
www.uprent.eu

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 / M10-18 

Maksimaalne voog    190 m3 / h, vaata kõverat 

Maksimaalne tõstekõrgus   22 mwc, vaata kõverat 

Maksimaalne imemistõste   8,5m 

Imemisühendus    4’’ 

Tühjendusühendus    4’’ 

Vaba läbipääs     Kuni 82mm 

Mõõtmed P x L x K    1800mm x 1050mm x 1596mm 

Kaal      1100kg 

Mootor      Diiselmootor 

Mootori Mark / Tüüp    Hatz / 1D90Z 

Mootori võimsus / p/min   6,5kW / 1500 p/min 

Kütusepaak     220 liitrit 

Maksimaalne kütusekulu   1,85 l/h 

Taseme kontroll    2x ujuvad lülitid 

Vaakumpumba võimsus   50 m3/h 

GPS      Varustatud GPS 
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1 Kirjeldus, kasutusvaldkond ja tööpõhimõte 
 

1.1 Kirjeldus 
 

HOIATUS! Käesolevas kasutusjuhendis on toodud oluline teave, mida tuleb pumbaagregaadi 
hoiustamisel, transportimisel, paigaldamisel, käitamisel ja hooldamisel järgida. Lugege 
kasutusjuhend enne pumbaagregaadi kasutamist hoolikalt läbi. Selleks et ennetada 
sobimatust või valest kasutusest või pumbaagregaadi tavapäraste tööparameetrite 
eiramisest tingitud kahjustusi, tuleb käesolevas juhendis toodud juhiseid kindlasti järgida. 
Juhiste mittejärgimine võib põhjustada kahjustusi, pumbaagregaadi enneaegseid rikkeid või 

vigastusi. Kõik sellised tegevused muudavad seadme garantii kehtetuks.  

Seeria BA pumbad, mis suudavad pumbata ka suuremaid tahkeid osakesi ja on hea kulumiskindlusega, on 

ideaalsed nii puhta kui ka osaliselt saastunud vedelike pumpamiseks. 

Pumba tahkete osakeste käitlemisvõime on täpsustatud pumbaüksuse andmelehel. 
Pumbad paigaldatakse pooleldi avatud või suletud rootori ning kuluplaadi või kulurõngaga, mida saab 

kiiresti asendada. Kuna vaid üksikud pumba liikuvad osad puutuvad pumbatava vedelikuga kokku, kulub 

pump minimaalselt. 

Pumbal on ka suured puhastuskatted, tänu millele saab pumpa ka seestpoolt puhastada. 

Pumba võlli disain sõltub pumba kasutusvaldkonnast. Standardkonfiguratsioonis on pumba võlli tihend 

õlijahutusega. See omadus on näidatud koodiga pumba tüübimärgisel. 

Pumbaga kaasas oleval andmelehel on kõik andmed pumba või pumbaüksuse kohta. 

Enne pumba või pumbaüksuse ühendamist tuleb alati hinnata, kas pump on antud kasutusvaldkonna jaoks 

sobiv. 

 

1.2 Ehitus 

Pump koosneb järgmistest põhikomponentidest: 

Imipool 
1. Ujukikamber 

2. Survepool 

3. Puhastuskate 

4. Vaakumpump 

5. Veovõll 

6. Pumba korpus 

7. Vaakumpumba ajam 

8. Puhastuskate 

9. Puhastuskate 

10. Tagasilöögiklapp 

11. Survekomponent 12 

12. Tagasilöögiklapp 

13. Survekomponent 6” 90 

14. Survekomponendi tugi 

15. Ujuki klamber 
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1.3 Vaakumsüsteemi tööpõhimõte 

Automaatselt täituv vaakumpump BA erineb tavalisest tsentrifugaalpumbast seetõttu, et sellel on eraldi 

vaakumpump. Vaakumpumpa käitab tavaliselt rihma abil veovõll. Mõnel juhul on pumbal eraldi 

ajamisüsteem, näiteks elektriline või hüdroajam. 

Vaakumpump tõmbab õhu imitorustikust ja pumbakambrist ujukikambri kaudu välja. 

Vaakumi tekkimiseks imitorustikus ja pumba korpuses on pumba survepoolel tagasilöögiklapp. 

Kui piisav vaakum on tekkinud, täitub pumba korpus ise vedelikuga ja pump hakkab vedelikku pumpama. 

 

HOIATUS 
Pumba kahjustuste vältimiseks ei tohi lasta pumbal kuival töötada rohkem kui viis minutit. 

 
„Automaatselt täituv tsentrifugaalpump“ tähendab seda, et pumba korpust ei tule enne pumba käivitamist 

täita, mis on antud mudeli üheks suureks eeliseks. 

Allpool on näha automaatselt täituva tsentrifugaalpumba BA koostejoonis. Nooled näitavad vedeliku ja õhu 

voolamise suunda läbi pumba korpuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Õhk – mullid; vedelik – tume nool 

1.4 Kasutusala 
 

– Seeria BA pump sobib kuni 50 mm²/s (cSt) viskoossete vedelike pumpamiseks. 

– Vedeliku maksimaalne temperatuur võib olla kuni 70 °C, mis sõltub osaliselt pumbas kasutatavatest 

materjalidest ja teisalt ka pumbatavast vedelikust, töörõhust ja pumba asendist. 

Pumbaagregaat on ette nähtud järgmiste vedelike pumpamiseks:  
 

• pinnavesi 

• drenaaživesi 
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• lahjendatud reovesi 

• lahjendamata reovesi 

• vihmavesi  

• tahkete osakestega vesi  

• läga ja viskoossed vedelikud 

 
Märkus 

Seeria BA pumbad ei ole ette nähtud toidutöötlemise tööstusesse, kuid seda võib selles valdkonnas kasutada 

siis, kui ei ole määratud spetsiaalseid hügieenistandardeid. 

Valitud pumbas kasutatavad materjalid tuleb eelnevalt üle kontrollida, tagades nende vastavuse konkreetse 

toiduaine töötlemiseks. 

 

 

1.5 Sobimatu kasutus 

– Pumpa ei tohi kasutada tule- ja/või plahvatusohtlike ainete pumpamiseks. 

– Standardpumpa või standardset pumbaüksust ei tohi kasutada tule- ja/või plahvatusohtlikus 

keskkonnas. 

– Standardpumpa või standardset pumbaüksust ei tohi kasutada plahvatusohtlikus (ATEX) 
keskkonnas. 

– Kasutage pumpa vaid nendes kasutusvaldkondades, mis on toodud pumba spetsifikatsioonide 
lehel. 

– Ilma BBA Pumps kirjaliku loata ei ole lubatud pumpa kasutada mistahes muus rakendusalas ja/või 

tegevusvaldkonnas kui selles, milleks pump algselt ette nähtud ja paigaldatud oli. 

 

HOIATUS 
BBA Pumps ei vastuta pumba mittenõuetekohase kasutamise ja/või 

kasutusvaldkonna eest. 
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2 Spetsifikatsioonid ja mõõtmed  
 

 
Standardne tehniline spetsifikatsioon 
Automaatselt täituv pump BBA 
 
Tüüp ........................ BA100K D193 
Max vooluhulk ................ 190 m3/tunnis 
Max tõstekõrgus ............................ 22 mvs 
Tahkete osakeste max läbimõõt ..... 82 mm 
Mõõtmed (P x L x K) ............ 1800 x 1050 x 1596 mm 
Rootori tüüp ........... Kanaliga rootor 
Täitmissüsteem ....... BBA MP50 
Korpus ........... M10-19 
Kaal (neto) ............ 1100 kg 
Müratase ............. 53 dB(A) 10 m peal 
Pumba korpus ........... malm GG20 
Rootor ................. kõrgtugev malm GGG40 
Pumba võll ........................... C45 
Võlli tihend ............ mehaaniline tihend tung/tung/Viton 
Pumba tüüp ................ BBA MP50 membraanpump 
Õhukäitluse võime ....... 50 m3/h (30 CFM) 
Max tõstekõrgus ....................... 8,5 m (29 inHg) 
Ajam ................. Hammasrihm (pidev ajam) 
Ujukikast ............................. alumiinium 
Tagasilöögiklapp ........................ malm GG25 
Kütusepaak ...................... PE, neto 220 l  
Tööaeg täispaagiga ........... 120 h (1700 p/min juures (parim kasutegur)) 
Kütusepaagi kork ........... 100 mm 
 
Mootor 
Mootori kaubamärk ....................... Hatz 
Mootori tüüp ..................... 1D90Z elektrikäivitus 
Hooratta võimsus (ICFN) ........ 6,9 kW (9,4 hj) 
Mootori kiirus ............. muudetav 1300–1700 p/min 
Kiirus (tehase standard) ................ 1500 p/min 
Omadus .......................... DriveOn® 
Õlivahetuse intervall ................. 1500 töötundi 
Kütusetarbimine ................ 227 g/kWh (maksimaalse koormusega) 
Kubatuur ..................... 0,722 l 
Silindrite arv ............. 1 
Heitmed EL .............. ei kohaldata 
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3 Jõudluskõverad 
Kiirus: 
Rootor: 
Kuluplaat: 
Vaba voolutee: 
Imiava: 
Väljalaskeava: 
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4 Ohutusjuhised 
 

Kasutusjuhendis on toodud hoiatus- ja ohutussümbolid. Neid ei tohi eirata. Sümbolid on toodud, 
et kaitsta teie tervist ja tagada ohutus ning ennetada keskkonnale ja pumbaüksusele tekkida 
võivat kahju. 

 

 

HÄDAOHT 

Kui juhendis on toodud ohusümbol ja selle juures märge „HÄDAOHT“, kaasneb sellega 

teave, mis on oluline kõigi pumba kasutamisega seotud isikute ohutuse tagamiseks. 

Sellise teabe eiramine võib kaasa tuua (rasked) vigastused või isegi surma. 

 

 

HOIATUS 

Kui juhendis on toodud hoiatussümbol ja selle juures märge „HOIATUS“, kaasneb 

sellega teave, mis on oluline kõigile pumba kasutamisega seotud isikutele. Sellise teabe 

eiramine võib kaasa tuua vigastused või pumba (rasked) 
kahjustused. 

Pumbaagregaat vastab Euroopa masinadirektiivile. Siiski ei ole välistatud, et seadme vale kasutamine 
võib põhjustada õnnetusi. 
Pumba kasutamine selliseks tegevuseks ja/või keskkonnas, mis ei ole määratletud pumba ostmisel, on 
rangelt keelatud ning võib kaasa tuua ohtliku olukorra. 
Eriti kehtib see söövitavate, toksiliste või teiste ohtlike vedelike korral. Pumbaüksuse võivad paigaldada, 
seda võivad käitada ja hooldada vaid isikud, kes on saanud vastava väljaõppe ning on teadlikud 
pumbaga seotud ohtudest. 
Paigaldus-, käitus- ja hoolduspersonal peavad järgima kõiki kohalikke ohutuseeskirju. Ettevõtte juhtkond 
vastutab selle eest, et kogu töö teostaksid vastava kvalifikatsiooniga isikud ohutul viisil. Ilma BBP Pumps 
kirjaliku loata ei tohi pumbaüksust mistahes viisil muuta. 
BBA Pumps loobub igasugusest pumbaga seotud vastutusest juhul, kui pumpa ilma ettevõtte BBA 

Pumps kirjaliku loata muudetakse. Kui müratase ületab 85 dB(A), tuleb kasutada kuulmiskaitset. 

Tahtmatu kokkupuute vältimiseks ennetage, et pumba kuumad/külmad ja pöörlevad osad oleksid 
piisavalt kaetud. 

Pumpa on keelatud käivitada, kui sellised kaitsed puuduvad või on kahjustunud. 

Ettevõtte juhtkond peab tagama, et kõik, kes pumbaga töötavad, on teadlikud sellest, mis tüüpi vedelikku 
pumbatakse. Need isikud peavad teadma, mis meetmeid lekke korral võtta. 
Kõrvaldage kõik lekkinud vedelikud nõuetekohaselt ja vastutustundlikult. Järgige kohalikke eeskirju 

Ärge kunagi laske pumbal töötada blokeeritud väljalasketorustikuga. Soojuse kogunemine pumbas võib 

põhjustada plahvatuse. 

 

4.1 Hoiatuskleebised 

Hoiatuskleebised kleebitakse pumbale vastavalt pumba konkreetsele versioonile. Veenduge, et need 
sümbolid on ja jäävad selgelt loetavaks.  
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A 

 

Ohtlike materjalide (ohtlike kaupade) transpordisilt vastavalt ohtlike kaupade 
transportimise ohutusstandardile. 
UN 1202 klassi 3 märgis näitab, et tegemist on gaasiõli, diiselkütuse või kerge 
kütteõliga. 

 
B 

 

 

 
Diisel on ohtlik keskkonnale ning selle sattumisel äravoolu, veekogudesse või 
pinnasesse on sellega seotud kahjulike mõjude kõrvaldamise kulud märkimisväärsed. 

C 

 

 

Hoiatus: kuum pind 

D 

 

 

Hoiatus: muljumisoht 

E 

 

 

Õli 

F 

 

 

Ohtlikud või ärritavad ained 

G 

 

 

Üldine oht 

H 

 

 

Hädaoht: kõrgepinge 

I 

 

 

Hädaoht: magnetväli 

J 

 

 

Kandke kuulmiskaitset 

K 

 

 

Kasutussuunised 

L 

 

 

Kõrvaldada keskkonnasõbralikul viisil toote kasutusea lõppedes. 
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5 Pumbaüksuse BA 100K tõstejuhised 
 

 

 

HÄDAOHT 

Ärge kunagi kõndige ülestõstetud pumba all. See võib põhjustada eluohtliku 
olukorra. 

 

 

HOIATUS 

Enne pumbaüksuse liigutamist ühendage alati lahti kõik välised ühendused. 

 

 

HOIATUS 

Pumbaüksuse transportimiseks ei tohi kasutada ei mootoril olevat tõsteaasa ega 

(tühja võlliga) pumba tõsteaasa. 

 

 

HOIATUS 

Tõstejõud peab olema nii vertikaalne kui võimalik: maksimaalne tõstenurk on 15°. 

 

Pumbaüksuse korpus 

 
Pumba korpuse ülaosas asub tõsteaas. Tõstke pumpa ainult sellest tõsteaasast. 

 

 

 
 
 

 

 

HOIATUS 

Kui pumbaüksus paigaldatakse soisele või mudasele pinnale, võib see 

maapinna külge „kinni“ jääda. 
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HÄDAOHT 

Ärge KUNAGI liigutage ega tõstke pumbaüksust korpuse nurkades asuvatest 

profiilidest ega virnastamisraamist. 

 

 

HÄDAOHT 

BBA pumbaüksuse standardset tõsteaasad, mis asuvad nii madala müratasemega 

korpuse ja avatud raami küljes, EI OLE ette nähtud tõstmaks haagiste või pumbale 

lisatavate muude komponentide täiendavat raskust. Tõsteaasasid on keelatud 

kasutada pumbaüksuste tõstmiseks või liigutamiseks siis, kui nende kogukaal on 

suurem kui spetsifikatsioonides näidatud. Selle nõude rikkumine võib kaasa tuua 
eluohtliku olukorra. 

 

5.1 Pumbaüksuse liigutamine kahveltõstukiga 

Pumbaüksust saab kahveltõstukiga liigutada, kui pumbal on olemas avad kahveltõstuki tõsteharude 
jaoks. Kahveltõstuki kahvli harud tuleb pumbaüksuse tõstmiseks nendesse avadesse sisestada. 

 

 
 

 

 

HOIATUS 

Kasutage pumba tõstmiseks ainult sertifitseeritud tõsteseadmeid, millel on piisav 

tõstevõime, ning tõstke pumpa alati otse üles. Nurga alt tõstmisel võivad olla ohtlikud 

tagajärjed. 

Pumpa võivad tõsta vaid selleks sobivate volitustega isikud. 

Kuna pumbast on saadaval mitmeid eri versioone, on pumbaga kaasas vaid üldjuhised. 

Konkreetse pumbaüksuse mõõtmed ja kaalu leiate spetsifikatsioonide lehelt. 
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6 Pumbaüksuse paigaldamine 
 

Paigutamine – üldjuhised 

 
HOIATUS 

Pumba paigutamise ja paigaldamisega seotud juhiste eiramine võib kasutaja ohtu seada 

ja/või põhjustada raskeid kahjustusi pumbale või pumbaüksusele. 

 
BBA Pumps ei vastuta õnnetuste ja kahjustuste eest, mis tulenevad käesolevas kasutusjuhendis toodud 

juhiste eiramisest. Mittenõuetekohane kasutamine võtab kliendilt õiguse garantiile ja õiguse nõuda kahjude 

hüvitamist. 

 
– Asetage pumbaüksus tasapinnalisele pinnale, mis peab pumba raskusele vastu. 

 

 

– Veenduge, et pumbaüksus on asetatud nii, et seda ei mõjuta deformatsioonijõud. 

– Veenduge, et pumbaüksuse ümber on piisavalt ruumi käitamis- ja hooldustoimingute teostamiseks. 
 

HOIATUS 

Veenduge, et pumba pealmine osa ei oleks kaetud. See on oluline, kuna 

diiselmootoriga pumbaüksus võtab ülevalt värsket õhku sisse. 

 

HOIATUS 

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

diiselmootoriga pumbaüksus eritab nendelt külgedelt soojust. Vt jooniseid. 
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– Paigaldage katted, et vältida kontakti kuumade pindadega >70 °C. Kleepige vajalikesse kohtadesse 
hoiatussümbolid. 

– Kui pump ja mootor tarnitakse eraldi, kontrollige nende joondatust pärast paigaldamist. 
– Kuumade vedelike pumpamisel veenduge, et on tagatud piisav õhuringlus, et ennetada laagrite ja 

määrete ülekuumenemist. 
– Paigaldage ettenähtud kaitse/kaitsmed õigel viisil. 

 
Pumbaüksusele saab paigaldada kaitsed, mis kaitsevad järgmiste parameetrite eest: 
• temperatuur 
• ülerõhk 
• alarõhk 
• pöörlemissuund 
• õlitase 
• ülekoormus 

 

6.1 Kasutamine välitingimustes 

Pumbaüksus BA sobib kasutamiseks välitingimustes. Lisaks üldistele suunistele tuleb täita ka järgmised 
nõudmised: 

− Veenduge, et seadme ümber on piisavalt ruumi, et mootor saaks võtta nii palju õhku kui vaja. 

− Veenduge, et kuuma õhu väljalaskeava ümber oleks piisavalt vaba ruumi. Vahe peaks olema 
vähemalt 2 meetrit. 

− Vältige seadme kasutamist tolmustes oludes ja kohtades, kus võivad esineda korrosioon või 

erosioon. 
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6.2 Kasutamine siseruumides 

Lisaks üldistele suunistele tuleb täita ka järgmised nõudmised: 

− Veenduge, et seadme kasutuskohas on tagatud piisav ventilatsioon. 

− Veenduge, et heitgaasid suunatakse õue. 

− Veenduge, et seadme ümber on piisavalt ruumi, et mootor saaks võtta nii palju õhku kui vaja. 

− Vältige kasutuskohas kõrget temperatuuri ja niiskust. Vältige seadme kasutamist tolmustes oludes ja 

kohtades, kus võivad esineda korrosioon või erosioon. 

  



17 
 

7 Pumba igapäevane hooldus 
 

Märkus 
Igapäevase hoolduse ajaks tuleb pump välja lülitada. Kontrollavast peab näha olema, et 
paak on vähemalt pooltäis ning õli ei tohi olla värvi muutnud. 

 

• Kontrollige õlitaset vaakumpumbas (1), vajadusel lisage õli. 

• Kontrollige pumba tihendikambris (2) asuva õli taset ja selgust. Kui õli ei ole selge, vaid on valge, 
siis tähendab see, et õli sisaldab vett. Nõrutage segu välja, kontrollige tihendit ja täitke 
tihendikamber uue õliga. 

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

• Kontrollige mootori õlitaset, vajadusel lisage õli. 

• Kontrollige kütusetaset kütusepaagis, vajadusel lisage kütust. 

• Kontrollige, kas kõik seadme korpuse paneelid on paigaldatud. 

• Kontrollige, kas pumbaagregaat on turvaliselt paigaldatud. 

• Kontrollige, et pumba korpuse all paiknev nõrutusventiil on suletud. 

• Kontrollige, et kõik imi- ja vooluühendused on korralikult pingutatud. 

 

  

 

  

 

 

HOIATUS 
Kuum õli ja komponendid võivad põhjustada vigastusi. Ärge laske kuumal õlil ega 
kuumadel komponentidel naha vastu puutuda. 



18 
 

7.1 Mootoriõli taseme kontrollimine 
 

 

 

HOIATUS 
Kuum õli ja komponendid võivad põhjustada vigastusi. Ärge laske kuumal õlil ega 
kuumadel komponentidel naha vastu puutuda. 

Märkus 
Selle hoolduse teostamiseks tuleb seadme mootor seisata. 

 

1. Mootor peab enne õli lisamist või õlitaseme kontrollimist olema horisontaalasendis. 

2. Tõmmake mõõtevarras (4) välja ja lisage spetsifikatsioonidele vastavat mootoriõli kuni 
mõõtevardal oleva maksimaalse täitetaseme tähiseni „Max“. 

 

 

 

7.2  Veepüüduri kontrollimine 
 

Veepüüduri kontrollimise intervall sõltub täielikult vee kogusest 
kütuses ja seda saab teha enne kütuse lisamist. 

- Keerake veepüüduri alaosas olevat korki umbes 2–3 pööret. 
- Asetage väljavalguva vee ja kütuse tarbeks püüduri alla läbipaistev (klaas)anum. Kuna veel on 

suurem erikaal kui diiselkütusel, valgub esmalt välja vesi. Need kaks ainet on eristatavad selge 
nähtava joonega. 

- Kui avausest hakkab tulema ainult diislit, võib veepüüduri alumise korgi taas kinni keerata. 
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7.3 Kütusesüsteemi täitmine 

 
 

 

HOIATUS 

Kontrollige alati kütusetaset kütusepaagis. Ärge käivitage pumpa, kui kütusetase on 

madal. Sellisel juhul võib õhk kütusesüsteemi sattuda. 

 

Kütusesüsteemi täitmiseks järgige järgmist protseduuri: 
Kui kütusesüsteemi satub õhk, tuleb see enne mootori käivitamist välja lasta. 
 
Õhk võib kütusesüsteemi sattuda järgmiselt: 
• kütusepaak on tühi või kütusepaak on osaliselt tühjaks lastud. 
• madalsurve kütusetorustik on lahti ühendatud. 
• madalsurve kütusesüsteemis on leke. 
• kütusefilter on asendatud. 
 
Kui õhk pääseb kütusesüsteemi, saab süsteemi täita järgmiselt. 
 

1. Lükake hooba (1) a hoidke seda all. 
2. Pumbake etteandepumba (2) hooba seni, kuni süsteem on täis, mis võib võtta 1–2 minutit. 
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7.4 Kütusetaseme kontrollimine 
 
Kontrollige kütusetaseme mõõdikut (1) – kui näit on madal, täitke kütusepaak. Avage kütusepaagi 
kork (2) ja lisage kütus paaki. 

 

7.5 Ujuklülitid 
 

– Ujuklüliti ühendused on ette nähtud pumbatava vedeliku taset näitavate ujuklülitite ühendamiseks. 

Ujuklülitite kasutamisel on oluline, et pump ei käivituks ja lülituks välja rohkem kui neli korda ühe tunni 

jooksul. Ujuklüliteid paigutades pidage eespool toodud nõuet meeles 

 

. 

 

HOIATUS 
Ujuklülitite kasutamisel võib pumbaüksus automaatselt käivituda. Seetõttu lülitage 
pumba toide alati välja, kui pumbaüksuse juures töid teostatakse. 

 

 

  



21 
 

8 Juhtpaneel LC20 

Automaatse jõudeoleku märgutuli (roheline) 

1. Hõõgküünla märgutuli (kollane) 

2. Õlisurve märgutuli (punane) 

3. Temperatuuri märgutuli (kollane) 

4. Valikulüliti 

5. Tunniloendur 

6. Tahhomeeter 

7. Ujuklüliti ühendus (madal vedelikutase) 

8. Ujuklüliti ühendus (kõrge vedelikutase) 

 

 
Märkus 
Tunniloendur (6) näitab, kui kaua on pump 

töös olnud. Tunniloenduri näit on oluline ka 

määramaks, millal pumbaüksus hooldust 

vajab. 

Tahhomeeter (7) näitab sisepõlemismootori 

kiirust. Kiirust saab kiiruse regulaatori abil 

reguleerida. 

 

8.1 Valikulüliti 
 

Valikulülitil on neli asendit: 
 
(1) Pumbaüksus on välja lülitatud (1). 

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

See tähendab, et pumbaüksus töötab pidevalt. Pumba kahjustuste vältimiseks on oluline, et pumbal 
oleks piisavalt vedelikku, mida pumbata. 

(3) Pumbaüksuse käivitamine (3). 
(4) Pumbaüksus on automaatkäivituse režiimis (4).* 

See tähendab, et pump lülitab end teatud aegadel sisse. Aktiveerimisparameetrid määrab kasutaja kahe 

ujuklüliti abil. 

Kui pump töötab automaatrežiimis, peab ujuklüliti olema juhtpaneeliga ühendatud. 
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9 Juhtpaneel (vanem tüüp) 
 

1. Madala õlisurve märgutuli 

2. Laadimise märgutuli 

3. Rikke märgutuli 

4. Juhtpaneeli lukk 

5. Tunniloendur 

6. Valikulüliti 

7. Tahhomeeter 

8. Ujuklüliti ühendus (madal vedelikutase) 

9. Ujuklüliti ühendus (kõrge vedelikutase) 

 
 

 

9.1 Valikulüliti (vanem tüüp) 
 

Valikulülitil on kolm asendit: 

 

1. Valikulüliti on välja lülitatud asendis. 

2. Valikulüliti on manuaalse režiimi asendis. 

3. Valikulüliti on automaatse režiimi asendis. 

 

  



23 
 

10 Pumbaüksuse ettevalmistus käivitamiseks 

 
 

 

HOIATUS 
Pumbal on vaakumpump, mistõttu ei tule pumpa eelnevalt pumbatava vedelikuga täita. 
 

 

1. Kontrollige vaakumpumba laagrite (1), pumba tihendite (2) ja pumba laagrite (3) õlitaset.  
 

    
 

2. Vajadusel on pump eelsoojendatud piisava temperatuurini (kas pumba eelsoojendamine on vajalik, 

sõltub pumbatavast vedelikust ja ümbritseva keskkonna tingimustest). 

3. Kui kasutatakse tõkkevedelikku, kontrollige järgmist: kas tõkkevedelik on olemas, kas selle rõhk on 

õige ja kas see saab vabalt ringelda. 

4. Avage imiklapp ja rõhu sulgklapp. 

5. Möödavoolutorustiku korral avage möödavoolutorustiku tagasilöögiklapp. 

6. Selle olemasolul: kontrollige, kas tagasilöögiklapp on suletud. 
7. Kontrollige mootoriõli taset. 

8. Kontrollige, kas pumba pöörlemissuund ühtib mootori pöörlemissuunaga. 
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11 Käivitamine (manuaalne, uuem tüüp) 
 

1. Kontrollige pumba tüüpi 
(tüübiplaat) ja pumbaüksuse 
tööparameetreid, näiteks pöördeid 
minutis, töörõhku, 
energiatarbimist, töötemperatuuri, 
pöörlemissuunda jms. 

2. Kontrollige, et pumbaüksus oleks 

töökohale paigutatud vastavalt 

juhistele. Eriti pöörake tähelepanu 

pumbaüksuse ümber jäävale alale. 

Veenduge, et pumbaüksus saab enda 

jahutamiseks piisavalt värsket õhku. 

3. Kontrollige, et ettenähtud 
ohutuskaitsed on paigaldatud. 

4. Ühendage voolikud.  

5. Teostage igapäevane hooldus. 
6. Veenduge, et kütusepaagis on 

piisavalt kütust. 

7. Vajadusel tühjendage kütusesüsteem. 

8. Enne pumba käivitamist teostage 

vajalikud üldtoimingud. 
9. Sulgege maanduslüliti (1). 

10. Keerake juhtpaneelil olev lüliti paremale 

(2). Õlisurve ja aku laadimise 

märgutuled peavad süttima. Kui 

hõõgküünla märgutuli (kollane) põleb, 

siis süsteem eelsoojeneb. Kui märgutuli 

kustub, võib süsteemi käivitada. 

 

 

 

 

 

 
11. Keerake lüliti käivitusasendisse (3). Mootor käivitub. 
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HOIATUS 
Kui pumba käivitamisel tekib vibratsioon, seisake pump kohe ning kõrvaldage 
vibratsiooni põhjus 
enne pumba uuesti käivitamist. 

 

11.1 Seiskamine (manuaalne, uuem tüüp) 

 
1. Keerake juhtpaneelil olev lüliti asendisse (1). 

 
2. Jälgige, et süsteem seiskuks ühtlaselt ja sujuvalt. 

3. Kui on alust arvata, et vedelik hakkab külmuma, tühjendage pump, kuni vedelik on endiselt vedelal kujul. 

4. Lülitage maanduslüliti (1) välja. 
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12 Käivitamine (automaatne, uuem tüüp) 
 

1. Kontrollige pumba tüüpi (tüübiplaat) ja pumbaüksuse tööparameetreid, näiteks pöördeid minutis, 
töörõhku, energiatarbimist, töötemperatuuri, pöörlemissuunda jms. 

2. Kontrollige, et pumbaüksus oleks töökohale paigutatud vastavalt juhistele. Eriti pöörake tähelepanu 

pumbaüksuse ümber jäävale alale. Veenduge, et pumbaüksus saab enda jahutamiseks piisavalt 

värsket õhku. 

3. Kontrollige, et ettenähtud ohutuskaitsed on paigaldatud. 

4. Ühendage voolikud.  

5. Teostage igapäevane hooldus. 
6. Veenduge, et kütusepaagis on piisavalt kütust. 

7. Vajadusel tühjendage kütusesüsteem. 

8. Enne pumba käivitamist teostage vajalikud üldtoimingud. 

9. Ühendage ja paigaldage läbi korpuse avade (1 ja 2) mõlemad ujuklülitid. 

      

10. Määrake alumisele ujuklülitile minimaalne vedeliku tase ja ülemisele ujuklülitile maksimaalne vedeliku 

tase. 
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11. Sulgege maanduslüliti (2). 

 
12. Keerake juhtpaneelil olev lüliti vasakule (4). Automaatse jõudeoleku märgutuli (roheline) süttib. Pump 

on kasutusvalmis. 
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HOIATUS 
Kui pumba käivitamisel tekib vibratsioon, seisake pump kohe ning kõrvaldage 
vibratsiooni põhjus 
enne pumba uuesti käivitamist. 

Märkus 
Ujuklülitite kasutamisel on oluline, et pump ei käivituks ja lülituks välja rohkem kui neli korda 

ühe tunni jooksul. 

 

 

HÄDAOHT 
Ujuklülitite kasutamisel võib pumbaüksus automaatselt käivituda. Seetõttu 

lülitage pumba toide alati välja, kui pumbaüksuse juures töid teostatakse. 
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12.1 Seiskamine (automaatne, uuem tüüp) 
 

1. Keerake juhtpaneelil olev lüliti asendisse (1). Jälgige, et pumbaüksus seiskuks ühtlaselt ja sujuvalt. 
 

 
2. Jälgige, et süsteem seiskuks ühtlaselt ja sujuvalt. 

3. Kui on alust arvata, et vedelik hakkab külmuma, tühjendage pump, kuni vedelik on endiselt 
vedelal kujul. 

4. Lülitage maanduslüliti (2) välja. 
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13 Seiskamine (manuaalne, vanem tüüp) 
1. Kontrollige pumba tüüpi (tüübiplaat) ja pumbaüksuse 

tööparameetreid, näiteks pöördeid minutis, töörõhku, 

energiatarbimist, töötemperatuuri, pöörlemissuunda jms. 

2. Kontrollige, et pumbaüksus oleks töökohale paigutatud 

vastavalt juhistele. Eriti pöörake tähelepanu pumbaüksuse 

ümber jäävale alale. Veenduge, et pumbaüksus saab enda 

jahutamiseks piisavalt värsket õhku. 

3. Kontrollige, et ettenähtud ohutuskaitsed on paigaldatud. 

4. Ühendage voolikud.  

5. Teostage igapäevane hooldus. 

6. Veenduge, et kütusepaagis on piisavalt kütust. 

7. Vajadusel tühjendage kütusesüsteem. 

8. Enne pumba käivitamist teostage vajalikud üldtoimingud. 

9. Sulgege maanduslüliti (1). 

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

lülitatud. 

  

 

 

HOIATUS 

Kui pumba käivitamisel tekib vibratsioon, seisake pump kohe ning kõrvaldage 
vibratsiooni põhjus enne pumba uuesti käivitamist. 
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13.1 Seiskamine (manuaalne, vanem tüüp) 

1. Keerake juhtpaneelil olev lüliti asendisse (1). 

 

2. Jälgige, et süsteem seiskuks ühtlaselt ja sujuvalt. 

3. Kui on alust arvata, et vedelik hakkab külmuma, tühjendage pump, kuni vedelik on endiselt vedelal 
kujul. 

4. Lülitage maanduslüliti (1) välja. 
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14 Käivitamine (automaatne, vanem tüüp) 
1. Kontrollige pumba tüüpi (tüübiplaat) ja pumbaüksuse tööparameetreid, näiteks pöördeid minutis, 

töörõhku, energiatarbimist, töötemperatuuri, pöörlemissuunda jms. 

2. Kontrollige, et pumbaüksus oleks töökohale paigutatud vastavalt juhistele. Eriti pöörake tähelepanu 

pumbaüksuse ümber jäävale alale. Veenduge, et pumbaüksus saab enda jahutamiseks piisavalt 

värsket õhku. 

3. Kontrollige, et ettenähtud ohutuskaitsed on paigaldatud. 

4. Ühendage voolikud.  

5. Teostage igapäevane hooldus. 

6. Veenduge, et kütusepaagis on piisavalt kütust. 

7. Vajadusel tühjendage kütusesüsteem. 

8. Enne pumba käivitamist teostage vajalikud üldtoimingud. 

9. Ühendage ja paigaldage läbi korpuse avade (1 ja 2) mõlemad ujuklülitid. 

      

 

10 Määrake alumisele ujuklülitile minimaalne vedeliku tase ja ülemisele ujuklülitile 
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maksimaalne vedeliku tase. 
 

12. Sulgege maanduslüliti (1). 

 

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

 

 

HOIATUS 
Kui pumba käivitamisel tekib vibratsioon, seisake pump kohe ning kõrvaldage 
vibratsiooni põhjus enne pumba uuesti käivitamist. 

Märkus 
Ujuklülitite kasutamisel on oluline, et pump ei käivituks ja lülituks välja rohkem kui neli korda ühe 

tunni jooksul. 

 

 

HÄDAOHT 
Ujuklülitite kasutamisel võib pumbaüksus automaatselt käivituda. Seetõttu 

lülitage pumba toide alati välja, kui pumbaüksuse juures töid teostatakse. 

 

  



34 
 

14.1 Seiskamine (automaatne, vanem tüüp) 
 

1 Keerake juhtpaneelil olev lüliti asendisse (1). 
 

 
2 Jälgige, et süsteem seiskuks ühtlaselt ja sujuvalt. 

3 Kui on alust arvata, et vedelik hakkab külmuma, tühjendage pump, kuni vedelik on endiselt vedelal 
kujul. 

4 Lülitage maanduslüliti (2) välja. 
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15 Seiskamine (manuaalne, vanem tüüp) 
1. Kontrollige pumba tüüpi (tüübiplaat) ja pumbaüksuse tööparameetreid, näiteks pöördeid minutis, 

töörõhku, energiatarbimist, töötemperatuuri, pöörlemissuunda jms. 

2. Kontrollige, et pumbaüksus oleks töökohale paigutatud vastavalt juhistele. Eriti pöörake tähelepanu 

pumbaüksuse ümber jäävale alale. Veenduge, et pumbaüksus saab enda jahutamiseks piisavalt 

värsket õhku. 

3. Kontrollige, et ettenähtud ohutuskaitsed on paigaldatud. 

4. Ühendage voolikud.  

5. Teostage igapäevane hooldus. 

6. Veenduge, et kütusepaagis on piisavalt kütust. 

7. Vajadusel tühjendage kütusesüsteem. 

8. Enne pumba käivitamist teostage vajalikud üldtoimingud. 

9. Sulgege maanduslüliti (2). 

 

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

 

 

 

 

 

HOIATUS 
Kui pumba käivitamisel tekib vibratsioon, seisake pump kohe ning kõrvaldage 
vibratsiooni põhjus enne pumba uuesti käivitamist. 
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15.1 Seiskamine (manuaalne, vanem tüüp) 

5. Keerake juhtpaneelil olev lüliti asendisse (1). 

 

6. Jälgige, et süsteem seiskuks ühtlaselt ja sujuvalt. 

7. Lülitage maanduslüliti (2) välja. 

8. Kui on alust arvata, et vedelik hakkab külmuma, tühjendage pump, kuni vedelik on endiselt vedelal 
kujul. 
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16 Pumba tühjendamine külmumisohu korral 
 

 

 

HOIATUS 

Külmumisohu korral tuleb pump tühjendada siis, kui sellega pumbati vedelikku, mis võib 

(pumba mittetöötamisel) külmuda. 

 

1. Lülitage mootor välja ja avage korpusel olevad tühjendusavad (katted/korgid) (1). 
2. Veenduge, et tühjendusavad (katted/korgid) (1) ei oleks ummistunud tahkete osakestega. 

Vajadusel puhastage need. 

3. Avage ventiilid (katted/ventiilid) (2,3, 4) ja veenduge, et need ei ole ummistunud. Ummistuste 
korral puhastage ventiilid ja laske vesi välja voolata. 

4. Pärast seda, kui kogu vesi on välja nõrutatud, sulgege kõik ventiilid (avad/katted/ventiilid). 
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17 Veaotsing 
 

 

 

HOIATUS 
Rikke või ebatavalise töötamise korral seisake pump või pumbaüksus kohe, et ennetada 

ohtlike olukordade tekkimist ja/või pumba või pumbaüksuse (tõenäoliselt ulatuslike) 

kahjustuste tekkimist. 

Teavitage olukorrast vastutavaid isikuid. Tehke kindlaks rikke põhjus. Enne pumba 

taaskäivitamist kõrvaldage probleem. 
 

 

Probleem Põhjus Võimalik lahendus 

Pump ei pumpa 

vedelikku 

Vale pöörlemissuund Muutke pöörlemissuunda. 

Vaakumpump ei tekita vaakumit Kontrollige vaakumpumpa. 

Vedelikust eraldub gaas või õhk Veenduge, et vedelikud voolavad 

aeglasemalt/sujuvamalt. 

Imitorustikus on õhumullid Kõrvaldage kogu võimalikus ulatuses 

torustikust õhumullid. 

Imitoru sissevõtuava ei ole piisavalt vedeliku 

sees. 

Uputage toru ots sügavamale. 

Rootoris on võõrkeha Puhastage rootor. 

Ebapiisav määrimine Määrige 

Manomeertirline imemiskõrgus on arvestatud 
liiga väikeseks. 

Võimalusel paigutage pump kõrgemale. 

Kui see pole võimalik, kasutage teist 

tüüpi pumpa. 

Imemiskõrgus on liiga suur või on 

geomeetrilise kõrguse ja vedeliku 

aurusurve vahe liiga väike (positiivne 

tõstekõrgus on liiga madal). 

Paigutage pump madalamale. Kui see 

pole võimalik, kasutage teist tüüpi 

pumpa. 

Imitoru on ummistunud Puhastage toru. 

Survetoru on ummistunud Puhastage toru. 

Imitorus on leke Kõrvaldage leke. 

 

Probleem Põhjus Võimalik lahendus 

Pumbal ei ole 

piisavalt 

võimsust 

Töökiirus on liiga madal Suurendage töökiirust. 
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Probleem Põhjus Võimalik lahendus 

Pumbal ei ole 

piisavalt 

võimsust. 

Vedelikust eraldub gaas või õhk Veenduge, et vedelikud voolavad 

aeglasemalt/sujuvamalt. 

Imitorustikus on õhumullid Kõrvaldage kogu võimalikus ulatuses 

torustikust õhumullid. 

Imitoru sissevõtuava ei ole piisavalt vedeliku 

sees. 

Uputage toru ots sügavamale. 

Vale pöörlemissuund Muutke pöörlemissuunda. 

Kuluplaat/rõngas või rootor on kulunud Reguleerige või asendage kuluosad 

Rootor on kahjustunud Parandage või asendage rootor. 

Manomeertirline imemiskõrgus on arvestatud 
liiga väikeseks. 

Võimalusel paigutage pump kõrgemale. 

Kui see pole võimalik, kasutage teist 

tüüpi pumpa. 

Imemiskõrgus on liiga suur või on 

geomeetrilise kõrguse ja vedeliku 

aurusurve vahe liiga väike (positiivne 

tõstekõrgus on liiga madal). 

Paigutage pump madalamale. Kui see 

pole võimalik, kasutage teist tüüpi 

pumpa. 

Töökiirus on liiga madal Suurendage töökiirust. 

Imitoru on ummistunud Puhastage toru. 

Vedelikul on suurem suhteline tihedus või 

viskoossus, kui pumbale ette nähtud on 

Kasutage teist tüüpi pumpa. 

Imitorus on leke Kõrvaldage leke. 

Tagasilöögiklapp ei avane kogu ulatuses. Veenduge, et klapi vooluhulk oleks piisav. 

 

Probleem Põhjus Võimalik lahendus 

Pump seiskub kohe 

pärast käivitumist 

Vaakumpump ei tekita vaakumit Kontrollige vaakumpumpa. 

Vedelikust eraldub gaas või õhk Veenduge, et vedelikud voolavad 

aeglasemalt/sujuvamalt. 

Imitorustikus on õhumullid Kõrvaldage kogu võimalikus ulatuses 

torustikust õhumullid. 

Imitoru sissevõtuava ei ole piisavalt vedeliku 

sees. 

Uputage toru ots sügavamale. 

Imemiskõrgus on liiga suur või on 

geomeetrilise kõrguse ja vedeliku 

aurusurve vahe liiga väike (positiivne 

tõstekõrgus on liiga madal). 

Paigutage pump madalamale. Kui see pole 

võimalik, kasutage teist tüüpi pumpa. 

Imitoru on ummistunud Puhastage toru. 

Imitorus on leke Kõrvaldage leke. 
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Probleem Põhjus Võimalik lahendus 

Pump võtab 

ebatavaliselt 

palju energiat 

Vale pöörlemissuund Muutke pöörlemissuunda. 

Rootoris on võõrkeha Puhastage rootor. 

Võllid ei ole üksteise suhtes joondunud Joondage seade. 

Võll on painutatud Asendage võll. 

Pöörlevad komponendid hõõruvad vastu 

seisvaid komponente 

Reguleerige ja joondage komponendid 
vastavalt vajadusele. 

Kuluplaadid/rõngad või rootor on kulunud Reguleerige või asendage kuluosad 

Rootor on kahjustunud Parandage või asendage rootor. 

Tihend ei ole korralikult paigaldatud. Paigaldage tihend korralikult, vajadusel 
asendage. 

Ebapiisav määrimine või ebapiisav määre 

laagri korpuses, tõenäoliselt lekke 

tulemusena – sellele viitab tavapärasest 

kõrgem temperatuur. 

Järgige seadme hooldusplaani. 

Konkreetses kasutusvaldkonnas ei tööta 

pump ettenähtud vahemikus 

Kui võimalik, muutke torustikku. 

Kui see võimalus puudub, kasutage teist 
tüüpi pumpa. 

Vedelikul on suurem suhteline tihedus või 

viskoossus, kui pumbale ette nähtud on 

Võimalusel muutke vedeliku temperatuuri. 

Kui see võimalus puudub, kasutage teist 

tüüpi pumpa. 

 

 

 

 

HOIATUS 

Kui pumbal ilmneb mõni viga, mille põhjust te kohe tuvastada ei suuda, 

võtke ühendust ettevõtte Uprent tehnikaosakonnaga. 

 


