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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

SŪKŅA 
LIETOŠANAS
INSTRUKCIJA 



Elektriskais virzuļsūknis vaļējā korpusā 
 
Tehniskie parametri: 
Pielietojums     Gruntsūdens līmeņa pazemināšanai 
Ražotājs / modelis    BBA / PT250 
Maksimālā ražība    190 m3 / h 
Maksimālais spiešanas augstums  20 mwc 
Maksimālais uzsūkšanas augstums  9,5m 
Iesūkšanas uzgaļu diametrs   2 x 6’’ 
Izmešanas uzgaļu izmērs   2 x 6’’ 
Gabarītizmēri L x W x H   2550mm x 1040mm x 1480mm 
Svars      1840kg 
Dzinējs      Elektrodzinējs 
Dzinēja modelis    HMC2 160L – 4 
Dzinēja jauda / apgriezieni   15 kW / 1480 apgr/min 
Dzinēja voltāža / fāzes / frekvence  400V / 3 fāzes / 50Hz 
Nominālā strāva    28 A 
Ievadrozetes izmērs    32A ar fāžu maiņu 
GPS      Aprīkots ar GPS 
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Lietotāja rokasgrāmata 
PT250 Electro 
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1 Apraksts, pielietojums un darbības princips 
 

1.1 Apraksts 
 

BRĪDINĀJUMS: Šī rokasgrāmata ir paredzēta, lai sniegtu svarīgu informāciju, kas jāievēro 
sūknēšanas iekārtas uzglabāšanas, transportēšanas, uzstādīšanas, ekspluatācijas un 
apkopes laikā. Tādēļ mēs iesakām rūpīgi izlasīt šo rokasgrāmatu, pirms sūknēšanas 
iekārtas nodošanas ekspluatācijā. Lai nepieļautu bojājumus nepareizas vai nepiemērotas 
lietošanas dēļ, vai arī ja sūknēšanas iekārtu izmanto ārpus tās ierastajiem darbības 
parametriem, ir jāievēro šīs rokasgrāmatas instrukcijas. Šo nosacījumu neievērošanas 
gadījumā sūknēšanas iekārtas bojājumi vai priekšlaicīga kļūme var nodarīt kaitējumu 

Jebkādas šādas darbības padara garantiju par spēkā neesošu.  

PT sērijas virzuļsūkņi ir paredzēti vertikālai un horizontālai gruntsūdens līmeņa pazemināšanai. Šie 
augstas efektivitātes tilpuma sūkņi ir pašuzsūcoši un piemēroti ūdens un gaisa maisījuma sūknēšanai 
jebkuros apstākļos. Turklāt šie sūkņi var strādāt īslaicīgi sausā režīmā, kas neradīs bojājumus 
sūknēšanas iekārtas dilstošajām detaļām. Datu lapa, kas pievienota sūknim, ietver visus datus par 
sūknēšanas iekārtu. Pirms sūknēšanas iekārtas pievienošanas vienmēr jāveic novērtējums, lai 
noteiktu, vai tas ir piemērots paredzētajam pielietojumam. 

 

1.2 Sūknēšanas iekārtas uzbūve 
 

 
 

 

1. Iesūkšanas puse 
2. Spiediena puse 
3. Pacelšanas cilpa 
4. Akmens ķērājs 
5. Rāmis 
6. Vakuummetrs 
7. Vadības panelis 
8. Motors 
9. Sūkņa reduktors 
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1.3 Paredzētais lietojums 
PT sērijas virzuļsūknis ir paredzēts tikai ūdens sūknēšanai no adatfiltriem vai drenāžas 
šļūtenēm, NEVIS netīra ūdens (tieši no sūkšanas šļūtenes, ar sietiņu vai bez tā) sūknēšanai. 

 

  

 

Garas svešķermeņu šķiedras izraisīs tūlītējus darbības traucējumus. Maksimālais pieļaujamais 
daļiņu izmērs ir 5 mm. 

Piesārņojuma rezultātā tiek īpaši paātrināts bīdstieņu blīvslēga blīvējuma, blīvju, vārstu blīvējumu, 
cilindru un virzuļu manžešu nodilums. 

PT sērijas virzuļsūkņi ir piemēroti ūdenim ar neitrālu pH vērtību (7) maksimālajā temperatūrā 30 °C (86 
°F), nevis ķīmiski piesārņotam ūdenim vai ūdenim, kura pH vērtība ir augstāka par 7. 

 

1.4 Neparedzēta lietošana 
− Sālsūdens sūknēšanai nav atļauts izmantot šo sūknēšanas iekārtu. 

− Nav atļauts izmantot sūknēšanas iekārtu šķidrumu sūknēšanai, kas satur lielākas suspendētās 

cietvielu daļiņas. 

− Sūknēšanas iekārtu nav atļauts izmantot viegli uzliesmojošu un/vai sprādzienbīstamu vielu 

sūknēšanai. 

− Standarta sūknēšanas iekārtu nav atļauts novietot vidē, kurā pastāv uguns un/vai eksplozijas 
draudi. 

− ATEX vidē nav atļauts novietot standarta sūknēšanas iekārtu. 

− Sūknēšanas iekārtu izmantojiet tikai tiem lietojumiem, kas uzskaitīti sūknēšanas iekārtas 

specifikāciju lapā. 

− Bez uzņēmuma BBA Pumps rakstiskas atļaujas nav atļauts izmantot sūknēšanas iekārtu citiem 
lietojumiem un/vai darbības jomām, izņemot tās, kuras sākotnēji tika noteiktas un kuru izpildei 
uzstādīta sūknēšanas iekārta. 

 

1.5 specifikācija un izmēri  
 

 
 Sūkņa specifikācijas:  
 
Tips........................ PT250E 
Dizains............................... Abpusējas darbības divpusējais virzuļsūknis 
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Maksimālā ražība................ 190 m3/stundā 
Maksimālais spiešanas augstums......... 20 mwc 
Maksimālais uzsūkšanas augstums................. 9.6 mwc 
Savienojumi............ 2 x 6"  
Elektriskais motors.......... 15 kW (20 ZS)  
Spriegums................... 400/690V – 50Hz  
Svars (neto)............ 1840 kg 
Ātrums (rūpnīcas standarts)... 62 gājieni/min  
Sūkņa korpuss........................ St.37  
Cilindra gilzas...................... Nerūsējošais tērauds 1.4301 
Virzuļa manžetes.......................... Āda  
Virzuļa bīdstieņi........................... Nerūsējošais tērauds 304  
Vārpstas blīvējums............................. Bīdstieņu blīvslēga blīvējums  
Vārstu gumijas....................... NBR   
Mērīšanas aprīkojums............. 2 vakuummetri 
 
Elektriskais motors  
 
Motora tips............................ HMA2  
Jauda................................... 15 kW (20 ZS)  
Ātrums.................................. 1480 APGR./MIN  
Spriegums................................. 400/690 V  
Frekvence............................ 50 Hz  
Poli.................................... 4  
Aizsardzība............................. IP55  
Efektivitāte............................. IE2 
Zvaigzne-Trijstūris............................. Manuāla  
Pievadrozete...................................... 5 kontakti – 32 ampēri 
 
BBA saliekams rāmis  
 
Rāmis SF10-21................... Karsti cinkots tērauds  
Izmēri L x W x H......... 2550 x 1040 x 1480 mm  
Pacelšanas punkts.......................... Aprīkots ar vienu pacelšanas punktu  
Lietus aizsargs motoram................... Karsti cinkots tērauds  
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2 Drošības norādījumi 
 

Šajā rokasgrāmatā ir brīdinājuma un drošības simboli. Neignorējiet norādījumus. Tie ir paredzēti jūsu 
veselībai un drošībai, kā arī lai novērstu kaitējumu apkārtējai videi un sūknēšanas iekārtai. 

 

 

BĪSTAMI 
Kad tiek parādīts bīstamības simbols ar tekstu “BĪSTAMI”, tam ir pievienota 

informācija, kas ir ļoti svarīga visu iesaistīto personu drošībai. 
Informācijas ignorēšana var izraisīt traumas (iespējams, smagas) vai pat nāvi. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Kad tiek parādīts brīdinājuma simbols ar tekstu “BRĪDINĀJUMS”, tam ir 

pievienota informācija, kas ir ļoti svarīga visiem, kas ir saistīti ar sūknēšanas 

iekārtu. Informācijas neievērošana var izraisīt ievainojumus vai sūkņa iekārtas 

bojājumus (iespējams, nopietnus) 
. 

Sūknēšanas iekārta atbilst Eiropas Mašīnu direktīvai. Tomēr tas neizslēdz negadījumu iespējamību, 
ja to lieto nepareizi. 
Sūkņa izmantošana lietošanai un/vai sūkņa novietošanai vidē, kas nav definēta pirkuma brīdī, ir stingri 
aizliegta un var izraisīt bīstamu situāciju. 
Tas īpaši attiecas uz kodīgiem, toksiskiem vai citiem bīstamiem šķidrumiem. Sūknēšanas iekārtu drīkst 
uzstādīt, ekspluatēt un apkalpot tikai personas, kuras ir izgājušas atbilstošu apmācību un apzinās ar 
to saistītās briesmas. 
Uzstādītājam, operatoram un apkopes personālam jāievēro vietējie drošības noteikumi. Uzņēmuma 
vadība ir atbildīga par to, lai visu darbu droši veiktu atbilstoši kvalificēts personāls. Bez rakstiskas BBA 
Pumps atļaujas nav atļauts sūknēšanas iekārtā veikt izmaiņas. 
Ja sūknī tiek veiktas izmaiņas bez rakstiskas BBA Pumps atļaujas, BBA Pumps atsakās no visas 

atbildības. Ja trokšņa emisijas līmenis pārsniedz 85 dB (A), jālieto dzirdes aizsargierīces. 

Pārliecinieties, ka sūkņa karstās/aukstās un rotējošās daļas ir pietiekami aizsargātas, lai novērstu 
nejaušu kontaktu. 

Sūkni nav atļauts iedarbināt, ja šādi aizsargi ir pazuduši vai bojāti. 

Uzņēmuma vadībai jānodrošina, lai visi, kas strādā ar/uz sūknēšanas iekārtas, būtu informēti par 
sūknējamā šķidruma veidu. Šīm personām ir jāzina, kādi pasākumi jāveic noplūdes gadījumā. 
Atbrīvojieties no noplūdušiem šķidrumiem atbildīgi. Ievērojiet vietējos noteikumus. 

Nekad neļaujiet sūknēšanas iekārtai darboties ar bloķētu izplūdes vadu. Siltuma uzkrāšanās var 

izraisīt sprādzienu. 

 

2.1 Brīdinājuma uzlīmes 
Uz sūknēšanas iekārtas tiek uzlīmētas brīdinājuma uzlīmes, kas piemērojamas konkrētajai versijai. 
Pārliecinieties, ka šie simboli ir un paliek skaidri salasāmi.  

 

 

A 

 

Etiķete bīstamo materiālu (bīstamo kravu) pārvadāšanai saskaņā ar drošības standartu 
bīstamo kravu pārvadāšanai. 
ANO 1202. klases 3. informatīvā zīme norāda, ka ir gāzeļļa, dīzeļdegviela vai gaišā 
apkures eļļa. 
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B 

 

 

 
Dīzeļdegviela ir kaitīga apkārtējai videi, un, ja tā ieplūst notekcaurulē, ūdensceļā vai 
gruntī, rodas ievērojamas sanācijas izmaksas. 

C 
 

 

Uzmanību: karsta virsma 

D 
 

 

Uzmanību: saspiešanas briesmas 

E 
 

 

Eļļa 

F 
 

 

Bīstamas vai kairinošas vielas 

G 
 

 

Vispārējs apdraudējums 

H 
 

 

Bīstami: augstspriegums 

I 
 

 

Bīstami: magnētiskais lauks 

J 
 

 

Valkājiet dzirdes aizsardzības ierīces 

K 
 

 

Lietošanas pamācība 

L 
 

 

Iznīciniet to videi draudzīgā veidā produkta derīguma termiņa beigās. 
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3 PT250 sūknēšanas iekārtas pacelšanas instrukcija 
 
 

 

BĪSTAMI 
Nekad nestaigājiet zem paceltas kravas. Tā rezultātā var rasties dzīvībai bīstama 
situācija. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Pirms pārvietojat sūknēšanas iekārtu, vienmēr atvienojiet visus ārējos 
savienojumus. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Sūknēšanas iekārtas transportēšanai nedrīkst izmantot ne motora pacelšanas 

cilpu, un citas vietas, kam tās nav paredzētas. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Cēlējspēkam jābūt pēc iespējas vertikālam; maksimālais pacelšanas leņķis ir 15°. 

 
Sūknēšanas iekārta uz rāmja 

 
Rāmja augšpusē atrodas pacelšanas cilpa. Paceliet iekārtu tikai aiz šīs pacelšanas cilpas. 

 

 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja sūknēšanas iekārta ir uzstādīta uz purvainas vai dubļainas virsmas, 

iekārta var iegrimt zemē. 

 

 

BĪSTAMI 
NEKAD nepārvietojiet vai nepaceliet sūknēšanas iekārtu aiz leņķa profiliem 

korpusa vai iekraušanas statņa augšpusē. 
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BĪSTAMI 
BBA sūknēšanas iekārtu standarta pacelšanas cilpas, NAV paredzētas piekabju vai 

citu sastāvdaļu papildu svara celšanai. Stingri aizliegts izmantot standarta 
pacelšanas aprīkojumu, lai paceltu vai pārvietotu sūknēšanas iekārtas ar lielāku 

kopējo svaru, nekā norādīts specifikācijas lapās. Tas var izraisīt dzīvībai bīstamu 

situāciju. 
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4 Sūknēšanas iekārtas uzstādīšana 
 

4.1 Novietošana – vispārēja 
 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Neievērojot sūkņa novietošanas un uzstādīšanas vadlīnijas, var rasties bīstamas 

situācijas lietotājam un/vai nopietni sūknēšanas iekārtas bojājumi. 
 

Piezīme 
BBA Pumps nav atbildīgs par negadījumiem un bojājumiem, kas rodas, neievērojot šīs 
rokasgrāmatas vadlīnijas. Šādas izmantošanas rezultātā tiek zaudētas tiesības pieprasīt 
garantiju vai iesniegt kaitējuma atlīdzināšanas prasības. 

 
− Novietojiet sūknēšanas iekārtu uz līdzenas virsmas, kas spēj izturēt slodzi. 

− Pārliecinieties, ka ap sūknēšanas iekārtu ir pietiekami daudz vietas ekspluatācijas un apkopes darbiem. 
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5 Sūknis — vispārīgi 
 

5.1 Sūknēšanas iekārtas sagatavošana startam 
PT sērijas sūkņi ir pašuzsūcoši virzuļsūkņi ar ādas virzuļu manžetēm. Kad virzuļa manžetes ir mitras, 
tās izplešas pret cilindra čaulu, tādā veidā sūknis var izveidot vakuumu. Tāpēc sūkņa korpuss ir 
jāaizpilda ar ūdeni. 

 

5.2 Lai piepildītu sūkņa korpusu ar ūdeni: 
1. Noņemiet akmens ķērāja augšējo vāku (1). 
2. Piepildiet akmens ķērāju ar ūdeni. 

 
3. Aizveriet vāku. 

 

5.3 Vadības panelis 
 

− PT250 sūknis ir aprīkots ar Zvaigznes-Trijstūra slēdzi (4). Palaidējam ir trīs pozīcijas: Neitrāls (1), 
Zvaigzne (2) un Trijstūris (3).  

− Savienojuma kontaktligzda 32A (5) 
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5.4 Rotācijas virziena pārbaude 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Rotācijas virziena maiņu drīkst veit tikai speciāli apmācīta persona. 

 

Pārbaudiet, vai motora rotācijas virziens sakrīt ar sūkņa virzienu. 

 

 
Lai pārbaudītu rotācijas virzienu, īslaicīgi jāieslēdz motors. Nedrīkst ļaut motoram sasniegt maksimālos 
apgriezienus. 
Ja rotācijas virziens ir nepareizs, ir jāmaina fāžu secība, vai, ja ir fāzes maiņas spraudnis, spraudņa 
tapas ir manuāli jāpārgriež otrādi. 
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6 Sūkņa ikdienas apkope 
− Pārbaudiet sūkņa eļļas līmeni. 

 
Piezīme 
Ja sūkņa piedziņas eļļa ir kļuvusi balta, nomainiet to. Balta krāsa var norādīt uz pārmērīgu ūdens 
kondensāta klātbūtni eļļā. 

 
  

− Pārbaudiet blīvslēga blīvējuma pilēšanu uz 
bīdstieņiem; tas nedrīkst būt biežāks par 
vienu pilienu ik pēc piecām sekundēm. 
Lielākā pacelšanas augstumā var būt 
nepieciešams pielāgot bīdstieņu blīvslēga 
blīvējumu. 

 

− Pārbaudiet, vai pilošs ūdens var aizplūst no bīdstieņu blīvslēga blīvējuma. Kanālu no ārpuses 
nedrīkst aizsprostot netīrumi un smiltis, kas nokļuvuši uz korpusa. 

 
− Pārbaudiet, vai iekārta joprojām ir pareizi novietota uz zemes, uz kuras tā stāv, t.i., saskaņā ar 

instrukcijām. Tas ir svarīgi, jo situācija var mainīties  
 smilts/augsnes sakrāšanās dēļ ap sūknēšanas iekārtu. 

− Pārbaudiet vakuumu pirms un pēc akmens ķērāja filtra, izmantojot divus uz akmens ķērāja 
esošus vakuummetrus. Atšķirība starp abiem rādījumiem norāda uz filtra aizsprostojumu, un 
tādā gadījumā tas ir jāiztīra. 

− Iztīrīt akmens ķērāju var sekojoši: 
1. Atveriet akmens ķērāja augšējo vāku, atskrūvējot divus 24 mm uzgriežņus, uzmanīgi 

noņemiet vāku (1). 
2. Paskatieties iekšā, ja tur ir netīrs, iztīriet visus netīrumus. 
3. Novietojiet aizmugurējo vāciņu atpakaļ un pieskrūvējiet to. 

 

 

    
 

  



14  

7 Sagatavošanās palaišanai 
 

1. Veiciet visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka elektriskie savienojumi un kabeļi nav bojāti. 
2. Spriegums un frekvence ir jāpārbauda iepriekš, un tiem jāatbilst motora specifikācijām. Šie dati ir redzami 

uz motora datu plāksnītes. 
3. Bez motora aizsardzības motoru nedrīkst lietot. 
4. Pārbaudiet, vai motora savienojums atbilst tīkla spriegumam. Pārbaudiet motora datu plāksnīti.  
5. Pārbaudiet sūkņa griešanās virzienu. 
6. Pārbaudiet eļļas līmeni reduktorā (1).  
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8 Palaišana un apstāšanās 
 

1. Lai sūkni palaistu, galvenais slēdzis ir jāiestata pozīcijā “0” (1), tad slēdzis ir vispirms jāpagriež 
Zvaigznes (2) pozīcijā un pēc tam vienas sekundes laikā jāpagriež Trijstūra (3) pozīcijā. 

 

   
 

2. Vispirms slēdzis apmēram uz 1 sekundi jāpagriež zvaigznes (2) pozīcijā. 

   

 

3. Un tad vienas sekundes laikā jāpagriež uz trijstūra (3) pozīciju. 

   
 

 

 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Pārāk lēni pagriežot slēdzi, var nostrādāt motora siltuma aizsardzība. Pagrieziet slēdzi 

atpakaļ neitrālā stāvoklī un ieslēdziet to vēlreiz. 
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Apstādināšana 
 

Lai apturētu motoru, slēdzis vispirms jāpagriež no trijstūra (3) pozīcijas uz zvaigznes (2) pozīciju 
un pēc tam vienas sekundes laikā jāpagriež uz neitrālo pozīciju (1). 

            
 

− Kad jums ir aizdomas, ka šķidrums sāk sasalt, iztukšojiet sūkni, kamēr tas joprojām ir šķidrā stāvoklī. 
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9 Vakuuma regulēšana iesūkšanas pusē 
 
Ja nepieciešams nedaudz samazināt vakuumu līmeni sistēmā, to var panākt, nedaudz paregulējot uz sūkņa esošo 
vakuuma regulācijas vārstu (1). Tā rezultātā sūknī pie akmens ķērāja veidojas neliela gaisa noplūde, kas nedaudz 
samazinās kopējo vakuumu sadalītāju sistēmā. 
 

 
 
Piezīme 
 
Atskrūvējot nipeli, palielinās gaisa izplūde no vakuuma regulatora vārsta. 
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10 Uzraudzība ekspluatācijas laikā 
 

1. Ekspluatācijas laikā regulāri pārbaudiet sūkņa pareizu darbību, vienmērīgu un bez vibrācijas darbošanos, 
neparastu troksni un noplūdes. 

2. Ja sūknis ir sūknējis ilgu laiku, nepārvietojot ūdeni, sūkņa korpuss ir jāaizpilda ar ūdeni, jo manžetes pēc 
ilgstošas izžūšanas saraujas. Kad sūkņa korpuss ir piepildīts ar ūdeni, manžetes atkal lēnām uzbriest, 
tāpēc tie saskaras ar cilindru un sūknis var izveidot vakuumu. 

3. Pārbaudiet, vai bīdstieņu blīvslēga blīvējumam nav noplūde; tas jāpielāgo tā, lai ik pēc piecām sekundēm 
pilētu viens ūdens piliens. Nedaudz atlaidiet bīdstieņu blīvslēga blīvējumu, ja tas pil lēnāk, un nedaudz 
pievelciet, ja tas pil ātrāk. 

4. Maksimālā pieļaujamā apkārtējā temperatūra ir 40 °C. Gultņu temperatūra nedrīkst pārsniegt 110 °C. 
 

Piezīme 
Lietošana augstākā temperatūrā ir atļauta tikai pēc konsultēšanās ar piegādātāju. 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Problēmas vai nepareizas darbības gadījumā apturiet sūkni. Nosakiet un 
pirms sūkņa restartēšanas novērsiet cēloni. 
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11 Sūkņa iztukšošana, ja pastāv sasalšanas risks 
 
Ja pastāv sasalšanas draudi, ir jāiztukšo šķidruma sūknēšanai paredzētais sūknis, kas var sasalt. 
 

1. Izslēdziet motoru. 
2. Atveriet vārstus (vākus/aizbāžņus) (1,2,3,4,5,6), pārliecinieties, ka tie nav aizsērējuši, iztīriet tos, ja 

tie ir aizsērējuši.  
 

    
 

 
 

 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Pārliecinieties, ka viss iztukšotais šķidrums ir pareizi iepildīts un utilizēts saskaņā 
ar vietējiem noteikumiem. Neļaujiet ūdenim vienkārši notecēt zemē, jo tas var zemi 
padarīt slidenu. 

 
3. Ieslēdziet sūkni apmēram uz 5 minūtēm, lai iztīrītu ūdeni iesūkšanas un spiediena vārstos. 
4. Pēc pilnīgas ūdens novadīšanas izslēdziet motoru un aizveriet visus vārstus 

(pieslēgvietas/vākus/aizbāžņus). 
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12 Traucējummeklēšanas tabula 
BRĪDINĀJUMS 
Nepareizas vai neparastas darbības gadījumā nekavējoties izslēdziet sūkni, lai 

novērstu bīstamas situācijas un/vai ierīces bojājumus. 
 

Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums 

Plūsmas nav, kamēr sūknis un 
piedziņa darbojas. 

Pazemināšanas sistēma nav 
pareizi uzstādīta vai tajā ir 
noplūde. 

Pārbaudiet pazemināšanas 
sistēmu un novērsiet noplūdes. 

Ādas virzuļu manžetes ir 
sausas un sarāvušās. 

Piepildiet sūkņa korpusu 
ar ūdeni. 

Ādas virzuļu manžetes ir 
pilnīgi nolietotas. 

Nomainiet ādas virzuļu 
manžetes. 

Pārāk daudz dzelzs vai kaļķa 
nogulsnes sūkņa korpusā/ 
akmens ķērājā. 

Iztīriet sūkni un akmens 
ķērāju. 

Ledus uzkrāšanās ap sūkņa 
korpusu/akmens ķērāju (parasti 
motors nesāks darboties). 

Atkausējiet sūkni. 

Akmens ķērāja vakuuma 
regulatora vārsts nav iestatīts 
vai darbojas nepareizi. 

Noregulējiet vārstu līdz maks. 
8,5 metri uz vakuummetra. Vai 
arī nomainiet vārstu. 

 
 

Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums 

Nepietiekama plūsma, kamēr 
darbojas sūknis un piedziņa. 

Pazemināšanas sistēma nav 
pareizi uzstādīta vai tajā ir 
noplūde. 

Pārbaudiet pazemināšanas 
sistēmu un novērsiet noplūdes. 

Ādas virzuļu manžetes ir 
nolietotas. 

Nomainiet ādas virzuļu 
manžetes. 

Pārāk daudz gaisa izplūst gar 
bīdstieņu blīvslēgiem. 

Pievelciet bīdstieņu blīvslēgus 
tā, lai ik pēc 5 sekundēm pilētu 1 
ūdens piliens. 

Pārāk daudz dzelzs vai kaļķa 
nogulsnes sūkņa korpusā/ 
akmens ķērājā. 

Pareizi iztīriet sūkni un 
akmens ķērāju. 

Regulatora vārsts uz akmens 
ķērāja nav iestatīts. 

Noregulējiet vārstu līdz maks. 
8,5 metri uz vakuummetra. 

Sūkņa ātrums ir pārāk mazs. Palieliniet dīzeļdzinēja 
apgriezienu skaitu vai motora 
apgriezienu skaitu (VFD). 

Nepareizs rotācijas virziens. 
(tikai sūkņiem ar elektrodzinēju). 

Samainiet fāžu secību. 
(tikai sūkņiem ar elektrodzinēju). 
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Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums 

Dunošs troksnis sūknī. Vakuums ir sasniedzis 
maksimālo līmeni. 

Noregulējiet regulatora vārstu 
uz akmens ķērāja līdz maks. 
8,5 metri uz mērierīces. 

Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums 

Sūknis prasa neparastu 
enerģijas daudzumu (piedziņa 
ir pārslogota). 

Sūkņa ātrums ir pārāk liels. Samaziniet dīzeļdzinēja 
apgriezienu skaitu vai motora 
apgriezienu skaitu (VFD). 

Nepareizs rotācijas virziens. 

(tikai sūkņiem ar elektrodzinēju). 

Samainīt fāžu secību. 

(tikai sūkņiem ar elektrodzinēju). 

Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums 

Reduktors ir pārslogots. Nepareizs rotācijas virziens. Reversais rotācijas virziens. 

Darba ātrums ir pārāk liels. Samaziniet darbības ātrumu. 

Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums 

Sūknis negriežas. Bojāts drošinātājs. Pārbaudiet drošinātāju un, ja 
nepieciešams, nomainiet to. 

Nav strāvas. Pārbaudiet elektriskos 
savienojumus. 

 

Motora un sūkņa savienojums ir 
bojāts. 

Piespriegojiet vai nomainiet 
piedziņas siksnu 

 

Zvaigznes/Trijstūra slēdža 
termiskā aizsardzība ir 
nostrādājusi. 

Pagriezt ātrāk slēdzi no 
Zvaigznes uz Trijstūra slēgumu. 

 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Ja parādās kāds sūkņa defekts un jūs nevarat atrast bojājumu, nekavējoties 

sazinieties ar Uprent tehnisko nodaļu. 
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