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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



Elektrinis stūmoklinis siurblys rėminis 
 

Techninė specifikacija: 

Numatytas naudojimas   Gruntinio vandens lygio pažeminimas 

Gamintojas / Tipas    BBA / PT90 

Maksimalus našumas    90 m3 / h 

Maksimalus pakėlimas    20 mwc 

Maksimalus pasiurbimas   9,5m 

Pasiurbimo jungtis    4’’ 

Išmetimo jungtis    4’’ 

Išmatavimai L x W x H    2280mm x 1090mm x 1050mm 

Svoris      1200kg 

Variklis      Elektrinis variklis 

Variklio tipas     GMA2 

Variklio galia / aps./min   7,5 kW / 1480 aps./min 

Įtampa / Fazė/ Dažnis    400V / 3 fazė / 50Hz 

Nominali srovė     15 A 

Jungties tipas     32A su fazės keitimu 

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. 

 

PT serijos stūmokliniai siurbliai yra skirti vertikaliam ir horizontaliam nusausinimui atlikti. Šie itin 
efektyvūs teigiamo tūrio siurbliai yra savaime pasisiurbiantys ir yra tinkami vandens ir oro mišiniui siurbti 
bet kokiomis sąlygomis. Be to, šie siurbliai gali veikti sausi, nepažeidžiant ir nepadidinant jokių dalių 
dėvėjimosi. 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 Siurblio konstrukcija 
 

 
 

1. Išleidimo jungtis 
2. Įsiurbimo jungtis 
3. Rėmas 
4. Akmenų gaudyklė 
5. Elektros lizdas, 32 A 

6. Pavarų dėžė 
7. Siurblio korpusas 
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8. Žvaigždės – trikampio jungiklis 
9. Elektros variklis 

1.3 Naudojimo paskirtis 

PT serijos stūmoklinis siurblys yra skirtas siurbti vandenį iš filtrų arba drenažo žarnos (-ų), 
NESKIRTAS siurbti nešvarų vandenį tiesiai iš įsiurbimo žarnos, tiek naudojant filtrą, tiek ir be jo. 

 

  

 

Ilgi pluoštai iš karto sugadins siurblį. Maksimalus leistinas dalelių dydis yra 5 mm. 

Dėl užterštumo greičiau susidėvi sandarinimo įkamša, tarpikliai, vožtuvų tarpikliai, cilindro įvorės, 
stūmokliai. 

PT serijos stūmokliniai siurbliai yra skirti siurbti vandenį, kurio pH yra neutralus (pH vertė 7) , o 
temperatūra nėra aukštesnė nei 30 °C (86 °F). Siurbliai netinka siurbti chemiškai užterštą vandenį ir 
vandenį, kurio pH vertė yra didesnė nei 7. 

 

1.4 Netinkamas naudojimas 

− Draudžiama siurbti jūros vandenį. 

− Draudžiama siurbti vandenį, kuriame yra didelių kietųjų dalelių. 

− 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 „BBAPumps“ leidimo draudžiama siurblį naudoti pagal bet kokią kitą paskirtį ir (arba) 
kitai veiklai nei yra nurodyta ir sumontuota. 

 

1.5 Specifikacijos ir matmenys 
 

 
Siurblio specifikacijos:  
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Tipas PT90E 
Konstrukcija Dvigubo veikimo dvipusis 
stūmoklinis siurblys 
Maks. srautas 90 m3/h 
Maks. slėgis 20 mwc 
Maks. pakėlimo aukštis 9,6 mwc 
Jungtys 4" arba 6" 
Elektrinis variklis 7,5 kW – 4 polių 
Įtampa 400/690 V – 50Hz 
Rėmas cinkuotas karštu būdu 
Grynasis svoris 1200 kg 
Greitis 70 taktų/min. 
Siurblio korpusas ketus GG20 
Siurblio gaubtas aliuminis 
Cilindro įdėklai nerūdijantis plienas 1.4301 
Stūmoklio kaušeliai oda 
Švaistiklis nerūdijantis plienas 304 
Veleno sandarinimas įkamša 
Vožtuvų guma NBR 
Akmenų gaudyklė karštu būdu cinkuotas plienas 
Matavimo įranga vakuumo matuoklis 
Jungtys karštu būdu cinkuotas plienas 
 
Elektrinis variklis 
 
Variklio tipas HMA2 
Galia 7,5 kW (10 AG) 
Greitis 1480 aps./min. 
Įtampa 400/690 V 
Dažnis 50 Hz 
Poliai 4 
Montavimas B3 
Apsauga IP55 
Efektyvumas IE2 
Žvaigždė – trikampis Rankinis perjungimas 
 
BBA vienas ant kito kraunamas rėmas 
 
Rėmas karštu būdu cinkuotas plienas 
Matmenys L × B × H  2280 × 1090 × 1050 mm 
Kėlimo taškas sumontuotas vienas kėlimo taškas 
Šakinio krautuvo kišenės sumontuotos 2 šakinio krautuvo kišenės 
Variklio apsauga nuo lietaus karštu būdu cinkuotas plienas 
Diržo apsauga  karštu būdu cinkuotas plienas 
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2 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. 

 

 

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. 

 

2.1 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. 
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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. 

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. 
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3 PT150 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. 

 

 

PAVOJUS 

Niekada neperkelkite ir nekelkite siurblio naudodami korpuso kampinius 

profilius arba krovimo į rietuves rėmą. 
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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. 

 

3.1 Siurblio perkėlimas, naudojant šakinį krautuvą 

Šakinio krautuvo kišenės (jei yra) gali būti naudojamos įrenginiui perkelti. Norint perkelti įrenginį, šakinio 
krautuvo šakės turi būti įstatytos į šias kišenes. 

 

 
  



12  

4 Siurblio montavimas 
 

4.1 Pastatymas, bendroji informacija 
 

 
 

 

ĮSPĖJIMAS 

Nesilaikant pastatymo ir montavimo nurodymų, naudotojui gali kilti pavojus ir 

(arba) siurblys gali būti nepataisomai sugadintas. 
 

Pastaba 
„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 aplink siurblį yra pakankamai vietos siurbliui eksploatuoti ir vykdyti techninę priežiūrą. 
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5 Siurblys, bendroji informacija 
5.1 Siurblio korpuso užpildymas vandeniu 

1. Nuimkite šoninį akmenų gaudyklės dangtelį (1). 
2. Užpildykite akmenų gaudyklę vandeniu. 

 

 
 

3. Uždarykite dangtį. 

 

5.2 Valdymo skydelis 
 

Jeigu PT siurblys pristatomas su žvaigždės – trikampio jungikliu, jame yra trys padėtys: 
neutrali (1), žvaigždė (2), trikampis (3). 
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ĮSPĖJIMAS 

Per lėtai sukant jungiklį, suveiks variklio šiluminė apsauga. Grąžinkite jungiklį į 

neutralią padėtį ir vėl įjunkite. 

 

 

5.3 Sukimosi krypties tikrinimas ir keitimas 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Šį bandymą gali atkilti tik tinkamai išmokyti ir įgalioti darbuotojai. 

 
Norint patikrinti sukimosi kryptį, reikia trumpam įjungti variklį. Negalima leisti, kad variklis pasiektų įprastą 
darbinį sukimosi greitį. Sukimosi kryptį nurodo raudonos rodyklės ant elektrinio variklio (1) ir pavaros 
įrenginio (2). 

  
 
Pastaba 
Jei sukimosi kryptis yra neteisinga, reikia pakeisti jungtis gnybtų skyde, arba, jei naudojamas 
kištukas su fazių keitimo jungikliu, reikia vietomis sukeisti kištuko kaiščius. 
 
 

 

PAVOJUS 

Prieš vykdant bet kokius darbus, BŪTINA atjungti elektros energijos tiekimą. 

Elektros jungčių prijungimo darbus turi vykdyti tik kvalifikuotas specialistas. 
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6 Kasdienė siurblio techninė priežiūra 

− Patikrinkite alyvos lygį pavaros įrenginyje (1). 

 
Pastaba 
Jei siurblio pavaros alyva tapo balkšva, pakeiskite alyvą. Balkšva spalva gali reikšti, kad alyvoje 
yra per didelis vandens kondensato kiekis. 

 

− Patikrinkite, ar nėra alyvos ir kuro nuotėkių.  

− Patikrinkite, ar nevarva per švaistiklio įkamšą. 
Per penkias sekundes gali nuvarvėti ne daugiau 
nei vienas lašas. Gali tekti sureguliuoti įkamšą, 
kad tiktų didesniam kėlimo aukščiui. 

 

 

 

− Patikrinkite, ar nuvarvėjęs vanduo nuteka nuo įkamšos. Išorinis kanalas gali būti 
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užsikimšęs dėl į gaubtą patekusio smėlio arba purvo. 

− Patikrinkite, ar įrenginys vis dar yra tinkamai pastatytas, ar atitinka aukščiau nurodytus 
pastatymo reikalavimus. Tai svarbu, nes situacija gali pasikeisti dėl aplink įrenginį 
besikaupiančio smėlio / dirvožemio. 
 

− Patikrinkite vakuumą akmenų gaudyklėje virš filtro, naudodami vakuumo matuoklį (2). 
Žemas vakuumo rodmuo reiškia, kad filtras užsikimęs ir jį reikia išvalyti. Atidarykite 
akmenų gaudyklės dangtį (1) ir išvalykite filtrą. 
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7 Pasiruošimas įjungti siurblį 
 

1. Imkitės visų būtinų priemonių, kad nebūtų pažeistos elektros jungtys ir kabeliai. 
2. Reikia iš anksto patikrinti įtampą ir dažnį, jie turi atitikti variklio specifikacijas. Šie duomenys yra 

nurodyti variklio tipo plokštelėje. 
3. Draudžiama naudoti variklį be apsaugos nuo perkrovimo. 
4. Prijunkite siurblio įžeminimo jungtį. 

 
5. Patikrinkite, ar variklio jungtys atitinka maitinimo tinklo įtampą. Žr. variklio tipo lentelę. Patikrinkite 

jungtis gnybtų dėžutėje ir valdymo skydelyje. 
6. Patikrinkite siurblio sukimosi kryptį. 
7. Patikrinkite alyvos lygį pavaros įrenginyje (1). 

 

 

8. Užpildykite siurblio korpusą vandeniu. 

9. Patikrinkite, ar teisingai ir saugiai prijungtos siurbimo ir išmetimo jungtys. 
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8 Įjungimas 
 

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

2. Patikrinkite, ar siurblys pastatytas taip, kaip yra nurodyta naudojimo instrukcijoje. Atkreipkite dėmesį į 
aplink siurblį esantį plotą. Įsitikinkite, kad įrenginys gali traukti tiek oro, kiek reikia. 

3. Patikrinkite, ar yra laikomasi saugos nurodymų. 
4. Prijunkite linijas. 
5. Jei siurblys yra tuščias, siurblio korpusą būtina užpildyti vandeniu. 
6. Atlikite kasdienės techninės priežiūros darbus. 
7. Jei yra apėjimo linija, kai tik susidarys slėgis, uždarykite apėjimo linijos uždarymo vožtuvą. 
8. Norėdami įjungti variklį, pirmiausia jungiklį pasukite į žvaigždės (1) padėtį, o tada per vieną sekundę 

pasukite į trikampio (2) padėtį. Variklis turi pasiekti nominalų greitį. 
 

   
 

9. Pirmiausia jungiklį reikia maždaug vienai sekundei pasukti į žvaigždės (2). 

   

 

10. Po vienos sekundės jungiklį reikia pasukti į trikampio (3) padėtį. 

   
 

11. Jei reikia šiek tiek sumažinti vakuumo lygį kolektoriaus vamzdyje, tai galima padaryti šiek tiek pareguliuojant 
ant siurblio sumontuotą išleidimo vožtuvą. Dėl šios priežasties siurblio akmenų gaudyklėje atsiranda 
nedidelis oro nuotėkis, todėl kolektoriaus vamzdyje šiek tiek sumažėja bendras vakuumo lygis. 
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Atsukus vožtuvą, padidėja oro išleidimas iš vakuumo reguliatoriaus. 
 

 
 

 

ĮSPĖJIMAS 

Per lėtai sukant jungiklį suveiks variklio šiluminė apsauga. Grąžinkite jungiklį į 

neutralią padėtį ir vėl įjunkite. 

 
Sustabdymas 

 

Norėdami sustabdyti variklį, pirmiausia jungiklį pasukite iš trikampio padėties (3) į žvaigždės padėtį 
(2), tada per vieną sekundę jungiklį pasukite į neutralią padėtį (1). 

 
 

 

Jei yra pavojus, kad skystis gali užšalti, išleiskite skystį iš siurblio. 
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9 Stebėsena eksploatacijos metu 
 

1. Eksploatacijos metu reguliariai tikrinkite, ar siurblys veikia tinkamai, ar veikia sklandžiai ir be vibracijos, ar 
nesklinda neįprastų garsų, ar nėra nuotėkių. 

2. Jei siurblys ilgą laiką siurbė nepajudindamas vandens srauto, siurblio korpusą reikia užpildyti vandeniu, nes 
ilgą laiką nedrėkinami stūmoklio kaušeliai išdžiūna ir susitraukia. Kai siurblio korpusas bus užpildytas 
vandeniu, kaušeliai vėl išsiplės ir liesis prie cilindro sienelių. 

3. Patikrinkite, ar nėra nuotėkio per įkamšą. Jei reikia, sureguliuokite taip, kad per penkias sekundes nulašėtų 
vienas lašas vandens. Jei nuotėkis per įkamšą yra mažesnis, šiek tiek atlaisvinkite, jei didesnis – užveržkite. 

4. Maksimali leistina aplinkos temperatūra yra 40 °C. Guolių temperatūra neturi viršyti 110 °C. 
 

Pastaba 
Eksploatuoti, esant aukštesnei temperatūrai, leidžiama tik pasitarus su tiekėju. 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Kilus problemai arba siurbliui veikiant netinkamai, sustabdykite siurblį. Prieš vėl 
įjungdami siurblį, nustatykite ir pašalinkite gedimo priežastį. 
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10 Siurblio išleidimas, esant užšalimo pavojui 
 
Jei yra pavojus, kad įrenginys užšals, reikia išleisti siurbiamą skystį, kuris gali užšalti (kai siurblys yra 
sustabdytas). 
 

1. Išjunkite variklį ir atidarykite 1, 2, 3, 4, 5, 6 vožtuvus. Įsitikinkite, kad jie nėra užsikimšę ir, jei reikia, 
išvalykite. 
 

 

  
 

 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Įsitikinkite, kad visi išleisti skysčiai yra tvarkomi ir šalinami laikantis vietos 
taisyklių. Neleiskite vandeniui tekėti tiesiai ant žemės, nes žemė gali tapti slidi. 

 
2. Kai yra atidaryti visi vožtuvai ir dangčiai, įjunkite siurblį maždaug 5 minutėms, kad išleistumėte vandenį 

iš įsiurbimo ir slėgio vožtuvų. Stovėkite atokiau nuo siurblio. 
3. Išleidę visą vandenį, išjunkite variklį ir uždarykite visus vožtuvus. 
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11 Trikčių šalinimas 

12 ĮSPĖJIMAS 

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

sutrikus veikimui, nedelsiant išjunkite siurblį. 

 
Problema Galima priežastis Sprendimas 

Siurblys ir pavara veikia, bet 
nėra srauto. 

Netinkamai sumontuota arba 
nesandari nusausinimo sistema. 

Patikrinkite visą nusausinimo 
sistemą ir pašalinkite nuotėkius. 

Odiniai stūmoklių kaušeliai yra 
sausi ir susitraukę. 

Užpildykite siurblio 
korpusą vandeniu. 

Odiniai stūmoklių kaušeliai 
yra visiškai susidėvėję. 

Pakeiskite susidėvėjusius 
odinius kaušelius. 

Siurblio korpuse / akmenų 
gaudyklėje yra per daug geležies 
arba kalkių nuosėdų. 

Išvalykite siurblį ir akmenų 
gaudyklę. 

Aplink siurblio korpusą / akmenų 
gaudyklę susikaupė ledo 
(paprastai variklis neužsiveda). 

Atšildykite siurblį. 

Nenustatytas arba netinkamai 
veikia akmens gaudyklės 
vakuumo reguliatorius. 

Sureguliuokite vožtuvą taip, kad 
vakuumo matuoklis rodytų maks.  
8,5 m, arba pakeiskite vožtuvą. 

 
 

Problema Galima priežastis Sprendimas 

Pavarai ir siurbliui veikiant, 
srauto nepakanka. 

Netinkamai sumontuota arba 
nesandari nusausinimo sistema. 

Patikrinkite visą nusausinimo 
sistemą ir pašalinkite nuotėkius. 

Odiniai stūmoklių kaušeliai 
yra susidėvėję. 

Pakeiskite susidėvėjusius 
odinius kaušelius. 

Per įkamšą prateka per daug 
oro (riebokšlis). 

Užveržkite įkamšos spaudiklį  
taip, kad per penkias (5) 
sekundes nuvarvėtų vienas (1) 
vandens lašas. 

Siurblio korpuse / akmenų 
gaudyklėje yra per daug geležies 
arba kalkių nuosėdų. 

Išvalykite siurblį ir akmenų 
gaudyklę. 

Nenustatytas akmens 
gaudyklės vakuumo 
reguliatorius. 

Sureguliuokite akmenų 
gaudyklės vožtuvą taip, kad 
vakuumo matuoklis rodytų maks.  
8,5 m. 

Per mažas siurblio sukimosi 
greitis. 

Padidinkite dyzelinio variklio 
sūkius arba variklio greitį 
(VFD). 
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Netinkama sukimosi kryptis 
(tik siurbliams su elektrine 
pavara). 

Pakeiskite sukimosi kryptį 
(tik siurbliams su elektrine 
pavara). 
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Problema Galima priežastis Sprendimas 

Siurblys veikia labai garsiai. Itin didelis vakuumo lygis 
(artimas absoliučiam 
vakuumui). 

Sureguliuokite akmenų 
gaudyklės vožtuvą taip, kad 
vakuumo matuoklis rodytų 
maks. 8,5 m 

Problema Galima priežastis Sprendimas 

Veikiant siurbliui naudojama 
neįprastai daug galios 
(pavara perkrauta). 

Per didelis siurblio sukimosi 
greitis. 

Sumažinkite dyzelinio variklio 
sūkius arba variklio greitį (VFD). 

Netinkama sukimosi kryptis 
(tik siurbliams su elektrine 
pavara). 

Pakeiskite sukimosi kryptį 
(tik siurbliams su elektrine 
pavara). 

Problema Galima priežastis Sprendimas 

Pavaros įrenginio perkrova. Netinkama sukimosi kryptis. Pakeiskite sukimosi kryptį. 
 

Per didelis siurblio sukimosi 
greitis. 

Sumažinkite sūkius. 

Problema Galima priežastis Sprendimas 

Siurblys nesisuka. Perdegė saugiklis. Patikrinkite saugiklį ir, jei reikia, 
pakeiskite. 

Netiekiama elektros energija. Patikrinkite elektros jungtis. 

 

Pažeista variklio ir siurblio 
jungiamoji mova. 

Pakeiskite movą. 

 

Suveikė žvaigždės – trikampio 
jungiklio šiluminė apsauga. 

Greičiau perjunkite jungiklį iš 
žvaigždės į trikampio padėtį. 

 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Jei nepavyksta pašalinti arba nustatyti siurblio gedimo, nedelsdami 
kreipkitės į „Uprent“ technikos skyrių. 

 


