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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 



Elektriline kolvipump raamil 
 

Tehniline spetsifikatsioon: 

Kavandatud kasutus    Põhjavee taseme langetamiseks 

Mark / Tüüp     BBA / PT250 

Maksimaalne voog    190 m3 / h 

Maksimaalne tõstekõrgus   20 mwc 

Maksimaalne imemistõste   9,5m 

Imemisühendus    2 x 6’’ 

Tühjendusühendus    2 x 6’’ 

Mõõtmed P x L x K    2550mm x 1040mm x 1480mm 

Kaal      1840kg 

Mootor      Elektrimootor 

Mootori tüüp     HMC2 160L – 4 

Mootori võimsus / p/min   15 kW / 1480 p/min 

Pinge / Faas / Sagedus   400V / 3 faas / 50Hz 

Nimivool     28A 

Ühenduspesa     32A koos faasimuutusega 

GPS      Varustatud GPS 
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1 Kirjeldus, kasutamine ja tööpõhimõtted 

 
1.1 Kirjeldus 

 
HOIATUS! Selles kasutusjuhendis on kirjas oluline teave pumbakomplekti hoiustamise, 
transpordi, paigaldamise, kasutamise ja hooldamise kohta. Seetõttu soovitame 
kasutusjuhendi hoolikalt enne pumbakomplekti kasutuselevõttu läbi lugeda. Selles 
kasutusjuhendis olevaid juhiseid tuleb järgida, et vältida pumbakomplekti kahjustamist 
sobimatu või vale kasutuse tõttu või kasutades pumbakomplekti väljaspool selle 
kasutusparameetreid. Juhiste eiramine võib viia pumbakomplekti kahjustamiseni või 
püsivate riketeni pumbakomplekti töös ning võib tekitada kehavigastusi. Iga mis tahes 
selline tegevus muudab garantii kehtetuks.  

PT-seeria kolbpumbad on mõeldud vertikaalseks ja horisontaalseks veeärastuseks. Need tõhusad 
mahtpumbad on isetäituvad ning sobivad vee, õhu ja nende segu pumpamiseks mis tahes 
tingimustel. Peale selle võivad need pumbad töötada kuivalt ilma kahjutuste ja mis tahes 
seadmeosade liigse kulumiseta. Pumba juurde kuuluval andmelehel on kirjas kõik pumbaüksuse 
kohta käivad andmed. Veenduge alati enne pumbaüksuse ühendamist, et see sobib kavandatud 
otstarbeks. 

 

1.2 Pumbaüksuse ülesehitus 
 

 
 

 

1. Sissetõmme 
2. Väljalase 
3. Tõsteaas 
4. Kivipüüdur 
5. Raam 

6. Vaakummeetrid 
7. Juhtpaneel 
8. Mootor 
9. Pumbaajam 
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1.3 Ettenähtud kasutus 

PT-seeria kolbpumbad on mõeldud üksnes vee pumpamiseks filtritest või drenaažitoru(de)st, 
MITTE reovee pumpamiseks otse imivoolikust, koos või ilma sõelata. 

 

  

 

Pikad kiud põhjustavad seadme töös rikkeid ilma pikema viivituseta. Suurim lubatud osakeste 
pikkus on 5 mm. 

Osakeste süsteemi sattumine põhjustab kaelustihendite, muhvide, ventiilitihendite, silindrihülsside ja 
kolvitihendite kiiremat kulumist. 

PT-seeria kolbpumbad sobivad neutraalse pH-ga (pH-tase 7) vee pumpamiseks temperatuuriga kuni 
30 °C (86 °F) ning ei ole ette nähtud keemiliselt saastunud vee või ettenähtust leeliselisema (pH-tase 
üle 7) vee pumpamiseks. 

 

1.4 Mitte ettenähtud kasutus 

− Pumbaüksust ei tohi kasutada soolase vee pumpamiseks. 

− Pumbaüksust ei tohi kasutada ettenähtust suuremate tahkete osakestega vedelike 

pumpamiseks. 

− Pumbaüksust ei tohi kasutada süttimis- või plahvatusohtlike ainete pumpamiseks. 

− Standardpumbaüksust ei tohi kasutada tule- või plahvatusohuga keskkonnas. 

− Standardpumbaüksust ei tohi kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas. 

− Kasutage pumbaüksust üksnes nendeks otstarveteks, mis on kirjas pumbaüksuse tehniliste 

andmete lehel. 

− Pumbaüksust ei tohi ilma BBA Pumpsi kirjaliku loata kasutada väljaspool esialgset kasutus- ja 
paigaldusotstarvet mis tahes muus valdkonnas või tegevuseks. 

 

1.5 Tehnilised andmed ja mõõtmed  
 

 
 Pumba tehnilised andmed  
 
Mudel........................ PT250E 
Tööpõhimõte.....................kahepoolne kolbpump 
Max tootlikkus ................ 190 m3/tund 
Max tõstekõrgus ......... 20 m 
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Max imisügavus ....... 9,6 m 
Ühendus ............ 2 × 6"  
Elektrimootor .......... 15 kW (20 hj)  
Pinge ................... 400/690 V – 50 Hz  
Kaal (neto) ............ 1840 kg 
Kiirus (tehasestandard) ..... 62 lööki/min  
Pumba korpus ........................ teras ST37  
Silindrihülsid ...................... roostevaba teras 1.4301 
Kolvitihendid .......................... nahk  
Kolvivardad ........................... roostevaba teras 304  
Võllitihend ............................. kaelustihend  
Ventiilikummid ....................... nitriilkumm (NBR)   
Mõõtmisseade ............. kaks vaakummeetrit 
 
Elektrimootor  
 
Mootoritüüp ............................ HMA2  
Võimsus ................................... 15 kW (20 hj)  
Kiirus .................................. 1480 p/min  
Pinge ................................. 400/690 V  
Sagedus ............................ 50 Hz  
Pooluseid .................................... 4  
Kaitseaste ............................. IP55  
Kasutegur ............................. IE2 
Täht-kolmnurk ............................. manuaalne  
Pistik ...................................... 5 kontaktiga – 32 A 
 
BBA virnastatav raam  
 
Raam SF10-21 ................... kuumtsingitud teras  
Mõõtmed P x L x K .......... 2550 × 1040 × 1480 mm  
Tõstepunkt .......................... ühe tõstepunktiga  
Mootori vihmakate ................... kuumtsingitud teras  
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2 Ohutusjuhised 
 

Kasutusjuhend sisaldab hoiatus- ja ohutussümboleid. Ärge eirake neid juhiseid. Need on esitatud 
teie tervise ja ohutuse huvides ning keskkonna ja pumbaüksuse kahjutuste vältimiseks. 

 

 

OHTLIK! 

Kui on esitatud ohusümbol koos tekstiga „OHTLIK!“ (DANGER), on kaasnev 

teave kõigi isikute ohutuse tagamiseks väga oluline. 

Hoiatusjuhiste eiramine võib tekitada raskeid kehavigastusi või lõppeda 
surmaga. 

 

 

HOIATUS! 

Kui on esitatud ohutussümbol koos tekstiga „HOIATUS!“ (WARNING), on 

kaasnev teave kõigi pumbaüksusega seotud isikute jaoks väga oluline. 

Hoiatusjuhiste eiramine võib tekitada raskeid kehavigastusi või pumbaüksuse 
kahjutusi. 

Pumbaüksus vastab Euroopa masinadirektiivi nõuetele. Sellegipoolest ei ole õnnetuste võimalus 
välistatud, kui seda kasutatakse valesti. 
Pumba kasutamine muul otstarbel või pumba kasutuselevõtt muus keskkonnas kui ostuhetkel 
määratletud, on rangelt keelatud ja võib põhjustada ohtliku olukorra. 
See kehtib eelkõige söövitavate, mürgiste või muul moel ohtlike vedelike kohta. Pumbaüksust on 
lubatud paigaldada, kasutada ja hooldada üksnes isikutel, kes on saanud vastava väljaõppe ja on 
teadlikud kõikidest kaasnevatest ohtudest. 
Paigaldajatel, kasutajatel ja hooldajatel tuleb tegutseda kohalike ohutuseeskirjade kohaselt. Selle 
eest, et kõik tööd tehakse ohutul viisil ja neid teeks pädevad isikud, vastutab ettevõtte juhtkond. 
Pumbaüksust ei tohi ilma BBA Pumpsi kirjaliku loata muuta. 
Kui pumba juures tehakse muudatusi ilma BBA Pumpsi kirjaliku loata, ütleb BBA Pumps lahti mis 

tahes vastutusest. Kui helirõhutase tõuseb üle 85 dB(A), tuleb kanda kuulmiskaitsevahendeid. 

Veenduge, et kuumad/külmad ja pöörlevad pumbaosad on piisavalt kaetud, et vältida nendega 
juhuslikku kokkupuudet. 

Juhul kui need kaitseseadmed on puudu või kahjustatud, ei ole pumba käivitamine lubatud. 

Ettevõtte juhtkond peab tagama, et kõik pumbaüksusega töötavad või sellega kokku puutuvad isikud 
on teadlikud, millist vedelikku sellega pumbatakse. Need isikud peavad teadma, millised meetmed 
lekete korral kasutusele võtta. 
Käidelge lekkinud vedelik vastutustundlikult. Juhinduge kohalikest eeskirjadest. 

Ärge laske pumbaüksusel kunagi töötada blokeeritud väljalaskeliiniga. Kaasnev kuumenemine võib 

lõppeda plahvatusega. 

 

2.1 Hoiatuskleepsud 

Hoiatuskleepsud on kleebitud pumbaüksusele vastavalt pumba mudelile. Veenduge, et need 
sümbolid on ja jääksid selgelt loetavaks.  

 

 

A 

 

Ohtlike ainete (ohtlike kaupade) transpordi silt vastavalt ohtlike kaupade veo 
ohutusstandardile. 
ÜRO tunnusnumbri 1202 3. klassi silt viitab gaasiõli, diislikütuse või kerge kütteõli 
olemasolule. 
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B 

 

 

 
Diisel on keskkonnaohtlik aine, millega kaasnevad märkimisväärsed 
parandusmeetmete kulud, kui seda peaks lekkima kanalisatsiooni, veekogudesse või 
pinnasesse. 

C 

 

 

Ettevaatust, kuum pind! 

D 

 

 

Ettevaatust, muljumisoht! 

E 

 

 

Õli 

F 

 

 

Ohtlikud või ärritava toimega ained 

G 

 

 

Üldine oht 

H 

 

 

Ohtlik! Kõrgepinge! 

I 

 

 

Ohtlik! Magnetväli! 

J 

 

 

Kandke kuulmiskaitsevahendeid 

K 

 

 

Kasutusjuhised 

L 

 

 

Toote kasutusea lõppemise korral kõrvaldage see keskkonnasõbralikul viisil. 
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3 PT250 pumbaüksuse tõstejuhised 
 

 

 

OHTLIK! 

Ärge kunagi kõndige tõstetud koorma all. See võib seada teid eluohtlikku olukorda. 

 

 

HOIATUS! 

Ühendage enne pumbaüksuse tõstmist lahti kõik välimised ühendused. 

 

 

HOIATUS! 

Mootori või (katmata võlliga) pumba tõsteaasa ei tohi kasutada pumbaüksuse 

transportimiseks. 

 

 

HOIATUS! 

Tõstejõud peavad olema rakendatud nii vertikaalselt kui võimalik; suurim tõstenurk 
on 15°. 

 

Pumbaüksus raamis 

 
Tõsteaas asub raami peal. Tõstke üksust ainult tõsteaasast. 

 

 
 

 

 

HOIATUS! 

Kui pumbaüksus on paigaldatud mudasele või pehmele pinnasele, võib 

paigaldis olla maa küljes kõvasti kinni. 

 

 

OHTLIK! 

Ärge KUNAGI tõstke pumbaüksust raami nurkprofiilidest või virnastatavast 

raamist. 
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OHTLIK! 

BBA pumbaüksuste standardsed tõsteaasad, nii mürasummutusega kui ka avatud 

raami korral, EI OLE mõeldud lisakoormuste, st treileri või muude komponentide 

tõstmiseks. Rangelt on keelatud standardse tõstepunkti kasutamine tehniliste 

andmete lehel toodud kaalust raskema kogukaaluga pumbaüksuse tõstmiseks või 

liigutamiseks. See võib seada teid 
eluohtlikku olukorda. 
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4 Pumbaüksuse paigaldamine 
 

4.1 Paiknemine – üldteave 
 

 
 

 

HOIATUS! 

Pumbaüksuse paigutuse ja paigaldamise juhiste eiramine võib asetada kasutaja 

ohtu ja tekitada pumbaüksusele raskeid kahjustusi. 
 

Märkus! 
BBA Pumps ei vastuta selles kasutusjuhendis esitatud juhiste eiramisest tulenenud 
õnnetuste ja kahjustuste eest. Selline seadme vale kasutus tühistab garantii ja kahjude 
hüvitamise nõudeid ei arvestata. 

 
− Paigutage pumbaüksus tasasele pinnale, mis on võimeline seadme raskust kandma. 

− eenduge, et seadme ümber jääb piisavalt ruumi pumbaüksuse tööks ja selle hooldamiseks. 
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5 Pump – üldteave 
 

5.1 Pumbaüksuse käivitamiseelsed tegevused 

PT-seeria pumbad on isetäituvad kolbpumbad nahast kolvitihenditega. Kui kolvitihendid on märjad, 
paisuvad need vastu silindrihülssi ja võimaldavad pumbal tekitada silindris vaakumi. Seega peab 
pumbakorpus olema täidetud veega. 

 

5.2 Pumbakorpuse täitmine veega 

1. Eemaldage kivipüüdurilt pealmine kate (1). 

2. Täitke kivipüüdur veega. 

 
3. Sulgege kate. 

 

5.3 Juhtpaneel 
 

− PT250 pumbal on täht-kolmnurk lüliti (4). Lülitil on kolm asendit: neutraalne (1), täht (2) ja kolmnurk 
(3).  

− 32 A pistikupesa (5). 

  



12  

5.4 Pöörlemissuuna kontrollimine 
 

 

 

HOIATUS! 

Seda võivad kontrollida üksnes volitatud isikud, kes on selleks saanud 

vastava väljaõppe. 
 

Veenduge, et mootori pöörlemissuund on sama, mis pumbal. 

 

 
Pöörlemissuuna kontrollimiseks peab mootori lühiajaliselt sisse lülitama. Mootoril ei tohi lasta 
saavutada tavapärast töökiirust. 
Kui pöörlemissuund on vale, tuleb muuta vastavat terminaliploki ühendust või kui pumba puhul on 
kasutuses faasivahetuse pistik, tuleb omavahel vahetada pistiku kontaktid. 
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6 Pumba igapäevane hooldus 

− Kontrollige pumba õlitaset. 

 
Märkus! 
Kui pumbaajami õli on muutunud värvuselt valkjaks, vahetage õli. Valge värvus võib viidata liigsele 
kondensvee sisaldusele õlis. 

 

− Kontrollige, et õli- ja kütusevoolikutes ei oleks 
lekkeid. 

 

− Kontrollige, et kolvivarda kaelustihend ei 
tilguks liigselt; see ei tohiks olla rohkem kui 
üks tilk iga viie sekundi järel. Võimalik, et 
kaelustihendi asendit tuleb kohendada, kui 
tõstekõrgused on suuremad. 

 

− Kontrollige, et tilkuv vesi saab kaelustihendi juurest ära voolata. Kanal ei tohi väljastpoolt olla 
ummistunud raamile pritsinud mulla või liivaga. 

 
− Kontrollige, et seade paikneb jätkuvalt korralikult pinnasel, kuhu see on paigaldatud, ja paikneb 

juhistele vastavalt. See on oluline, sest olukord võib ajas muutuda, kui 
liiva/pinnase tase pumbaüksuse ümber tõuseb. 

− Kontrollige kivipüüduris filtri kohal ja all oleva vaakumi taset kivipüüduril olevatelt 
vaakummeetritelt. Kahe näidu vahe viitab filtriummistusele, mis juhul tuleb filter puhastada. 

− Puhastage kivipüüdur järgmiselt. 
1. avage kivipüüduri pealmine kate, keerates lahti kaks 24 mm polti, ja eemaldage kate 

(1) ettevaaltikult. 
2. Vaadake kivipüüduri sisse ja puhastage see kõikidest takistustest. 
3. Asetage kate tagasi ja kinnitage see. 
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7 Käivitamiseelsed tegevused 
 

1. Võtke kasutusele kõik vajalikud meetmed, et elektriühendused ja -kaablid ei saaks kahjustada. 
2. Vooluvõrgu pinget ja sagedust tuleb kontrollida varakult enne ühendamist, et need ühtiks mootori 

tehnilistes andmetes esitatuga. Vastavad andmed on esitatud ka mootori andmeplaadil. 
3. Mootori kasutamine ilma ülekoormuskaitse lülitita on keelatud. 
4. Veenduge, et vooluvõrgul, kuhu mootor ühendatakse, oleks mootorile sobiv pinge. Kontrollige sobivust 

mootori andmeplaadilt. Kontrollige juhtpaneeli tagant, et terminaliploki ühendused oleksid õiged ja 
korralikult tehtud. 

5. Kontrollige pumba pöörlemissuunda. 
6. Kontrollige ajami (1) õlitaset.  
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8 Käivitamine ja seiskamine 
 

1. Pumba käivitamiseks veenduge, et lüliti on esmalt neutraalses asendis „0“ (1), seejärel peab lüliti 
olema esmalt keeratud tähe peale (2) ja siis kolmnurga peale (3), kõik sammud sekundiliste 
vahedega. 

 

   
 

2. Lüliti peab esmalt olema sekundi jagu tähe asendis (2). 

   

 

3. Seejärel tuleb lüliti keerata ühe sekundi jooksul kolmnurga asendisse (3). 

   
 

 

 
 

 

HOIATUS! 

Kui keerate lülitit liiga aeglaselt, vallandub mootori termokaitseseade. Viige lüliti 

tagasi neutraalsesse asendisse ja hakake seejärel lülitit uuesti keerama. 
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Seiskamine 
 

Mootori seiskamiseks peab lüliti keerama esmalt kolmnurga pealt (3) tähe peale (2) ja seejärel 
neutraalsesse asendisse (1), kõik sammud sekundilise vahedega. 

            
 

− Kui kahtlustate, et vedelik hakkab jäätuma, tühjendage pump siis, kui pumbatav aine on veel vedelas 
olekus. 
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9 Sissetõmbeliini vaakumi reguleerimine 
 
Kui tekib vajadus kogumistorus mõnevõrra vaakumit vähendada, saab seda teha pumba väljalaskeventiili (1) 
väikese reguleerimisega. Nii lekib pumba kivipüüdurisse veidi õhku, mis vähendab vaakumit kogumistorus. 
 

 
 
 

Ventiilinipli lahti keeramine suurendab õhu lekkimist vaakumi reguleerventiili kaudu. 
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10 Toimimise jälgimine töö ajal 
 

1. Pumba töötamisel kontrollige korrapäraselt, et see toimib tõrgeteta, sujuvalt, ei vibreeri liigselt ega tee 
ebatavalist heli või leki. 

2. Kui pump on töötanud pikka aega, kuid vett ei ole liigutanud, tuleb pumbakorpus täita veega, sest 
kolvitihendid tõmbuvad pikka aega kuivalt töötades kokku. Kui pumbakorpus on veega täidetud, 
paisuvad tihendid tasapisi nii, et saavutavad silindripinnaga kokkupuute. 

3. Kontrollige, et kaelustihend ei lekiks; seda tuleb reguleerida nii, et tilkumine ei oleks suurem kui üks tilk 
viie sekundi jooksul. Lõdvendage kaelustihendit veidi, kui see tilgub aeglasemalt, ja pingutage, kui tilgub 
rohkem. 

4. Kõrgeim lubatud ümbritsev temperatuur on 40 °C. Laagrite temperatuur ei tohi ületada 110 °C. 
 

Märkus! 
Seadme kasutamine kõrgematel temperatuuridel on lubatud üksnes pärast tarnijaga konsulteerimist. 
 

 

 

HOIATUS! 
Probleemide või tõrgete korral pumba töös seisake pump. Tehke veaallikas 
kindlaks ja kõrvaldage see enne pumba taaskäivitamist. 
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11 Pumba tühjendamine jäätumisohu korral 
 
Jäätumisohu korral tuleb potentsiaalselt jäätuvat vedelikku pumpav pump tühjendada (seisatud 
olekus). 
 

1. Seisake mootor. 
2. Avage ventiilid (katted/korgid) (2–6), veenduge, et need ei oleks ummistunud ja vajaduse korral 

puhastage need.  
 

    
 

 
 

 
 

 

HOIATUS! 
Veenduge, et kõik tühjendatav vedelik on kogutud nõuetele vastavalt ja 
käideldakse kohalike eeskirjade järgi. Ärge laske veel lihtsalt maha voolata, sest 
see võib muuta pinnase libedaks. 

 
3. Lülitage pump ligikaudu viieks minutiks sisse, et ka imi- ja rõhuventiilid veest tühjendada. 
4. Kui vesi on täielikult välja pumbatud, seisake mootor ja sulgege kõik ventiilid (avad/katted/korgid). 
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12 Veaotsingu tabel 

HOIATUS! 

Toimimisrikke või ebatavalise töö korral seisake pump kohe, et vältida ohtliku 

olukorra tekkimist ja üksuse kahjustamist. 

 
Probleem Võimalik põhjus Lahendus 

Pump ja ajam töötavad, aga 
vedelik ei liigu. 

Drenaažitorude süsteem ei ole 
õigesti paigaldatud või lekib. 

Kontrollige drenaažitorude 
süsteemi ja kõrvaldage lekked. 

Nahast kolvitihendid on kuivad 
ja need on suuruselt 
kahanenud. 

Täitke pumbakorpus 
veega. 

Nahast kolvitihendid on 
täiesti kulunud. 

Vahetage kolvitihendid välja. 

Liiga palju rauasetet või 
katlakivi 
pumbakorpuses/kivipüüduris. 

Puhastage pump ja 
kivipüüdur. 

Jää kogunemine pumbakorpuse 
peale ja ümber (üldjuhul siis 
mootor ei käivitu). 

Sulatage pump üles. 

Vaakumi reguleerventiil 
kivipüüduril ei ole õigesti 
reguleeritud või on rikkis. 

Reguleerige ventiili kuni 
vaakummeetri näit on 
maksimaalselt 8,5 meetrit. Kui 
ventiil on rikkis, vahetage see 
välja. 

 
 

Probleem Võimalik põhjus Lahendus 

Pump ja ajam töötavad, aga 
vedelik ei liigu piisavalt. 

Drenaažitorude süsteem ei ole 
õigesti paigaldatud või lekib. 

Kontrollige drenaažitorude 
süsteemi ja kõrvaldage lekked. 

Nahast kolvitihendid on 
kulunud. 

Vahetage kolvitihendid välja. 

Kaelustihendi (topendi) vahelt 
lekib liiga palju õhku. 

Pingutage tihendipuksi nii, et 
vett tuleks ainult üks (1) tilk viie 
(5) sekundi jooksul. 

Liiga palju rauasetet või 
katlakivi 
pumbakorpuses/kivipüüduris. 

Puhastage korralikult 
pump ja kivipüüdur. 

Vaakumi reguleerventiil 
kivipüüduril ei ole õigesti 
reguleeritud. 

Reguleerige ventiili kuni 
vaakummeetri näit on 
maksimaalselt 8,5 meetrit. 

Pumba töökiirus on liiga väike. Tõstke diiselmootori pöördeid 
või mootorikiirust 
(vahelduvvooluajamite korral). 

Vale pöörlemissuund 
(ainult elektrimootoriga pumbad). 

Vastupidine pöörlemissuund 
(ainult elektrimootoriga pumbad). 



21  

 

Probleem Võimalik põhjus Lahendus 

Pumbast kostuvad tümpsuvad 
helid. 

Vaakumjõud on kasvanud 
väga suureks (lähedal 
täisvaakumile). 

Reguleerige kivipüüduril 
asuvat vaakumi 
reguleerventiili kuni 
vaakummeetri näit on 
maksimaalselt 8,5 meetrit. 

Probleem Võimalik põhjus Lahendus 

Pumbal kulub ebatavaliselt 
palju jõudu (ajam on üle 
koormatud). 

Pumba töökiirus on liiga suur. Langetage diiselmootori 
pöördeid või mootorikiirust 
(vahelduvvooluajamite korral). 

Vale pöörlemissuund 

(ainult elektrimootoriga pumbad). 

Vastupidine pöörlemissuund 

(ainult elektrimootoriga pumbad). 

Probleem Võimalik põhjus Lahendus 

Ajam on üle koormatud. Vale pöörlemissuund Vastupidine pöörlemissuund 

Töökiirus on liiga suur. Vähendage töökiirust. 

Probleem Võimalik põhjus Lahendus 

Pump ei pöörle. Kaitse on rikkis. Kontrolli kaitsme toimimist ja 
vaheta see välja, kui vaja. 

Ei saa voolu. Kontrollige elektriühendusi. 

 

Mootori ja pumba vaheline liitmik 
on rikkis. 

Vahetage liitmik välja. 

 

Täht-kolmnurga lüliti 
termokaitseseade lülitub sisse. 

Keerake lülitit tähelt kolmnurga 
peale kiiremini. 

 
 

 

 

HOIATUS! 

Kui pumba töös tekivad tõrked ja te ei suuda viga kohe leida, võtke ühendust 

Uprendi tehnikaosakonnaga. 

 


