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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

SIURBLIO 
VARTOTOJO 
VADOVAS



Dyzelinis išcentrinis siurblys tyliam korpuse 
 

Techninė specifikacija: 

Numatytas naudojimas   Nuotekų ir drenažo vandens pumpavimas 

Gamintojas / Tipas    BBA / BA100K D193 / M10-18 

Maksimalus našumas    190 m3 / h, žiūrėti kreivę 

Maksimalus pakėlimas    22 mwc, žiūrėti kreivę 

Maksimalus pasiurbimas   8,5m 

Pasiurbimo jungtis    4’’ 

Išmetimo jungtis    4’’ 

Dalelių pralaidumas    Iki 82mm 

Išmatavimai L x W x H    1800mm x 1050mm x 1596mm 

Svoris      1100kg 

Variklis      Dyzelinis variklis 

Variklio markė / Tipas    Hatz / 1D90Z 

Variklio galia / aps./min   6,5kW / 1500 aps./min 

Kuro bakas     220 litrų 

Maks. kuro suvartojimas   1,85 l/h 

Lygio kontrolė     2x plūdės 

Vakuminio siurblio našumas   50 m3/h 

GPS      Įrengtas GPS 
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1 Aprašymas, paskirtis ir veikimo principas 
 

1.1 Aprašymas 
 

ĮSPĖJIMAS. Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiama svarbi informacija ir nurodymai, kurių 
būtina laikytis saugant, gabenant, montuojant, eksploatuojant ir vykdant siurblio techninės 
priežiūros darbus. Prieš pradėdami naudoti siurblį atidžiai perskaitykite naudojimo 
instrukciją. Siekiant išvengti žalos, atsiradusios dėl netinkamo arba neteisingo naudojimo 
arba naudojimo nesilaikant įprastų siurblio parametrų, būtina vykdyti šioje naudojimo 
instrukcijoje pateiktus nurodymus. Priešingu atveju, galima sugadinti siurblį, siurblys greitai 

susidėvės, arba iškils sužeidimų pavojus. Tokiais atvejais garantija netaikoma.  

BA serijos siurbliai dėl jų didelio pajėgumo apdoroti kietąsias medžiagas ir atsparumo dėvėjimuisi yra puiki 

priemonė siurbti švarius ir nedaug užterštus skysčius. 

Prie siurblio pridedamame duomenų lape nurodyti pajėgumo apdoroti kietąsias medžiagas duomenys. 
Siurbliuose sumontuoti pusiau atviri arba uždari darbo ratai ir susidėvinčios plokštelės arba žiedai, kuriuos 

galima greitai pakeisti. Kadangi kelios judančios dalys liečiasi su skysčiais, siurblys šiek tiek dėvisi. 

Siurblio konstrukciją sudaro dideli gaubtai, todėl vidinę siurblio dalį galima valyti. 

Siurblio veleno sandariklių konstrukcija priklauso nuo naudojimo paskirties. Standartinės konfigūracijos 

siurbliuose naudojamas alyva aušinamas siurblio veleno sandariklis. Ši savybės yra išreikšta tipo žymėjimo 

kodu. 

Prie siurblio pridedamame duomenų lape pateikiami visi siurblio duomenys. 

Prieš prijungiant siurblį, visada būtina atlikti vertinimą ir įsitikinti, kad siurblys bus naudojamas pagal 

numatytąją paskirtį. 

 

1.2 Konstrukcija 

Siurblį sudaro toliau išvardytos pagrindinės dalys 

Siurbimo pusė 
1. Plūdės kamera 

2. Slėgio pusė 

3. Valymo gaubtas 

4. Vakuumo siurblys 

5. Pavaros velenas 

6. Siurblio korpusas 

7. Vakuumo siurblio pavara 

8. Valymo gaubtas 

9. Valymo gaubtas 

10. Atbulinis vožtuvas 

11. Slėgio dalis 12 

12. Atbulinis vožtuvas 

13. Slėgio dalis 6” 90 

14. Slėgio dalies atrama 

15. Plūdės laikiklis 
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1.3 Vakuumo sistemos veikimo principas 

BA savisiurbiai siurbliai išsiskiria iš įprastų išcentrinių siurblių tuo, kad juose yra įrengti atskiri vakuumo 

siurbliai. Vakuuminį siurblį paprastai varo pavaros velenas su diržu. Specialiais atvejais vakuuminį siurblį varo 

atskira pavaros sistema, pavyzdžiui, elektrinis arba hidraulinis pavaros įrenginys 

Vakuuminis siurblys per plūdės kamerą siurbia orą iš siurbimo linijos ir siurblio korpuso. 

Siekiant užtikrinti, kad siurbimo linijoje ir siurblio korpuse susidarytų vakuumas, siurblio slėgio pusėje yra 

sumontuotas atbulinis vožtuvas. 

Kai susidaro tinkamas vakuumas, siurblio korpusas užsipildo skysčiu ir siurblys pradeda siurbti vandenį. 

 

ĮSPĖJIMAS 
Siekiant nesugadinti siurblio, svarbu užtikrinti, kad siurblys veiktų sausas ne ilgiau nei 

penkias minutes. 

 
Savaime pasisiurbiantis siurblys reiškia, kad prieš užvedant siurblį, jo korpuso nereikia užpildyti, o tai yra 

didelis privalumas. 

Toliau pateiktame brėžinyje pavaizduota išsami BA savisiurbio išcentrinio siurblio schema. Rodyklėmis 

pažymėtas skysčio ir oro srautas siurblio korpuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oras: burbuliukai; skystis: tamsi rodyklė 

1.4 Naudojimo paskirtis 
 

– BA serijos siurbliai yra skirti siurbti klampų skystį, kurio klampumas yra ne didesnis nei 50 mm²/s (cSt). 

– Maksimali skysčio temperatūra 70 °C (158 °F), kuri iš dalies priklauso nuo siurblyje naudojamos 

medžiagos, skysčio, naudojamo slėgio ir siurblio padėties. 

Siurblys yra skirtas siurbti: 
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• paviršinį vandenį; 

• drenažo vandenį 

• skiestas nuotėkas 

• neskiestas nuotėkas 

• iš kritulių susidariusį vandenį 

• vandenį su kietosiomis dalelėmis 

• srutas ir klampius skysčius 

 
Pastaba 

BA serijos siurbliai nėra skirti maisto apdorojimui, tačiau gali būti naudojami tokioms reikmėms, jei nėra 

taikomi specialūs higienos reikalavimai. 

Visais atvejais būtina iš anksto patikrinti pasirinktoje siurblio versijoje naudojamų medžiagų tinkamumą 

atitinkamam maisto produktui. 

 

 

1.5 Netinkamas naudojimas 

– Draudžiama siurbti degias ir (arba) sprogias medžiagas. 

– Standartinį siurblį draudžiama naudoti aplinkoje, kurioje yra gaisro ir (arba) sprogimo pavojus. 

– Standartinį siurblį draudžiama naudoti ATEX aplinkoje. 

– Siurblį naudokite tik pagal paskirtis, kurios yra nurodytos siurblio specifikacijų lape. 

– Be raštiško „BBA Pumps“ leidimo draudžiama siurblį naudoti pagal bet kokią kitą paskirtį ir (arba) 

kitai veiklai nei yra nurodyta ir sumontuota. 

 
ĮSPĖJIMAS 
Gamintojas neprisiima atsakomybės už netinkamą siurblio naudojimą arba naudojimą 

ne pagal paskirtį. 
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2 Specifikacijos ir matmenys 
 

 
Standartinė techninė specifikacija 
„BBA“ savisiurbis siurblys 
 
Tipas  BA100K D193 
Maks. srautas 190 m3/h 
Maks. pakėlimo aukštis 22mwc 
Kietųjų dalelių dydis 82 mm (3,23ʺ) 
Matmenys I × P × A  1800 × 1050 × 1596 mm 
Darbo rato tipas pusiau atviras darbo ratas 
Užpildymo sistema BBA MP50 
Korpusas M10-19 
Svoris (grynasis)  1100 kg 
Garso lygis 53 dB(A) 10 m atstumu 
Siurblio korpusas ketus GG20 
Darbo ratas kalusis ketus GGG40 
Siurblio velenas C45 
Veleno tarpiklis mechaninis sandariklis tung/tung/viton 
Siurblio tipas BBA MP50 membraninis siurblys 
Oro apdorojimo pajėgumas 50 m3/h (30 CFM) 
Maks. vakuumas 8,5 m (29 inHg) 
Pavara dantytasis diržas (nuolatinė pavara) 
Plūdės dėžė aliuminis 
Atbulinis vožtuvas ketus GG25 
Kuro bakas PE 220 l 
Darbo laikas su pilnu kuro baku  120 h (esant 1700 aps./min. BEP) 
Kuro bako dangtelis 100 mm (4 coliai) 
 
Variklis 
Variklio prekės ženklas Hatz 
Variklio tipas 1D90Z elektrinis starteris 
Galia smagratyje (ICFN)  6,9 kW (9,4 Ag) 
Variklio sūkiai Reguliuojami 1300–1700 aps./min. 
Sūkiai (gamyklinis nustatymas)  1500 aps./min. 
Ypatybės DriveOn® 
Alyvos keitimo intervalas  1500 darbo valandų 
Kurto sąnaudos 227 g/kWh (esant maksimaliai apkrovai) 
Darbinis tūris 0,722 l 
Cilindrų skaičius  1 
Teršalų emisija pagal ES  netaikoma 
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3 Eksploatacinių savybių kreivė 
 

 

4 Saugos nurodymai 
 

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami įspėjamieji ir saugos simboliai. Laikykitės nurodymų. 
Jie yra skirti saugoti jūsų sveikatą ir užtikrinti saugumą bei išvengti žalos aplinkai ir siurbliui. 

Siurblio tipas 
Greitis 

Darbo ratas 

Susidėvinti plokštė 

Laisvas kanalas 

Siurbimas 

Išleidimas 
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PAVOJUS 
Tekste yra nurodytas pavojaus simbolis su užrašu PAVOJUS ir šalia pateikta 
informacija, kuri yra labai svarbi visų susijusių asmenų saugumui. Nesilaikant pateiktų 
nurodymų, kyla sužeidimo (galimai sunkaus) arba mirties pavojus. 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Tekste yra nurodytas įspėjimo simbolis su užrašu ĮSPĖJIMAS ir šalia pateikiama 
informacija, kuri yra labai svarbi visiems su siurblio eksploatavimu susijusiems 
asmenims. Nesilaikant pateiktų nurodymų, kyla sužeidimo arba siurblio sugadinimo 
(galimai nepataisomo) pavojus. 

Siurblys atitinka Europos mašinų direktyvos reikalavimus. Tačiau, jei įrenginys naudojamas neteisingai, 
nelaimingų atsitikimų galimybė išlieka. 
Griežtai draudžiama siurblį naudoti ir (arba) sumontuoti kitoje aplinkoje, nei buvo apibrėžta įsigijimo 
metu, nes dėl to gali susidaryti pavojingų situacijų. 
Tai ypač taikytina sukeliantiems koroziją, nuodingiems ir kitiems pavojingiems skysčiams. Siurblį 
montuoti, valdyti ir vykdyti jo techninę priežiūrą gali tik tinkamai išmokyti ir su susijusiais pavojais 
susipažinę asmenys. 
Montuotojas, operatorius ir techninės priežiūros darbuotojai privalo laikytis vietos saugos taisyklių. Už 
tai, kad visus darbus saugiai vykdytų kvalifikuoti darbuotojai, atsako įmonės vadovybė. Draudžiama 
vykdyti siurblio pakeitimus be raštiško „BBA Pumps“ leidimo. 
„BBA Pumps“ neprisiima jokios atsakomybės už pakeitimus, kurie buvo atlikti be raštiško „BBA Pumps“ 
leidimo. Jei triukšmo lygis yra didesnis nei 85 dB(A), būtina dėvėti klausos apsaugą. 

Įsitikinkite, kad karštos/šaltos ir besisukančios siurblio dalys yra tinkamai apsaugotos ir atsitiktinai prie 
jų neprisiliesite. 

Draudžiama įjungti siurblį, jei tokių apsaugų nėra arba jos yra pažeistos. 

Įmonės vadovybė turi užtikrinti, kad visi su siurbliu/prie siurblio dirbantys asmenys žinotų, kokio 
tipo skysčiai yra siurbiami. Šie asmenys turi žinoti, kokių priemonių reikia imtis įvykus nuotėkiui. 
Visus ištekėjusius skysčius šalinkite atsakingai. Laikykitės vietos taisyklių reikalavimų. 

Siurblys neturi veikti su užblokuota išleidimo linija. Susikaupusi šiluma gali sukelti sprogimą. 

 

4.1 Įspėjamieji lipdukai 

Įspėjamieji lipdukai yra priklijuoti ant siurblio, atsižvelgiant į konkrečiai siurblio versijai taikomus 
reikalavimus. Įsitikinkite, kad toliau nurodyti lipdukai liktų ant siurblio ir būtų įskaitomi. 

 

A 

 

Pavojingų medžiagų (pavojingų prekių) ženklas pagal pavojingų prekių gabenimo 
saugos standartą. 
JT 1202 3 klasės lentelė nurodo, kad yra gazolio, dyzelinio kuro arba skystojo kuro, 
skirto šildymui. 

 
B 

 

 

 
Dyzelinas yra pavojingas aplinkai. Jam patekus į kanalizaciją, vandentiekį ar gruntą, 
galimos didelės aplinkos tvarkymo išlaidos. 
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C 

 

 

Atsargiai, įkaitęs paviršius 

D 

 

 

Atsargiai, sutraiškymo pavojus 

E 

 

 

Alyva 

F 

 

 

Pavojingos arba dirginančios medžiagos 

G 

 

 

Bendro pobūdžio pavojus 

H 

 

 

Pavojus, aukšta įtampa 

I 

 

 

Pavojus, magnetinis laukas 

J 

 

 

Dėvėkite klausos apsaugą 

K 

 

 

Naudojimo instrukcija 

L 

 

 

Pasibaigus gaminio naudojimo laikotarpiui, utilizuokite jį aplinką tausojančiu būdu. 

  



12 
 

5 BA100K siurblio kėlimo instrukcijos 
 

 

 

PAVOJUS 

Nevaikščiokite po pakeltu kroviniu. Tai gali būti pavojinga gyvybei. 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Prieš perkeldami siurblį, visada atjunkite visas išorines jungtis. 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Įrenginio transportavimui negalima naudoti nei variklio kėlimo kilpos, nei siurblio 

kėlimo kilpos (neapsaugoto veleno). 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Keliamoji jėga turi būti kuo vertikalesnė, didžiausias kėlimo kampas yra 15°. 

 

Siurblys korpuse 

 
Korpuso viršuje yra sumontuota kėlimo kilpa. Įrenginį galima kelti tik naudojant šią kėlimo 
kilpą. 

 

 

 
 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Jei siurblys yra pastatytas ant pelkėto ar purvino paviršiaus, įrenginys gali 

būti „prilipęs“ prie žemės. 
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PAVOJUS 

Niekada neperkelkite ir nekelkite siurblio naudodami korpuso kampinius profilius 

arba krovimo į rietuves rėmą. 

 

 

PAVOJUS 
Standartinės BBA siurblio kėlimo kilpos, tiek sumontuotos ant triukšmą slopinančio 
korpuso, tiek sumontuotos naudojant atviro rėmo konstrukciją, NĖRA skirtos 
papildomai kelti priekabas ar kitus komponentus. Griežtai draudžiama naudoti 
standartines kėlimo kilpas perkeliant arba keliant siurblį, kurio bendras svoris yra 
didesnis nei yra nurodyta specifikacijų lape. Priešingu atveju, gali susidaryti gyvybei 
pavojingos situacijos. 

 

5.1 Siurblio perkėlimas, naudojant šakinį krautuvą 

Šakinio krautuvo kišenės gali būti naudojamos įrenginio perkėlimui naudojant šakinį krautuvą. Norint 
perkelti siurblį šakinio krautuvo šakės turi būti įstatytos į šias kišenes. 

 

 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Naudokite sertifikuotą keliamąją įrangą, turinčią pakankamai keliamosios galios. Visada 

kelkite tiesiai į viršų. Keliant kampu gali susidaryti pavojingos situacijos. Kėlimo darbus 

gali vykdyti tik tinkamai įgalioti darbuotojai. 

Dėl siurblio modelių įvairovės yra pateikiami tik bendrojo pobūdžio nurodymai. Svoris 

ir matmenys yra nurodyti konkretaus siurblio specifikacijų lape. 
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6 Siurblio montavimas 
 

Pastatymas, bendroji informacija 

 
ĮSPĖJIMAS 

Nesilaikant pastatymo ir montavimo nurodymų, naudotojui gali kilti pavojus ir (arba) 

siurblys gali būti nepataisomai sugadintas. 

 

„BBA Pumps“ neprisiima jokios atsakomybės dėl nelaimingų atsitikimų ir žalos, kuri atsirado dėl šioje 
naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų nesilaikymo. Tokie veiksmai panaikina teisę kreiptis dėl bet 
kokių žalos atlyginimo arba garantinių pretenzijų. 

 
– Pastatykite siurblį ant lygaus paviršiaus, tinkamo išlaikyti apkrovą. 

 

 

– Įsitikinkite, kad siurblys yra pastatytas taip, kad jo neveiktų iškreipiančiosios jėgos. 

– Įsitikinkite, kad aplink siurblį yra pakankamai vietos eksploatuoti siurblį ir vykdyti techninės priežiūros 
darbus. 

 
ĮSPĖJIMAS 

Įsitikinkite, kad niekas neuždengė siurblio viršutinės dalies. Tai yra svarbu, 

nes siurbliai su dyzeliniais varikliais traukia švarų orą iš viršaus. 

 

ĮSPĖJIMAS 

Įsitikinkite, kad niekas neuždengė siurblio priekinės dalies ir šonų. Tai yra 
svarbu, nes siurbliai su dyzeliniais varikliais išleidžia šilumą per šias puses. Žr. 
iliustracijas. 
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– Sumontuokite skydus, kad neprisiliestumėte prie įkaitusių paviršių, kurių temperatūra yra 
aukštesnė nei 70 °C (158 °F). Jei reikia, užkabinkite įspėjamuosius ženklus. 

– Jei siurblys ir variklis buvo pristatyti atskirai, patikrinkite, ar sumontavote lygiai. 
– Pumpuodami karštus skysčius, įsitikinkite, kad oro cirkuliacijos pakanka, kad neperkaistų guoliai 

ir tepalai. 
– Tinkamai sumontuokite nurodytas apsaugas. 

 
Galima sumontuoti toliau nurodytas siurblio apsaugas. 
• Temperatūros 
• Viršslėgio 
• Per žemo slėgio 
• Sukimosi krypties 
• Alyvos lygio 
• Perkrovos 

 

6.1 Naudojimas lauke 

BA siurblys yra pritaikytas naudoti lauke. Be bendrųjų nurodymų, būtina laikytis toliau išvardytų 
papildomų reikalavimų. 

− Įsitikinkite, kad aplink oro įleidimo angą yra pakankamai laisvos vietos, kad variklis galėtų traukti tiek 
oro, kiek reikia. 

− Įsitikinkite, kad aplink dujų išleidimo angą yra pakankamai laisvos vietos, užtikrinkite mažiausiai 2 m 
atstumą. 

− Venkite dulkėtų sąlygų ir vietų, kurios gali sukelti koroziją arba eroziją. 
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6.2 Naudojimas patalpoje 

Be bendrųjų nurodymų, būtina laikytis toliau išvardytų papildomų reikalavimų. 

− Užtikrinkite, kad patalpa būtų tinkamai vėdinama. 

− Įsitikinkite, kad išmetamosios dujos būtų išleidžiamos į lauką. 

− Įsitikinkite, kad aplink oro įleidimo angą yra pakankamai laisvos vietos, kad variklis galėtų traukti 
tiek oro, kiek reikia. 

− Užtikrinkite, kad patalpoje nebūtų labai karšta ir drėgna. Venkite dulkėtų sąlygų ir vietų, kurios gali 

sukelti koroziją arba eroziją. 
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7 Kasdienė siurblio techninė priežiūra 
 

Pastaba 
Vykdant kasdienės techninės priežiūros darbus siurblys turi būti išjungtas. Tikrinimo 
langeliai turi būti užpildyti bent iki pusės, alyvos spalva turi būti nepakitusi. 

 

• Patikrinkite alyvos lygį vakuumo siurblyje (1) ir, jei reikia, įpilkite alyvos. 

• Patikrinkite alyvos lygį ir alyvos skaidrumą siurblio sandarinimo kameroje (2). Jei alyva yra neskaidri, 
o balta, tai reškia, kad alyvoje yra vandens. Išleiskite alyvos ir vandens mišinį, patikrinkite karterio 
sandarumą ir pripilkite naujos alyvos. 

• Patikrinkite alyvos lygį karteryje (3) ir, jei reikia, įpilkite alyvos. 

• Patikrinkite alyvos lygį variklyje ir, jei reikia, įpilkite alyvos. 

• Patikrinkite kuro lygį kuro bake ir, jei reikia, įpilkite kuro. 

• Patikrinkite, ar ant korpuso sumontuoti visi skydai. 

• Patikrinkite, ar sąranka surinkta tvirtai. 

• Patikrinkite, ar uždarytas siurblio korpuso apačioje esantis išleidimo vožtuvas. 

• Patikrinkite, ar tvirtai prijungtos visos siurbimo ir išleidimo linijos. 

 

  

 

  

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Įkaitusi alyva ir variklio dalys gali sužeisti. Nelieskite įkaitusios alyvos ir dalių. 
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7.1 Variklio alyvos lygio tikrinimas 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Įkaitusi alyva ir variklio dalys gali sužeisti. Nelieskite įkaitusios alyvos ir dalių. 

Pastaba 
Vykdant alyvos lygio tikrinimo darbus, variklis turi būti sustabdytas. 

 

1. Tikrinant alyvos lygį arba pilant alyvą, variklis turi stovėti horizontaliai. 

2. Ištraukite alyvos lygio matuoklį (4) ir įpilkite tinkamos specifikacijos ir klampumo alyvos, kad ant 
alyvos lygio matuoklio būtų pasiekta žyma „max“. 

 

 

 

7.2 Vandens gaudyklės tikrinimas 
 

Vandens gaudyklės tikrinimo intervalai priklauso nuo vandens kiekio degaluose ir atsargumo priemonių, kurių 
imamasi pilant degalus. 

- Atsukite vandens gaudyklės apačią, pasukdami 2–3 apsisukimus. 
- Išleiskite vandenį ir degalus į permatomą indą (stiklinį). Kadangi vandens savitasis svoris yra 

didesnis nei dyzelino, vanduo susikaupia indo apačioje. Abi medžiagas skiria aiškiai matoma linija. 
- Kai iš angos pradeda bėgti tik dyzelinas, užsukite vandens gaudyklės apačią. 
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7.3 Kuro sistemos užpildymas 

 
 

 

ĮSPĖJIMAS 

Visada patikrinkite kuro lygį kuro bake. Neužveskite variklio, jei kuro yra labai mažai. 

Priešingu atveju, į kuro tiekimo sistemą gali patekti oro. 

 

Norėdami užpildyti kuro sistemą, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 
Jei į kuro tiekimo sistemą patenka oro, jį reikia pašalinti iš kuro tiekimo sistemos, kad būtų galima vėl 
užvesti variklį. 
Oras į kuro tiekimo sistemą gali patekti toliau išvardytais atvejais: 
• Kuro bakas yra tuščias arba beveik tuščias. 

• Atjungtos žemo slėgio kuro tiekimo linijos. 

• Žemo slėgio kuro tiekimo sistemoje yra nuotėkis. 

• Pakeistas kuro filtras 
Jei į kuro tiekimo sistemą patenka oro, kuro sistemą galima užpildyti atliekant toliau išvardytus 

veiksmus. 
 

1. Spauskite ir laikykite nuspaudę svirtį (1). 
2. Siurbkite kurą naudodami sistemos užpildymo siurblio svirtį (2) tol, kol sistema bus užpildyta, tai gali 

trukti 1–2 minutes. 
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7.4 Kuro lygio tikrinimas 
 
Patikrinkite kuro lygio matuoklį (1) ir, jei kuro yra mažai, įpilkite kuro. Atidarykite kuro bako dangtelį 
(2) ir įpilkite kuro. 

 

7.5 Plūdiniai jungikliai 
 

– Plūdinių jungiklių jungtys yra skirtos prijungti plūdinius lygio nustatymo jungiklius. 

Kai naudojami plūdiniai jungikliai, svarbu, kad siurblys įsijungtų ir išsijungtų ne daugiau nei keturis 

kartus per valandą. Atsižvelkite į tai parinkdami plūdinių jungiklių vietą. 

 
 

 

ĮSPĖJIMAS 

Kai naudojama automatinė lygio valdymo sistema, siurblys gali automatiškai įsijungti. 
Todėl dirbdami su įrenginiu visada išjunkite maitinimą. 
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8 Valdymo skydas LC20 

Automatinio budėjimo režimo LED (žalias) 

1. Kaitinimo žvakės LED (geltonas). 

2. Alyvos slėgio LED (raudonas). 

3. Temperatūros LED (geltonas). 

4. Parinkties jungiklis (užvedimo spynelė). 

5. Valandų skaitiklis. 

6. Tachometras. 

7. Plūdinio jungiklio jungtis „žemas skysčio lygis“. 

8. Plūdinio jungiklio jungtis „aukštas skysčio lygis“. 

 

 
Pastaba 
Valandų skaitiklis (6) rodo siurblio 

eksploatavimo laiką. Šis rodmuo yra svarbus 

nustatant, kada reikia atlikti siurblio techninės 

priežiūros darbus. 

Tachometras (7) rodo vidaus degimo variklio 

sūkius. Sūkių reguliatorius leidžia reguliuoti 

variklio sūkius 

 

8.1 Užvedimo spynelė 
 

Užvedimo spynelė turi keturias padėtis: 
 
(1) siurblys išjungtas (1); 

(2) siurblys įjungtas neautomatiškai (2); 

Tai reiškia, kad siurblys veiks nuolatos. Norėdami nesugadinti siurblio, svarbu, kad būtų pakankamai 
skysčio, kurį siurblys galėtų siurbti. 

(3) siurblio variklio užvedimas (3); 
(4) įjungta automatinė siurblio įjungimo funkcija (4)*. 

Tai reiškia, kad siurblys įsijungs tam tikru nustatytu laiku. Aktyvinimo parametrus gali nustatyti 

naudotojas dviem plūdiniais jungikliais. 

Jei įjungtas automatinis siurblio veikimas, prie valdymo skydo turi būti prijungti plūdiniai jungikliai. 
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9 Valdymo skydas (ankstesnio tipo) 
 

1. Žemo alyvos slėgio lemputė. 

2. Įkrovos indikatoriaus lemputė. 

3. Gedimo indikatoriaus lemputė. 

4. Valdymo skydo užraktas. 

5. Valandų skaitiklis. 

6. Parinkties jungiklis (užvedimo spynelė). 

7. Tachometras. 

8. Plūdinio jungiklio jungtis „žemas skysčio lygis“. 

9. Plūdinio jungiklio jungtis „aukštas skysčio lygis“ 

 
 

 

9.1 Užvedimo spynelė (ankstesnio tipo) 

 

Užvedimo spynelė turi tris padėtis. 

 

1. Siurblys išjungtas. 

2. Įjungtas neautomatinis (MANUAL) režimas. 

3. Įjungtas automatinis (AUTO) režimas. 
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10 Siurblio paruošimas paleidimui 

 
 

 

ĮSPĖJIMAS 
Siurblyje yra sumontuotas vakuumo siurblys, todėl jo nereikia užpildyti skysčiu. 
 

1. Patikrinkite alyvos lygį vakuumo siurblyje (1), sandarinimo kameroje (2) ir karteryje (3). 

 

 
 

2. Jei taikoma, siurblys pašildomas iki atitinkamos temperatūros (ar reikia pašildyti siurblį, priklauso nuo 

siurbiamo skysčio ir aplinkos sąlygų). 

3. Kai naudojamas barjerinis skystis, patikrinkite barjerinio skysčio lygį, slėgį ir cirkuliaciją. 

4. Iki galo atsukite siurbimo ir slėgio uždarymo vožtuvus. 
5. Jei sumontuota apėjimo linija, atidarykite apėjimo linijos 

uždarymo vožtuvą. 
6. Patikrinkite, ar uždarytas atbulinis vožtuvas (jei yra). 
7. Patikrinkite alyvos lygį. 

8. Patikrinkite, ar siurblio sukimo kryptis sutampa su variklio sukimosi kryptimi. 
  



24 
 

11 Paleidimas (neautomatinis, naujojo tipo) 
 

1. Patikrinkite siurblio tipą (tipo plokštelę) ir 
siurblio charakteristikas: greitį, darbinį 
slėgį, naudojamą galią, darbinę 
temperatūrą, sukimosi kryptį ir t. t. 

2. Patikrinkite, ar siurblys pastatytas taip, 

kaip yra nurodyta naudojimo 

instrukcijoje. Atkreipkite dėmesį į plotą 

aplink siurblį. Įsitikinkite, kad įrenginys 

gali traukti tiek oro, kiek reikia. 

3. Patikrinkite, ar yra laikomasi saugos 
nurodymų. 

4. Prijunkite žarnas.  

5. Atlikite kasdienės techninės priežiūros 
darbus 

6. Patikrinkite, ar kuro bake yra 

pakankamai kuro. 

7. Jei reikia, iš kuro sistemos išleiskite orą 

8.  Atlikite bendruosius siurblio paruošimo 

paleidimui darbus 

9. Įjunkite masės jungiklį (1). 

10. Valdymo skydelyje esantį jungiklį 

pasukite į dešinę (2). Alyvos slėgio ir 

baterijos įkrovos lemputė turi įsižiebti. 

Jei šviečia kaitinimo žvakės LED 

(geltonas), sistema yra šildoma. Kai 

LED nustoja šviesti, variklį galima 

užvesti. 

 

 

 

 

 

 
11. Pasukite jungiklį į padėtį „START“ (3). Variklis turi užsivesti. 
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ĮSPĖJIMAS 
Jei paleidimo metu atsiranda vibracija, sustabdykite įrenginį ir pašalinkite vibracijos 
priežastis, prieš vėl jį paleisdami. 

 

11.1 Sustabdymas (neautomatinis, naujojo tipo) 

 
1. Valdymo skydelyje esantį jungiklį pasukite į padėtį (1). 

 
2. Stebėkite, ar sistema sustabdoma laipsniškai ir sklandžiai. 

3. Jei manote, kad skystis gali užšalti, išleiskite skystį iš siurblio, kol jis neužšalo. 

4. Išjunkite masės jungiklį (1). 
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12 Paleidimas (automatinis, naujojo tipo) 
 

1. Patikrinkite siurblio tipą (tipo plokštelę) ir siurblio charakteristikas: greitį, darbinį slėgį, naudojamą galią, 
darbinę temperatūrą, sukimosi kryptį ir t. t. 

2. Patikrinkite, ar siurblys pastatytas taip, kaip yra nurodyta naudojimo instrukcijoje. Atkreipkite dėmesį į 

plotą aplink siurblį. Įsitikinkite, kad įrenginys gali traukti tiek oro, kiek reikia. 

3. Patikrinkite, ar yra laikomasi saugos nurodymų. 

4. Prijunkite žarnas. 

5. Atlikite kasdienės techninės priežiūros darbus. 

6. Patikrinkite, ar kuro bake yra pakankamai kuro. 

7. Jei reikia, iš kuro sistemos išleiskite orą. 

8. Atlikite bendruosius siurblio paruošimo paleidimui darbus. 
9. Korpuso angose sumontuokite ir prijunkite abu plūdinius jungiklius (1 ir 2). 

 

10. Nustatykite apatinės plūdės jungiklio minimalų lygį ir viršutinės plūdės maksimalų lygį. 
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11. Įjunkite masės jungiklį (2). 

 
12. Valdymo skydelyje esantį jungiklį pasukite į kairę (4). Įsijungia automatinio budėjimo režimo LED 

(žalias). Siurblys yra paruoštas. 

 

 
 

 
 

 

ĮSPĖJIMAS 
Jei paleidimo metu atsiranda vibracija, sustabdykite įrenginį ir pašalinkite vibracijos 
priežastis, prieš vėl jį paleisdami. 

Pastaba 
Kai naudojami plūdiniai jungikliai, svarbu, kad siurblys įsijungtų ir išsijungtų ne daugiau nei 

keturis kartus per valandą. 

 

 

PAVOJUS 
Kai naudojami plūdiniai jungikliai, siurblys gali automatiškai įsijungti. Todėl 

dirbdami su įrenginiu visada jį išjunkite. 
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12.1 Sustabdymas (automatinis, naujojo tipo) 
 

1. Valdymo skydelyje esantį jungiklį pasukite į padėtį (1). Stebėkite, ar sistema sustabdoma laipsniškai 
ir sklandžiai. 
 

 
2. Stebėkite, ar sistema sustabdoma laipsniškai ir sklandžiai. 

3. Jei manote, kad skystis gali užšalti, išleiskite skystį iš siurblio, kol terpė yra skysta. 

4. Išjunkite masės jungiklį (2). 
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13 Paleidimas (automatinis, ankstesnio tipo) 
1. Patikrinkite siurblio tipą (tipo plokštelę) ir siurblio 

charakteristikas: greitį, darbinį slėgį, naudojamą galią, 

darbinę temperatūrą, sukimosi kryptį ir t. t. 

2. Patikrinkite, ar siurblys pastatytas taip, kaip yra nurodyta 

naudojimo instrukcijoje. Atkreipkite dėmesį į plotą aplink 

siurblį. Įsitikinkite, kad įrenginys gali traukti tiek oro, kiek 

reikia. 

3. Patikrinkite, ar yra laikomasi saugos nurodymų. 

4. Prijunkite žarnas 

5. Atlikite kasdienės techninės priežiūros darbus 

6. Patikrinkite, ar kuro bake yra pakankamai kuro. 

7. Jei reikia, iš kuro sistemos išleiskite orą 

8. Atlikite bendruosius siurblio paruošimo paleidimui darbus 

9. Įjunkite masės jungiklį (1). 

9. Valdymo skydelyje esantį jungiklį pasukite į kairę (2). Siurblys 

įsijungia. 

  

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Jei paleidimo metu atsiranda vibracija, sustabdykite įrenginį ir pašalinkite vibracijos 
priežastis, prieš vėl jį paleisdami. 
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13.1 Sustabdymas (neautomatinis, ankstesnio tipo) 

1. Valdymo skydelyje esantį jungiklį pasukite į padėtį (1). 

 

2. Stebėkite, ar sistema sustabdoma laipsniškai ir sklandžiai. 

3. Jei manote, kad skystis gali užšalti, išleiskite skystį iš siurblio, kol terpė yra skysta. 

4. Išjunkite masės jungiklį (1). 
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14 Paleidimas (automatinis, ankstesnio tipo) 
1. Patikrinkite siurblio tipą (tipo plokštelę) ir siurblio charakteristikas: greitį, darbinį slėgį, naudojamą 

galią, darbinę temperatūrą, sukimosi kryptį ir t. t. 

2. Patikrinkite, ar siurblys pastatytas taip, kaip yra nurodyta naudojimo instrukcijoje. Atkreipkite dėmesį į 

plotą aplink siurblį. Įsitikinkite, kad įrenginys gali traukti tiek oro, kiek reikia. 

3. Patikrinkite, ar yra laikomasi saugos nurodymų. 

4. Prijunkite žarnas. 

5. Atlikite kasdienės techninės priežiūros darbus. 

6. Patikrinkite, ar kuro bake yra pakankamai kuro. 

7. Jei reikia, iš kuro sistemos išleiskite orą. 

8. Atlikite bendruosius siurblio paruošimo paleidimui darbus. 

9. Sumontuokite ir prijunkite abu plūdinius jungiklius (1 ir 2). 

 

 

10  Nustatykite apatinės plūdės jungiklio minimalų lygį ir viršutinės plūdės maksimalų lygį. 
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12.  Įjunkite masės jungiklį (1). 

 

12. Valdymo skydelyje esantį jungiklį pasukite į dešinę (3). Siurblys įsijungia. 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Jei paleidimo metu atsiranda vibracija, sustabdykite įrenginį ir pašalinkite vibracijos 
priežastis, prieš vėl jį paleisdami. 

Pastaba 
Kai naudojami plūdiniai jungikliai, svarbu, kad siurblys įsijungtų ir išsijungtų ne daugiau nei keturis 

kartus per valandą. 

 

 

PAVOJUS 
Kai naudojami plūdiniai jungikliai, siurblys gali automatiškai įsijungti. Todėl 

dirbdami su įrenginiu visada jį išjunkite. 
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14.1 Sustabdymas (automatinis, ankstesnio tipo) 
 

1 Valdymo skydelyje esantį jungiklį pasukite į padėtį (1). 
 

 
2 Stebėkite, ar sistema sustabdoma laipsniškai ir sklandžiai. 

3 Jei manote, kad skystis gali užšalti, išleiskite skystį iš siurblio, kol terpė yra skysta. 

4 Išjunkite masės jungiklį (2). 
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15 Paleidimas (neautomatinis, ankstesnio tipo) 
1. Patikrinkite siurblio tipą (tipo plokštelę) ir siurblio charakteristikas: greitį, darbinį slėgį, naudojamą 

galią, darbinę temperatūrą, sukimosi kryptį ir t. t. 

2. Patikrinkite, ar siurblys pastatytas taip, kaip yra nurodyta naudojimo instrukcijoje. Atkreipkite dėmesį 

į plotą aplink siurblį. Įsitikinkite, kad įrenginys gali traukti tiek oro, kiek reikia. 

3. Patikrinkite, ar yra laikomasi saugos nurodymų. 

4. Prijunkite žarnas. 

5. Atlikite kasdienės techninės priežiūros darbus 

6. Patikrinkite, ar kuro bake yra pakankamai kuro. 

7. Jei reikia, iš kuro sistemos išleiskite orą. 

8. Atlikite bendruosius siurblio paruošimo paleidimui darbus. 

9. Įjunkite masės jungiklį (2). 

 

10.  Valdymo skydelyje esantį jungiklį pasukite į kairę (2). Siurblys įsijungia. 

 

 

 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Jei paleidimo metu atsiranda vibracija, sustabdykite įrenginį ir pašalinkite vibracijos 
priežastis, prieš vėl jį paleisdami. 
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15.1 Sustabdymas (neautomatinis, ankstesnio tipo) 

5. Valdymo skydelyje esantį jungiklį pasukite į padėtį (1). 

 

6. Stebėkite, ar sistema sustabdoma laipsniškai ir sklandžiai. 

7.  Išjunkite masės jungiklį (2). 

8. Jei manote, kad skystis gali užšalti, išleiskite skystį iš siurblio, kol terpė yra skysta. 
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16 Siurblio išleidimas, esant užšalimo pavojui 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Jei yra pavojus, kad įrenginys užšals, reikia išleisti siurbiamą skystį, kuris gali užšalti (kai 

siurblys yra sustabdytas). 

 

1. Išjunkite variklį ir atidarykite gaubto išleidimo angas (dangčius/kamščius) (1). 
2. Įsitikinkite, kad gaubto išleidimo angos (dangčiai/kamščiai) (1) nėra užkimšti kietosiomis 

medžiagomis ir, jei reikia, išvalykite. 

3. Atidarykite vožtuvus (2, 3, 4), įsitikinkite, kad jie nėra užsikimšę. Jei reikia, išvalykite ir išleiskite 
vandenį. 

4. Išleidę vandenį uždarykite vožtuvus (dangčius/gaubtus/kamščius). 
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17 Trikčių šalinimas 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Siekiant išvengti pavojingų situacijų ir (arba) nesugadinti įrenginio, įvykus gedimui 

arba veikimo sutrikimui, nedelsiant išjunkite siurblį. 

Informuokite atsakingus asmenis. Nustatykite gedimo priežastį ir, prieš vėl įjungdami 

siurblį, pašalinkite gedimą. 
 

 

Problema Priežastis Sprendimas 

Siurblys nesiurbia 

skysčio 

Neteisinga sukimosi kryptis. Pakeiskite sukimosi kryptį. 

Vakuumo siurblys nesukuria vakuumo. Patikrinkite vakuumo siurblį. 

Iš skysčio išsiskiria dujos arba oras. Užtikrinkite, kad skystis tekėtų lėčiau / 

sklandžiau. 

Siurbimo linijoje susidaro oro kišenių. Kiek įmanoma sumažinkite kliūtis, dėl kurių 

susidaro oro kišenės. 

Siurbimo vamzdžio įleidimo anga yra 

nepakankamai įmerkta. 

Siurbimo liniją įmerkite giliau. 

Darbo rate yra pašalinių objektų. Išvalykite darbo ratą. 

Nepakanka tepalo. Sutepkite. 

Apskaičiuotas per žemas manometrinio 
siurbimo aukštis. 

Jei įmanoma, pakelkite siurblį. Kitu 

atveju, naudokite kito tipo siurblį. 

Siurbimo aukštis yra per didelis arba 

skirtumas tarp geometrinio aukščio ir 

skysčio garų slėgio yra per mažas 

(pakėlimo aukštis (NPSH) per žemas). 

Nuleiskite siurblį žemiau. Kitu atveju, 

naudokite kito tipo siurblį. 

Užsikimšo siurbimo vamzdis. Išvalykite. 

Užsikimšo slėgio vamzdis. Išvalykite. 

Siurbimo vamzdyje yra nuotėkis. Pašalinkite nuotėkį. 

 

Problema Priežastis Sprendimas 

Nepakanka 

siurbimo galios 

Per mažas darbinis greitis. Padidinkite greitį. 
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Nepakanka 

siurbimo galios 

Iš skysčio išsiskiria dujos arba oras. Užtikrinkite, kad skystis tekėtų lėčiau / 

sklandžiau. 

Siurbimo linijoje susidaro oro kišenių. Kiek įmanoma sumažinkite kliūtis, dėl kurių 

susidaro oro kišenės. 

Siurbimo vamzdžio įleidimo anga yra 

nepakankamai įmerkta. 

Siurbimo liniją įmerkite giliau. 

Neteisinga sukimosi kryptis. Pakeiskite sukimosi kryptį. 

Susidėvėjo susidėvinti plokštelė / žiedas 
arba darbo ratas. 

Sureguliuokite arba pakeiskite 
susidėvinčias dalis. 

Pažeistas darbo ratas. Suremontuokite arba pakeiskite. 

Apskaičiuotas per žemas manometrinio 
siurbimo aukštis. 

Jei įmanoma, pakelkite siurblį. Kitu 

atveju, naudokite kito tipo siurblį. 

Siurbimo aukštis yra per didelis arba 

skirtumas tarp geometrinio aukščio ir 

skysčio garų slėgio yra per mažas 

(pakėlimo aukštis (NPSH) per žemas). 

Nuleiskite siurblį žemiau. Kitu atveju, 

naudokite kito tipo siurblį. 

Per mažas darbinis greitis. Padidinkite greitį. 

Užsikimšo slėgio vamzdis. Išvalykite. 

Skysčio savitasis tankis arba klampumas 

yra netinkamas pagal naudojamo siurblio 

paskirtį. 

Naudokite kito tipo siurblį. 

Siurbimo vamzdyje yra nuotėkis. Pašalinkite nuotėkį. 

Atbulinis vožtuvas neatsidaro iki galo. Įsitikinkite, kad vožtuvui pakaktų srauto. 

 

Problema Priežastis Sprendimas 

Įjungus siurblį, jis iš 

karto sustoja 

Vakuumo siurblys nesukuria vakuumo. Patikrinkite vakuumo siurblį. 

Iš skysčio išsiskiria dujos arba oras. Užtikrinkite, kad skystis tekėtų lėčiau / 

sklandžiau. 

Siurbimo linijoje susidaro oro kišenių. Kiek įmanoma sumažinkite kliūtis, dėl kurių 

susidaro oro kišenės. 

Siurbimo vamzdžio įleidimo anga yra 

nepakankamai įmerkta. 

Siurbimo liniją įmerkite giliau. 

Siurbimo aukštis yra per didelis arba 

skirtumas tarp geometrinio aukščio ir 

skysčio garų slėgio yra per mažas 

(pakėlimo aukštis (NPSH) per žemas). 

Nuleiskite siurblį žemiau. Kitu atveju, 

naudokite kito tipo siurblį. 

Užsikimšo slėgio vamzdis. Išvalykite. 

Siurbimo vamzdyje yra nuotėkis. Pašalinkite nuotėkį. 
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Siurblys suvartoja 

labai daug 

energijos 

Neteisinga sukimosi kryptis. Pakeiskite sukimosi kryptį. 

Darbo rate yra pašalinių objektų. Išvalykite darbo ratą. 

Velenai nėra sulygiuoti. Sulygiuokite įrenginį. 

Susilankstė velenas. Pakeiskite veleną. 

Besisukančios dalys trinasi į nesisukančias 

dalis. 

Jei reikia, sureguliuokite ir sulygiuokite 
visas dalis. 

Susidėvėjo susidėvinčios plokštelės / žiedas 
arba darbo ratas. 

Sureguliuokite arba pakeiskite 
susidėvinčias dalis. 

Pažeistas darbo ratas. Suremontuokite arba pakeiskite. 

Netinkamai sumontuotas sandariklis. Tinkamai sumontuokite; jei reikia, 
pakeiskite. 

Guoliavietėje nepakanka tepalo. Tai gali 

būti dėl nuotėkio. Galima nustatyti iš 

aukštesnės, nei įprasta, temperatūros. 

Vykdykite planinius techninės priežiūros 
darbus. 

Siurblys neveikia tinkamai pagal paskirtį, 

kuriai jis naudojamas. 

Jei įmanoma, atlikite vamzdyno sistemos 

pakeitimus. 

Kitu atveju, naudokite kito tipo siurblį. 

Skysčio savitasis tankis arba klampumas 

yra netinkamas pagal naudojamo siurblio 

paskirtį 

Jei įmanoma, pakeiskite skysčio 

temperatūrą. Kitu atveju, naudokite kito 

tipo siurblį. 

 

 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Jei nepavyksta pašalinti arba nustatyti siurblio gedimo, nedelsdami kreipkitės 

į „Uprent“ technikos skyrių. 

 


