus   18 mwc, vaata kõverat 

Maksimaalne imemistõste   8,5m 

Imemisühendus    4’’ 

Tühjendusühendus    4’’ 

Vaba läbipääs     Kuni 82mm 

Mõõtmed P x L x K    2270mm x 1030mm x 1405mm 

Kaal      1100kg 

Mootor      Diiselmootor 

Mootori Mark / Tüüp    Hatz / 1D81Z 

Mootori võimsus / p/min   5,5kW / 1500 p/min 

Kütusepaak     220 liitrit 

Maksimaalne kütusekulu   1,45 l/h 

Taseme kontroll    2x ujuvad lülitid 

Vaakumpumba võimsus   50 m3/h 

GPS      Varustatud GPS 
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1 Kirjeldus, kasutusotstarve ja tööpõhimõte 
 

1.1 Kirjeldus 
 

HOIATUS: Selle kasutusjuhendi eesmärgiks on anda olulist teavet, mida peab silmas pidama 
pumbakomplekti hoiustamisel, transportimisel, paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel. Seetõttu 
soovitame enne pumbakomplekti kasutusse rakendamist selle kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugeda. 
Et vältida kahju tekitamist pumbakomplekti sobimatu või ebaõige kasutamise või tavapärastest 
tööparameetritest väljapoole jääva kasutamise tõttu, peab järgima selles kasutusjuhendis toodud 
juhiseid. Selle tegemata jätmine võib põhjustada pumbakomplekti kahjustumist või enneaegset riket 

ja tekitada vigastusi. Sellised tegevused muudavad garantii kehtetuks.  

BA seeria pumbad, millel on suur tahkete osakeste läbilaskevõime ja hea kulumiskindlus, sobivad ideaalselt nii puhaste kui 

osaliselt saastunud vedelike pumpamiseks. 

Tahkete osakeste läbilaskevõime on täpsustatud pumbaseadmega kaasas oleval spetsifikaadil. 
Pumpadel on poolavatud või suletud tööratas ja kulumisplaat või kulumisrõngas, mille saab kiirelt vahetada. Kuna 

vedelikuga puutuvad kokku vähesed liikuvad osad, siis kulub pump minimaalselt. 

Konstruktsiooni kuuluvad suured puhastuskatted, et pumpa saaks seestpoolt puhastada. 

Pumba võllitihendi ehitus sõltub kasutusotstarbest. Standardvarustusse kuulub pumba võllitihendi õlijahutus. Seda 

omadust tähistab kood tüübimärgistusel. 

Pumbaga kaasas oleval spetsifikaadil on ära näidatud kõik pumba või pumbaseadme andmed. 

Enne pumba või pumbaseadme ühendamist tuleb alati läbi viia hindamine, et teha kindlaks, kas see sobib 

kavandatud kasutusotstarbeks. 

 

1.2 Ehitus 

Pump koosneb järgmistest põhikomponentidest: 

1. Ujukikamber 

2. Membraanpump 

3. Õhutuskork 

4. Imemisava 

5. Spiraal 

6. Tugiplaat 

7. Tugi 

8. Õliseisuklaas 

9. Raam 

10. Kronstein 

11. Kuulklapp 

12. Survepool 

13. Imupool 



4 
 

1.3 Vaakumsüsteemi tööpõhimõte 

BA kuivalt õhutustuv tsentrifugaalpump eristub tavalistest iseimevatest tsentrifugaalpumpadest eraldi 

vaakumpumba olemasolu poolest. Reeglina paneb vaakumpumba tööle ajami võll rihma kaudu. Erijuhtudel paneb 

vaakumpumba tööle eraldi ajamisüsteem, näiteks elektriline või hüdrauliline ajam. 
Vaakumpump tõmbab ujukikambri kaudu õhu imitorust ja pumba kerest välja. 

Et tagada vaakumi tekkimine imitorus ja pumba keres, on pumba survepoolel tagasilöögiklapp. 

Kui piisav vaakum on tekkinud, täitub pumba kere vedelikuga ja pump alustab vedeliku teisaldamist. 

 

HOIATUS 
Pumba kahjustumise vältimiseks on oluline, et pump ei töötaks kuivalt kauem kui viis minutit. 

 
Määratlus „iseimev tsentrifugaalpump“ tähendab, et pumba kere ei tule enne pumba käivitamist täita, mis on suur 

eelis. 

Järgnevalt on toodud BA kuivalt õhutustuva tsentrifugaalpumba laotusjoonis. Nooled näitavad vedeliku ja õhu 

liikumist läbi pumba kere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Õhk: mullid; vedelik: tume nool 

1.4 Sihtotstarve 
 

– BA seeria pump sobib kuni 50 mm²/s (cSt) viskoossusega vedelike pumpamiseks. 

– Vedeliku maksimaalne temperatuur on 70 °C, mis osalt sõltub pumbas kasutatud materjalidest, aga ka 

vedelikust, töörõhust ja pumba asendist. 

 
BA seeria pumbad sobivad kasutamiseks järgmistes tegevusharudes: 
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• ehitus 

• rent 

• tööstus 

• transport 

• reovesi 

• keskkonnakaitse 

• veekorraldus 

• niisutusprojektid 

• põllundus 

• aiandus 

• mäetööstus 

Märkus 

BA seeria ei ole mõeldud toidu töötlemiseks, kuid seda võib sellisteks otstarveteks kasutada, kui nende suhtes ei 

kehti ühtegi hügieeni erinõuet. 

Igal juhul peab eelnevalt kontrollima, kas valitud pumbaversioonis kasutatud materjalid sobivad vastavate 

toiduainetega. 

 

 

1.5 Sobimatu kasutus 

– Pumpa ei ole lubatud kasutada kergesti süttivate ja/või plahvatusohtlike ainete pumpamiseks. 

– Standardset pumpa või pumbaseadet ei ole lubatud kasutada keskkonnas, kus on tule- ja/või plahvatuse 

oht. 

– Standardset pumpa või pumbaseadet ei ole lubatud kasutada ATEX keskkonnas. 

– Kasutage pumpa ainult pumba spetsifikaadis loetletud kasutusotstarvetel. 

– Ilma BBA Pumpsi kirjaliku loata ei ole pumpa lubatud kasutada ühelgi kasutusotstarbel ja/või tegevusalal 

peale nende, milleks pump oli algupäraselt ette nähtud ja paigaldatud. 

 
HOIATUS 

BBA Pumps ei vastuta pumba ebaõige kasutamise ja/või kasutusotstarbe eest. 
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2 Spetsifikatsioon ja mõõtmed  
 

 
Standardne tehniline spetsifikatsioon 
BBA automaatselt õhutustuv pump 
 
Tüüp ........................ BA100K D193 
Maks. vool ................ 135 m3/tunnis 
Maks. surukõrgus ............................ 18 mwc 
Tahkete osakeste läbilaskevõime ....... 82 mm 
Mõõtmed P x L x K ......... 2010 x 1000 x 1405 mm 
Tööratta tüüp ........... Kanaltüüpi tööratas 
Õhutustumissüsteem ....... BBA MP50 
Korpus ................... M10-19 
Kaal (neto) ............ 1100 kg 
Müratase ............. 52 dB(A) 10 m kaugusel 
Pumba kere ........................ Malm GG20 
Tööratas ................................ Kõrgtugev malm GGG40 
Pumba võll ........................... C45 
Võllitihend ........................ Mehaaniline tihend tung/tung/viton 
Pumba tüüp ............................ BBA MP50 membraanpump 
Õhutöötlusvõime ........... 50 m3/h (30 CFM) 
Maks. vaakum ....................... 8,5 m (29 inHg) 
Ajam .................................... Hammasrihm (pidevülekanne) 
Ujukikamber .............................. Alumiinium 
Tagasilöögiklapp .................. Kuulklapp GG25 
Kütusepaak .............................. PE neto 220 l 
Kütusepaagi autonoomsus ............. 120 tundi (1700 p/min suurima kasuteguri punkti juures) 
Kütusepaagi kork ....................... 60 mm 
 
Mootor 
Mootori mark ....................... Hatz 
Mootori tüüp .......................... 1D81Z elektrikäivitusega 
Hooratta võimsus (ICFN) ........ 5 kW (6,8 hj) 
Mootori kiirus ....................... Varieerub 1300–1700 p/min 
Kiirus (tehasenorm) ..... 1500 p/min 
Lisad ................................ DriveOn® 
Õlivahetuse sagedus ............... 1500 töötundi 
Kütusekulu ................ 245 g/kWh (maks. koormusel) 
Töömaht ....................... 0,667 l 
Silindrite arv ............. 1 
Heitmed ELi kohaselt .......... Ei kehti 
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3 Töökarakteristikud 
 

  

Pumba tüüp: BA100K D193 

 

Kiirus: 1500 p/min 

Tööratas: 193 mm 

Kulumisplaat: Standardne 

Läbilaskevõime: 82 mm 

Imemine: DN100 

Väljalask: DN100 
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4 Ohutusjuhised 
 

See kasutusjuhend sisaldab hoiatus- ja ohutussümboleid. Ärge ignoreerige neid juhiseid. Need on esitatud teie 
tervisest ja ohutusest lähtuvalt ning selleks, et vältida keskkonnale ja pumbaseadmele kahju tekitamist. 

 

 

OHT 

Kui on esitatud ohusümbol koos kirjaga OHT, siis kaasneb sellega teave, mis on kõigi 

asjasse puutuvate inimeste ohutuse seisukohast väga oluline. 

Sellise teabe ignoreerimine võib põhjustada vigastusi (võimalik, et raskeid) või isegi 
surma. 

 

 

HOIATUS 
Kui on esitatud hoiatussümbol koos kirjaga HOIATUS, siis kaasneb sellega teave, mis 
on kõigi pumbaseadmega seotud inimeste jaoks väga oluline. Sellise teabe 
ignoreerimine võib tekitada vigastusi või pumbaseadet kahjustada (võimalik, et 
raskelt). 

Pumbaseade vastab Euroopa masinadirektiivile. Siiski ei välista see õnnetuste võimalust ebaõige kasutamise 
korral. 
Pumba kasutamine kasutusotstarbeks ja/või pumba rakendamine keskkonnas, mida ei ole ostu hetkel ette 
nähtud, on rangelt keelatud ja võib põhjustada ohtliku olukorra. 
Iseäranis kehtib see söövitavate, mürgiste või muude ohtlike vedelike kohta. Pumbaseadet tohivad paigaldada, 
kasutada ja hooldada ainult isikud, kes on läbinud vastava väljaõppe ja on seonduvatest ohtudest teadlikud. 
Paigaldaja, kasutaja ja hoolduspersonal peavad järgima kohalikke ohutuseeskirju. Ettevõtte juhatuse 
vastutuseks on tagada, et kogu töö teostab kvalifitseeritud personal ohutul viisil. Ilma BBA Pumpsi kirjaliku 
loata ei ole lubatud pumbaseadmele muudatusi teha. 
Kui pumbale on tehtud muudatusi ilma BBA Pumpsi kirjaliku loata, siis ütleb BBA Pumps igasugusest 

vastutusest lahti. Kui müratase ületab 85 dB(A), siis peab kandma kuulmiskaitsmeid. 

Veenduge, et pumba kuumad/külmad ja pöörlevad osad oleksid piisavalt varjestatud, et vältida tahtmatut 
kokkupuudet. 

Pumpa ei ole lubatud käivitada, kui sellised kaitsevahendid puuduvad või on kahjustatud. 

Ettevõtte juhatus peab tagama, et kõik pumbaseadmega töötajad teaksid, millist liiki vedelikku pumbatakse. 
Sellised isikud peavad teadma, milliseid meetmeid tuleb lekke korral rakendada. 
Kõrvaldage kõik lekkinud vedelikud vastutustundlikult. Järgige kohalikke eeskirju. 

Ärge mitte kunagi laske pumbaseadmel töötada, kui väljalasketoru on ummistunud. Kuumuse kogunemine 

võib põhjustada plahvatuse. 

 

4.1 Hoiatuskleebised 

Pumbaseadmele kleebitakse hoiatuskleebised vastavalt konkreetsele versioonile. Veenduge, et need sümbolid 
oleksid ja püsiksid selgelt loetavad. 
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A 

 

Ohtlike materjalide (ohtlike kaupade) vedamise märgis vastavalt ohtlike kaupade 
vedamise ohutusnõuetele. 
ÜRO 1202 klassi 3 märgis näitab gaasiõli, diislikütuse või kerge kütteõli olemasolu. 

 
B 

 

 

 
Diisel on keskkonnale ohtlik, selle lekkega äravoolu, veekogusse või pinnasesse 
kaasnevad olulised heastamiskulud. 

C 

 

 

Ettevaatust: kuum pind 

D 

 

 

Ettevaatust: muljumisoht 

E 

 

 

Õli 

F 

 

 

Ohtlikud või ärritavad ained 

G 

 

 

Üldine oht 

H 

 

 

Oht: kõrgepinge 

I 

 

 

Oht: magnetväli 

J 

 

 

Kandke kuulmiskaitsmeid 

K 

 

 

Kasutusjuhised 

L 

 

 

Toote kasuliku tööea lõpus kõrvaldage see keskkonnahoidlikult. 
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5 Tõstmisjuhised: BA 100K pumbaseade 
 

 

 

OHT 

Ärge mitte kunagi kõndige tõstetud koorma all. See võib tekitada eluohtliku olukorra. 

 

 

HOIATUS 

Enne pumbaseadme teisaldamist ühendage alati kõik välised ühendused lahti. 

 

 

HOIATUS 

Mootoril asuvat tõsteaasa ega pumba enda tõsteaasa ei tohi kasutada 

pumbaseadme transportimiseks. 

 

 

HOIATUS 

Tõstmisjõud peavad olema võimalikult vertikaalsed, maksimaalne tõstenurk on 15°. 

 

Korpuse sees olev pumbaseade 

 
Korpuse peal on tõsteaas. Tõstke seadet ainult sellest tõsteaasast. 

 

 

 
 
 

 

 

HOIATUS 

Kui pumbaseade paigaldatakse soisele või mudasele pinnale, siis võib 

paigaldis maa külge kinni jääda. 
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OHT 

Ärge MITTE KUNAGI teisaldage ega tõstke pumbaseadet korpuse või 

virnastusraami peal olevatest nurgaprofiilidest. 

 

 

OHT 
BBA nii müra vähendava korpuse kui avatud raamiga pumbaseadmetel olevad 
standardsed tõsteaasad EI ole mõeldud haagiste või teiste komponentide lisaraskuse 
tõstmiseks. Rangelt keelatud on standardse tõsteseadise kasutamine selliste 
pumbaseadmete tõstmiseks või teisaldamiseks, mille kogukaal ületab spetsifikaadis 
ette nähtut. See võib põhjustada eluohtliku olukorra. 

 

5.1 Pumbaseadme teisaldamine kahveltõstukiga 

Kahveltõstuki taskuid (kui need on olemas) saab kasutada pumbaseadme teisaldamiseks 
kahveltõstukiga. Pumbaseadme tõstmiseks tuleb kahveltõstuki kahvlid nendesse taskutesse sisestada. 

 

 
 

 

 

HOIATUS 

Kasutage sertifitseeritud tõsteseadmeid, millel on piisav tõstevõime. Tõstke alati 

otse ülevalt. Nurga alt tõstmine võib tekitada ohtlikke olukordi. 

Tõstmistöid tohib sooritada ainult vastava volitusega personal. 

Kuna pumbaseade on saadaval mitmes eri versioonis, siis antakse ainult üldised 

juhised. Kaalu ja mõõtmed leiab konkreetse pumbaseadme spetsifikaadilt. 
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6 Pumbaseadme paigaldamine 
 

Asetus – üldist 

 
HOIATUS 

Pumbaseadme asetuse ja paigalduse juhiste järgimata jätmine võib kasutajat ohustada ja/või 

pumpa või pumbaseadet raskelt kahjustada. 

 
BBA Pumps ei vastuta selles kasutusjuhendis toodud juhiste järgimata jätmisest tulenevate õnnetuste või kahjude eest. 

Sellise kasutuse tulemusena jääte ilma õigusest esitada garantii- või kahjuhüvitise nõudeid. 

 
– Asetage pumbaseade tasasele pinnale, mis suudab seadme raskust kanda. 

 

 

– Veenduge, et pumbaseade asetseks nii, et seda ei mõjutaks moonutavad jõud. 

– Veenduge, et pumbaseadme ümber oleks töötamiseks ja hooldustegevusteks piisavalt ruumi. 
 

HOIATUS 

Veenduge, et pumbaseadme ülaosa ei oleks kaetud. See on oluline, kuna 

diiselmootoriga pumbaseade võtab ülevalt värsket õhku sisse. 

 

HOIATUS 

Veenduge, et pumbaseadme esikülg ja küljed ei oleks kaetud. See on oluline, kuna 

diiselmootoriga pumbaseade eraldab nendelt külgedelt soojust. Vt joonised. 
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– Paigaldage varjestused, et vältida kokkupuudet kuumade pindadega > 70 °C. Kinnitage hoiatussümbolid 
sinna, kus see on vajalik. 

– Kui pump ja mootor soetatakse eraldi, siis pärast paigaldamist kontrollige joondust. 
– Kuumade vedelike pumpamisel veenduge piisava ventilatsiooni olemasolus, et vältida laagrite ja 

määrdeainete ülekuumenemist. 
– Ühendage elektriga töötav pumbaseade vastavalt kohalikele eeskirjadele. Kaablid peavad olema 

dimensioneeritud vastavalt spetsifikatsioonidele. 
– Paigaldage ettenähtud kaitsevahend(id) korrektsel viisil. 

 
Pumbaseadmele saab paigaldada kaitsevahendid järgmiste parameetrite jaoks: 
• temperatuur 
• ülerõhk 
• alarõhk 
• pöörlemissuund 
• õlitase 
• ülekoormus 

 

6.1 Kasutamine välitingimustes 

BA pumbaseade sobib kasutamiseks välitingimustes. Üldistele juhistele lisaks tuleb järgida järgmisi 
täiendavaid nõudeid: 

− Veenduge, et õhu sissevõtuava ümber oleks piisavalt vaba ruumi, nii et mootor saaks sisse võtta nii palju 
õhku, kui vaja. 

− Veenduge, et kuuma õhu väljalaskeava ümber oleks piisavalt vaba ruumi. Hoidke vabana vähemalt 2 m. 

− Vältige tolmuseid olusid ja kohti, kus võib tekkida korrosioon või erosioon. 
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6.2 Kasutamine sisetingimustes 

Üldistele juhistele lisaks tuleb järgida järgmisi täiendavaid nõudeid: 

− Veenduge, et ruumis oleks piisav ventilatsioon. 

− Veenduge, et heitgaasid väljutataks õue. 

− Veenduge, et õhu sissevõtuava ümber oleks piisavalt vaba ruumi, nii et mootor saaks sisse võtta nii 
palju õhku, kui vaja. 

− Vältige kõrget ümbritseva õhu temperatuuri ja niiskust. Vältige tolmuseid olusid ja kohti, kus võib tekkida 

korrosioon või erosioon. 
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7 Pumba igapäevane hooldus 
 

Märkus 
Igapäevase hoolduse teostamiseks peab pump olema välja lülitatud. Vaateklaasid peavad 
olema vähemalt poolenisti täidetud ja õli ei tohi olla värvi muutnud. 

 

• Kontrollige õlitaset vaakumpumbas (1), vajadusel lisage. 

• Kontrollige õli taset ja läbipaistvust pumba tihendikambris (2). Kui õli ei ole läbipaistev, vaid valge, siis 
tähendab see, et õli hulgas on vett. Valage see segu ära, kontrollige tihendit ja täitke tihendikamber 
värske õliga. 

• Kontrollige pumba laagrite (3) õlitaset, vajadusel lisage. 

• Kontrollige mootori õlitaset, vajadusel lisage. 

• Kontrollige kütusetaset kütusepaagis, vajadusel lisage. 

• Kontrollige, kas korpuse kõik paneelid on paigaldatud. 

• Kontrollige, kas komplekt on turvaliselt üles seatud. 

• Kontrollige, kas pumba kere all asuv väljalaskekraan on suletud. 

• Kontrollige, kas imi- ja väljalasketorude kõik ühendused on turvaliselt pingutatud. 

 
  

 

 

HOIATUS 
Kuum õli ja kuumad komponendid võivad tekitada tervisekahjustusi. Ärge laske 
kuumal õlil ega kuumadel komponentidel nahaga kokku puutuda. 
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7.1 Mootoriõli taseme kontrollimine 
 

 

 

HOIATUS 
Kuum õli ja kuumad komponendid võivad tekitada tervisekahjustusi. Ärge laske kuumal õlil 
ega kuumadel komponentidel nahaga kokku puutuda. 

 

Märkus 
Selle hoolduse tegemiseks peab olema mootor seisatud. 

 

1. Enne õli lisamist või õlitaseme kontrollimist peab mootor olema horisontaalses asendis. 

2. Tõmmake õlivarras (1) välja ja lisage õige spetsifikatsiooni ja viskoossusega mootoriõli kuni 
õlivarda „max“ tähiseni. 
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7.2 Veeseparaator 
 

Veeseparaatori (1) kontrollimise vajaduse sagedus sõltub täielikult sellest, kui palju vett on kütuses ja kui hoolikalt 
kütust lisatakse. 

- Keerake veeseparaatori põhi (2) umbes 2–3 pööret lahti. 
- Koguge välja voolav vesi ja kütus läbipaistvasse (klaasist) anumasse. Kuna veel on suurem erikaal kui 

diislikütusel, siis tuleb vesi välja enne diislikütust. Kaks ainet eralduvad selgelt nähtava joonega. 
- Kohe kui avast hakkab tulema ainult diislit, võib veeseparaatori põhja uuesti kinni keerata. 

 
 
 

7.3 Küttesüsteemi õhutustamine 

 
 

 

HOIATUS 

Kontrollige alati kütusetaset kütusepaagis. Ärge käivitage pumpa, kui kütus hakkab 

otsa lõppema. Sellisel juhul võib õhk küttesüsteemi pääseda. 

 

Küttesüsteemi õhutustamiseks toimige järgmiselt: 
Kui õhk on pääsenud küttesüsteemi, siis ei tohi mootorit käivitada enne, kui õhk on küttesüsteemist 
eemaldatud. 
 
Õhk võib küttesüsteemi pääseda järgmistel juhtudel: 
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• Kütusepaak on tühi või kütusepaak on osaliselt tühjaks lastud. 
• Madalrõhulised kütusevoolikud on lahti ühendatud. 
• Madalrõhulises küttesüsteemis on leke. 
• Kütusefilter vahetati välja. 
 
Kui õhk on pääsenud küttesüsteemi, siis saab süsteemi õhutustada järgmiselt. 
 

1. Vajutage kangi (1) ja hoidke seda all. 
2. Pumbake toitepumba kangi (2) kuni süsteemi täitumiseni, see võib võtta 1–2 minutit. 

 

 

7.4 Kütusetaseme kontrollimine 
 
Kontrollige kütusepaagi mõõdikut (1), kui kütuse näit on madal, siis täike kütusepaak. Avage kütusepaagi 
kork (2) ja lisage kütust. 
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7.5 Ujuklülitid 

 

– Ujuklülitite ühendused on mõeldud ujuklülitite ühendamiseks, et määrata vedeliku taset. 

 

 Ujuklülitite kasutamise korral on oluline, et pumbaseade ei teeks ühe tunni jooksul läbi enam kui neli sisse 

ja välja lülitamise tsüklit. Pidage seda ujuklülitite paigaldamisel meeles. 

 

 

HOIATUS 
Ujuklülitite kasutamisel võib pumbaseade automaatselt käivituda. Seepärast lülitage 
pumbaseadme reguleerimise ajaks toide alati välja. 
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8 Juhtpaneel (uus tüüp) 
 
Pumbaseadmel on LC20 juhtpaneel. 

1. Automaatse ooterežiimi LED-tuli (roheline) 

2. Süüteküünla LED-tuli (kollane) 

3. Õlirõhu LED-tuli (punane) 

4. Temperatuuri LED-tuli (kollane) 

5. Valikulüliti 

6. Tunniloendur 

7. Tahhomeeter 

8. Ujuklüliti ühendus „madalik vedelikutase“ 

9. Ujuklüliti ühendus „kõrge vedelikutase“ 

 
– Kui automaatse ooterežiimi LED-tuli (roheline) põleb, on võtmega lüliti 

automaatse käivituse asendis ja süsteemi võib käivitada. 

– Kui süüteküünla LED-tuli (kollane) põleb, siis süsteem eelsoojeneb. Kui 

LED-tuli kustub, siis võib süsteemi käivitada. 

– Tahhomeeter näitab sisepõlemismootori kiirust. Selle kiiruse saab 

sobivaks reguleerida kiiruseregulaatori abil. 

– Tunniloendur näitab, kui kaua pump on kasutuses olnud. Tunninäit on 

oluline ka selleks, et määrata, millal pumbaseade hooldust vajab. 

 

8.1 Valikulüliti 
 

Valikulülitil on neli asendit: 

 

(1) Pumbaseade on välja lülitatud (1). 

(2) Pumbaseade on käsitsi sisse lülitatud (2). 

See tähendab, et pumbaseade töötab pidevalt. Pumba kahjustumise vältimiseks on oluline, et pump saaks 

piisavalt vedelikku sisse võtta. 

(3) Pumbaseadme käivitamine (3). 

(4) Pumbaseade on seadistatud „automaatse käivituse“ peale (4)*. 

See tähendab, et pumbaseade lülitub teatud aegadel ise sisse. Kasutaja saab aktiveerimisparameetrid määrata 

kahe ujuklüliti abil. 

Kui pump töötab „automaatse käivituse“ režiimil, siis peavad ujuklülitid juhtpaneeliga ühendatud olema. 

* Lisavarustusena on võimalik soetada juhtmeta kaugjuhtimispuldi. Kui juhtmevaba kaugjuhtimispult on 

soetatud, siis kasutatakse asendit 4 juhtmeta kaugjuhtimispuldi jaoks. Kaugjuhtimispuldi kasutusjuhend 

antakse eraldi. 
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9 Juhtpaneel (vana tüüp) 
 

1. Madala õlirõhu tuli 

2. Pingeindikaatori tuli 

3. Rikkeindikaatori tuli 

4. Juhtpaneeli lukk 

5. Tunniloendur 

6. Valikulüliti 

7. Tahhomeeter 

8. Ujuklüliti ühendus „madal vedelikutase“ 

9. Ujuklüliti ühendus „kõrge vedelikutase“ 

 
 

 

9.1 Valikulüliti (vana tüüp) 
 

Valikulülitil on kolm asendit: 

 

1. Valikulüliti on välja lülitatud 

2. Valikulüliti on KÄSIREŽIIMIL 

3. Valikulüliti on AUTOMAATREŽIIMIL 
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10 Pumbaseadme käivitamiseks ettevalmistamine 

 
 

 

HOIATUS 
Kui pumba varustuses on vaakumpump, siis ei ole vaja pumpa pumbatava vedelikuga 

täita. 
 

1. Kontrollige vaakumpumba laagrite (1), pumba tihendi (2) ja pumba 

laagrite (3) õlitaset. 

2. Kui see oli vajalik, siis nüüd on pump eelsoojenenud sobivale 

temperatuurile (see, kas pumpa on vaja eelsoojendada, sõltub 

pumbatavast vedelikust ja ümbritsevatest tingimustest). 

3. Avage imi- ja rõhualandusklapid täielikult. 

4. Möödavoolutoru korral avage möödavoolutorus olev 

rõhualandusklapp. 

5. Olemasolu korral: kontrollige, kas tagasilöögiklapp on suletud. 
6. Kontrollige mootoriõli taset. 

7. Kontrollige, kas pumba pöörlemissuund vastab mootori omale.  
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11 Käivitamine (käsitsi, uus tüüp) 
1. Kontrollige pumba tüüpi (tüübisildilt) ja pumbaseadme 

karakteristikuid, nagu näiteks pöörete arv, töörõhk, energiatarve, 

töötemperatuur, pöörlemissuund jne. 

2. Kontrollige, kas pumbaseadme asetus vastab juhendile. Iseäranis 

pöörake tähelepanu pumbaseadet ümbritsevale alale. Veenduge, et 

pumbaseade saaks sisse võtta piisavalt värsket õhku. 

3. Kontrollige, kas ettenähtud ohutusseadised on paigas. 

4. Ühendage voolikud. 

5. Teostage igapäevane hooldus. 

6. Veenduge, et kütusepaagis oleks piisavalt kütust. 

7. Vajadusel tühjendage küttesüsteem. 

8. Läbige pumba käivitamise põhisammud. 

9. Sulgege massilüliti (1). 

10. Keerake juhtpaneelil olev lüliti paremale (2). Õlirõhu ja aku laadimise 

tuli peab süttima. Kui süüteküünla LED-tuli (kollane) põleb, siis 

süsteem eelsoojeneb. Kui LED-tuli kustub, siis võib mootori käivitada. 

11. Keerake lüliti START asendisse (3). Mootor peab käivituma. 

 
 

 

HOIATUS 
Kui käivitamise ajal tekib vibratsioon, siis seisake pump viivitamata ja kõrvaldage 
põhjus enne uuesti käivitamist. 
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11.1 Seiskamine (käsitsi, uus tüüp) 

1. Keerake juhtpaneelil olev lüliti asendisse 1. 

 

2. Jälgige, kas süsteem seiskub aegamisi ja sujuvalt. 

3. Kui kahtlustate, et vedelik hakkab jäätuma, siis tühjendage pump ajal, mil aine on endiselt vedelas olekus. 

4. Lülitage massilüliti (1) välja. 
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12 Käivitamine (automaatne, uus tüüp) 
 

1. Kontrollige pumba tüüpi (tüübisildilt) ja pumbaseadme karakteristikuid, nagu näiteks pöörete arv, töörõhk, 

energiatarve, töötemperatuur, pöörlemissuund jne. 

2. Kontrollige, kas pumbaseadme asetus vastab juhendile. Iseäranis pöörake tähelepanu pumbaseadet 

ümbritsevale alale. Veenduge, et pumbaseade saaks sisse võtta piisavalt värsket õhku. 

3. Kontrollige, kas ettenähtud ohutusseadised on paigas. 

4. Ühendage voolikud.  

5. Teostage igapäevane hooldus. 

6. Veenduge, et kütusepaagis oleks piisavalt kütust. 

7. Vajadusel tühjendage küttesüsteem. 

8. Läbige pumba käivitamise põhisammud. 

9. Ühendage ja paigaldage korpuseava (1) kaudu mõlemad ujuklülitid. 

      
 

 

10. Seadke minimaalne ujuklüliti minimaalsele ja maksimaalne ujuklüliti maksimaalsele tasemele. 

 

11. Sulgege massilüliti (1). 
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12. Keerake juhtpaneelil olev lüliti vasakule (4). Automaatse ooterežiimi LED-tuli (roheline) süttib. Pump on valmis. 

 
 

 

 

HOIATUS 
Kui käivitamise ajal tekib vibratsioon, siis seisake pump viivitamata ja kõrvaldage 
põhjus enne uuesti käivitamist. 

Märkus 
Ujuklülitite kasutamise korral on oluline, et pumbaseade ei teeks ühe tunni jooksul läbi enam kui neli 

sisse ja välja lülitamise tsüklit. 

 

 

OHT 
Ujuklülitite kasutamisel võib pumbaseade automaatselt käivituda. Seepärast 

lülitage pumbaseadme reguleerimise ajaks toide alati välja. 
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12.1 Seiskamine (automaatne, uus tüüp) 
 

1. Keerake juhtpaneelil olev lüliti asendisse 1. 
 

 
2. Jälgige, kas süsteem seiskub aegamisi ja sujuvalt. 

3. Kui kahtlustate, et vedelik hakkab jäätuma, siis tühjendage pump ajal, mil aine on endiselt vedelas 
olekus. 

4. Lülitage massilüliti (1) välja. 
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13 Käivitamine (automaatne, vana tüüp) 
1. Kontrollige pumba tüüpi (tüübisildilt) ja pumbaseadme karakteristikuid, nagu näiteks pöörete arv, töörõhk, 

energiatarve, töötemperatuur, pöörlemissuund jne. 

2. Kontrollige, kas pumbaseadme asetus vastab juhendile. Iseäranis pöörake tähelepanu pumbaseadet 

ümbritsevale alale. Veenduge, et pumbaseade saaks sisse võtta piisavalt värsket õhku. 

3. Kontrollige, kas ettenähtud ohutusseadised on paigas. 

4. Ühendage voolikud. 

5. Teostage igapäevane hooldus. 

6. Veenduge, et kütusepaagis oleks piisavalt kütust. 

7. Vajadusel tühjendage küttesüsteem. 

8. Läbige pumba käivitamise põhisammud. 

9. Ühendage ja paigaldage korpuseava (1) kaudu mõlemad ujuklülitid. 

 

10. Seadke minimaalne ujuklüliti minimaalsele ja maksimaalne ujuklüliti maksimaalsele tasemele. 
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Sulgege massilüliti (1). 

12. Keerake juhtpaneelil olev lüliti paremale (3). Pump on sisse lülitatud. 

 

 

HOIATUS 
Kui käivitamise ajal tekib vibratsioon, siis seisake pump viivitamata ja kõrvaldage 
põhjus enne uuesti käivitamist. 

Märkus 
Ujuklülitite kasutamise korral on oluline, et pumbaseade ei teeks ühe tunni jooksul läbi enam kui neli sisse 

ja välja lülitamise tsüklit. 

 

 

OHT 
Ujuklülitite kasutamisel võib pumbaseade automaatselt käivituda. Seepärast 

lülitage pumbaseadmega töötamise ajaks toide alati välja. 
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13.1 Seiskamine (automaatne, vana tüüp) 
 

1 Keerake juhtpaneelil olev lüliti asendisse 1. 
 

 
2 Jälgige, kas süsteem seiskub aegamisi ja sujuvalt. 

3 Kui kahtlustate, et vedelik hakkab jäätuma, siis tühjendage pump ajal, mil aine on endiselt vedelas olekus. 

4 Lülitage massilüliti (1) välja. 
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14 Käivitamine (käsitsi, vana tüüp) 
1. Kontrollige pumba tüüpi (tüübisildilt) ja pumbaseadme 

karakteristikuid, nagu näiteks pöörete arv, töörõhk, energiatarve, 

töötemperatuur, pöörlemissuund jne. 

2. Kontrollige, kas pumbaseadme asetus vastab juhendile. Iseäranis 

pöörake tähelepanu pumbaseadet ümbritsevale alale. Veenduge, et 

pumbaseade saaks sisse võtta piisavalt värsket õhku. 

3. Kontrollige, kas ettenähtud ohutusseadised on paigas. 

4. Ühendage voolikud. 

5. Teostage igapäevane hooldus. 

6. Veenduge, et kütusepaagis oleks piisavalt kütust. 

7. Vajadusel tühjendage küttesüsteem. 

8. Läbige pumba käivitamise põhisammud. 

9. Sulgege massilüliti (1). 

12. Keerake juhtpaneelil olev lüliti vasakule (2). Pump on sisse lülitatud. 

  

 

 

HOIATUS 
Kui käivitamise ajal tekib vibratsioon, siis seisake pump viivitamata ja kõrvaldage 
põhjus enne uuesti käivitamist. 
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14.1 Seiskamine (käsitsi, vana tüüp) 

1. Keerake juhtpaneelil olev lüliti asendisse 1. 

 

2. Jälgige, kas süsteem seiskub aegamisi ja sujuvalt. 

3. Kui kahtlustate, et vedelik hakkab jäätuma, siis tühjendage pump ajal, mil aine on endiselt vedelas olekus. 

4. Lülitage massilüliti (1) välja. 
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15 Pumba tühjendamine jäätumisohu korral 
 

 

 

HOIATUS 

Jäätumisohu korral tuleb jäätuda võiva vedeliku pumpamiseks kasutatav pump tühjendada 

(seisatud olekus). 

1. Lülitage mootor välja ja avage korpusel asuvad väljalaskeavad (-katted/-korgid) (1). 
2. Veenduge, et korpusel asuvad väljalaskeavad (-katted/-korgid) (1) ei oleks tahketest osakestest 

ummistunud, ummistuste korral puhastage need. 

3. Avage kraanid (katted/korgid) (2, 3, 4), veenduge, et need ei oleks ummistunud, ummistuste korral 
puhastage need, ja laske vesi välja. 

4. Sulgege kõik kraanid (avad/katted/korgid) pärast vee täielikku äravoolamist. 
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16 Vigade tuvastamine 
 

 

 

HOIATUS 
Tõrke või väärtalitluse korral lülitage pump või pumbaseade viivitamata välja, et vältida 

ohtlikku olukorda ja/või pumba või pumbaseadme kahjustumist (võimalik, et raskelt). 

Teavitage vastutavaid isikuid. Tehke kindlaks tõrke põhjus. Lahendage probleem enne 

pumba taaskäivitamist. 
 

 

Probleem Põhjus Võimalik lahendus 

Pump ei väljuta 

vedelikku 

Vale pöörlemissuund Muutke pöörlemissuunda 

Vaakumpump ei tekita vaakumit Kontrollige vaakumpumpa 

Vedelikust eraldub gaasi või õhku Tagage, et vedelik voolaks 

aeglasemalt/sujuvamalt 

Imitorus moodustuvad õhutaskud Kõrvaldage õhu kaasahaaramine nii palju 

kui võimalik 

Imitoru sissevõtuava ei ole piisavalt vedeliku 

all 

Viige imitoru sügavamale vedeliku sisse 

Töörattas on võõrkeha Puhastage tööratas 

Ebapiisav määritus Määrige 

Manomeetriline imemiskõrgus on liiga väike Võimalusel asetage pump kõrgemale, 

muul juhul kasutage teist tüüpi pumpa 

Imemiskõrgus on liiga suur või vedeliku 

geomeetrilise kõrguse ja aururõhu vahe on 

liiga väike (liiga väike kavitatsioonivaru) 

Asetage pump madalamale kõrgusele, 

muul juhul kasutage teist tüüpi pumpa 

Imitoru on ummistunud Puhastage 

Survetoru on ummistunud Puhastage 

Imitorus on leke Kõrvaldage leke 

 

Probleem Põhjus Võimalik lahendus 

Pumba 

tootlikkus on 

liiga väike 

Töökiirus on liiga madal Suurendage kiirust 
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Probleem Põhjus Võimalik lahendus 

Pumba 

tootlikkus on 

liiga väike 

Vedelikust eraldub gaasi või õhku Tagage, et vedelik voolaks 

aeglasemalt/sujuvamalt 

Imitorus moodustuvad õhutaskud Kõrvaldage õhu kaasahaaramine nii palju 

kui võimalik 

Imitoru sissevõtuava ei ole piisavalt vedeliku 

all 

Viige imitoru sügavamale vedeliku sisse 

Vale pöörlemissuund Muutke pöörlemissuunda 

Kulumisplaat/-rõngas või tööratas on 
kulunud 

Reguleerige või asendage kuludetailid 

Tööratas on kahjustunud Remontige või asendage 

Manomeetriline imemiskõrgus on liiga väike Võimalusel asetage pump kõrgemale, 

muul juhul kasutage teist tüüpi pumpa 

Imemiskõrgus on liiga suur või vedeliku 

geomeetrilise kõrguse ja aururõhu vahe on 

liiga väike (liiga väike kavitatsioonivaru) 

Asetage pump madalamale kõrgusele, 

muul juhul kasutage teist tüüpi pumpa 

Töökiirus on liiga madal Suurendage kiirust 

Imitoru on ummistunud Puhastage 

Vedeliku erikaal või viskoossus on pumba 

jaoks ettenähtust kõrgem 

Kasutage teist tüüpi pumpa 

Imitorus on leke Kõrvaldage leke 

Tagasilöögiklapp ei avane lõpuni Veenduge, et klapi läbilaskevõime oleks 

piisav 

 

Probleem Põhjus Võimalik lahendus 

Pump seiskub kohe 

pärast käivitumist 

Vaakumpump ei tekita vaakumit Kontrollige vaakumpumpa 

Vedelikust eraldub gaasi või õhku Tagage, et vedelik voolaks 

aeglasemalt/sujuvamalt 

Imitorus moodustuvad õhutaskud Kõrvaldage õhu kaasahaaramine nii palju 

kui võimalik 

Imitoru sissevõtuava ei ole piisavalt vedeliku 

all 

Viige imitoru sügavamale vedeliku sisse 

Imemiskõrgus on liiga suur või vedeliku 

geomeetrilise kõrguse ja aururõhu vahe on 

liiga väike (liiga väike kavitatsioonivaru) 

Asetage pump madalamale kõrgusele, 

muul juhul kasutage teist tüüpi pumpa 

Imitoru on ummistunud Puhastage 

Imitorus on leke Kõrvaldage leke 
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Probleem Põhjus Võimalik lahendus 

Pump tarbib 

ebaloomulikult 

palju energiat 

Vale pöörlemissuund Muutke pöörlemissuunda 

Töörattas on võõrkeha Puhastage tööratas 

Võllid ei ole omavahel joondatud Joondage seade 

Võll on kõver Asendage võll 

Pöörlevad osad hõõruvad vastu liikumatuid 

osasid 

Reguleerige kõike ja vajadusel joondage 

Kulumisplaadid/-rõngas või tööratas on 
kulunud 

Reguleerige või asendage kuludetailid 

Tööratas on kahjustunud Remontige või asendage 

Tihend ei ole õigesti paigaldatud Paigaldage õigesti, vajadusel asendage 
tihend 

Puudulik määritus või liiga vähe 

määrdeainet laagrikorpuses, võimalik, et 

lekke tulemusena; sellest võib märku anda 

tavapärasest kõrgem temperatuur 

Järgige korralikku hoolduskava 

Selle kasutusotstarbe puhul ei tööta pump 

ettenähtud vahemikus 

Võimalusel tehke torusüsteemis 
muudatusi, muul juhul kasutage teist tüüpi 
pumpa 

Vedeliku erikaal või viskoossus on pumba 

jaoks ettenähtust kõrgem 

Võimalusel muutke vedeliku temperatuuri, 

muul juhul kasutage teist tüüpi pumpa 

 

 

 

 

HOIATUS 

Kui ilmneb pumba defekt ja riket ei ole võimalik kohe tuvastada, siis 

võtke ühendust Uprenti tehnilise osakonnaga. 

 

 


