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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 



Diiseltsentrifugaalpump mürasummutuskattega 
 

Tehniline spetsifikatsioon: 

Kavandatud kasutus    Kanalisatsiooni- ja drenaaživee pumpamine 

Mark / Tüüp     Eekels / Betsy 125H 

Maksimaalne voog    385 m3 / h, vaata kõverat 

Maksimaalne tõstekõrgus   32 mwc, vaata kõverat 

Maksimaalne imemistõste   8,5m 

Imemisühendus    6’’ 

Tühjendusühendus    6’’ 

Vaba läbipääs     Kuni 100mm 

Mõõtmed P x L x K    2612mm x 1040mm x 1756mm 

Kaal      1900kg 

Mootor      Diesel engine 

Mootori Mark / Tüüp    Deutz / F3L 

Mootori võimsus / p/min   23,8 kW / 1500 p/min 

Kütusepaak     340 liitrit 

Maksimaalne kütusekulu   4 l/h 

Taseme kontroll    Elektroodid 

Vaakumpumba võimsus   50 m3/h 

GPS      Varustatud GPS 
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1 Kirjeldus, kasutusvaldkond ja tööpõhimõte 
 

1.1 Kirjeldus 
 

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

 
Betsy 125H on mitmekülgne reoveepump, millel on vaakumsüsteem ning vaakumpump pumba automaatseks ja 

äärmiselt kiireks täitmiseks. Seega ei ole nõuetekohaseks imemiseks pumpa enam eelnevalt vaja täita. Suur 

imemisvõimsus tõstekõrgusega 8–9 meetrit või imemiskaugusega 70–100 meetrit. Kõikidel pumpadel on 

helisummutus. 

Need pumbad on ideaalsed reovee ja suuri tükke sisaldava musta vee imemiseks. Pumbaagregaadid on varustatud 

tsentrifugaal-kruvipumbaga. Tänu unikaalsele mitteummistuvale rootorile, millel on eriti suur ava tahkete osakeste 

jaoks, suudavad need pumbad pumbata vedelikke, millega teised pumbad toime ei tule. Neid eristab teistest ka 

madal energiatarbimine ja sellest tulenev kütusesääst. 

Pumbaagregaat on ette nähtud töötamiseks temperatuurivahemikus –5 °C kuni +30 °C ning nendel tingimustel 
peaks diiselmootor olema täidetud diiselmootori õliga 15W40. 
Kui temperatuur on alla –15 °C, tuleks vaakumpumbas olev õli vahetada välja teise viskoossusega (SAE) õli vastu, 
et ennetada õli helvestumist. Diiselmootori õli tuleks samuti vahetada ning vahetamisel tuleb järgida mootori tootja 
poolt välja antud mootori kasutus- ja hooldusjuhendit. Kui temperatuur on alla –10 °C, tuleks kasutada ka talvist 
kütust; rohkem infot leiate mootori tootja poolt välja antud mootori kasutus- ja hooldusjuhendit. 
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1.2 Pumba ehitus 

Pump koosneb järgmistest põhikomponentidest:  

 
1. Korpus 
2. Pumba ja mootori raam 
3. Kütusepaak 
4. Mootor 
5. Kütusesüsteem 
6. Mootor kiiruse reguleerimise seade 
7. Mootori õhufiltri koost 
8. Väljalaskesummuti koost 
9. Hooratta võlli koost 
10. Pump 
11. Väljalasketoru 
12. Täitekamber 
13. Vaakumpump 
14. Käsipump 
15. Aku 70 Ah 
16. Juhtplokk 
17. Imipool 
18. Tagasilöögiklapp 

 

 

 

 

 

1.3 Kasutusala 
 

Pump on ette nähtud kasutamiseks järgmistes valdkondades: 

• lepingulised tööd 

• rentimine 

• tööstus 

• laevandus 

• reovesi 

• keskkonnakaitse 

• veeteede ametid 

• niisutustööd 

• põllumajandus 

• aiandus 

• kaevandus 

Märkus 

Pump ei ole ette nähtud toidutöötlemise tööstusesse, kuid seda võib selles valdkonnas kasutada siis, kui ei 

ole määratud spetsiaalseid hügieenistandardeid. 

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

toiduaine töötlemiseks. 
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1.4 Sobimatu kasutus 

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

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

plahvatusohtlikus keskkonnas. 

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

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

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

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

 

HOIATUS 
Tootja ei vastuta pumba mittenõuetekohase kasutamise ja/või kasutusvaldkonna eest. 
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2 Spetsifikatsioonid ja mõõtmed  
 

 
Standardne tehniline spetsifikatsioon 
 
Pumba tüüp ............................ Betsy 125H 
Maksimaalne vooluhulk .............................. 385 m3/h  
Maksimaalne tõstekõrgus ............................ 32 mvs  
Mõõtmed (P x L x K) ............ 2612 x 1040 x 1756 mm 
Kuivkaal ………………….. 1900 kg 
Kütusepaak ...................... 300 l  
Tahkete osakeste läbimõõt ....................100 mm  
 
Mootor 
Mootori kaubamärk ....................... Deutz 
Mootori tüüp ..................... F3L 
Hooratta võimsus .................... 23,8 kW (32 hj) 
Mootori maksimaalne kiirus .............. 1800 p/min 
Kütusetarbimine ................ 4 l/h  
Kubatuur ..................... 2,2 l 
Silindrite arv ............. 4 
Jahutussüsteem ...................... vesijahutus 
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3 Jõudluskõver 
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4 Ohutusjuhised 
 

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

 

 

HÄDAOHT 

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

sellega teave, mis on oluline kõigi pumba kasutamisega seotud isikute ohutuse 

tagamiseks. 

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

 

HOIATUS 

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

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

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

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

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

HÄDAOHT 
Tahtmatu kokkupuute vältimiseks ennetage, et pumba kuumad/külmad ja pöörlevad osad 
oleksid piisavalt kaetud. 
Pumpa on keelatud käivitada, kui sellised kaitsed puuduvad või on kahjustunud. 

 

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

HÄDAOHT 

Ärge kunagi laske pumbal töötada blokeeritud väljalasketorustikuga. Soojuse kogunemine 

pumbas võib põhjustada plahvatuse. 

 

4.1 Hoiatuskleebised 

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

 

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

B 

 

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

C 

 

 

Hoiatus: kuum pind 

D 

 

 

Hoiatus: muljumisoht 

E 

 

 

Õli 

F 

 

 

Ohtlikud või ärritavad ained 

G 

 

 

Üldine oht 

H 

 

 

Hädaoht: kõrgepinge 

I 

 

 

Hädaoht: magnetväli 

J 

 

 

Kandke kuulmiskaitset 

K 

 

 

Kasutussuunised 

L 

 

 

Kõrvaldada keskkonnasõbralikul viisil toote kasutusea lõppedes. 
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5 Pumbaüksuse Betsy 125H tõstejuhised 
 

 

 

HÄDAOHT 

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

 

 

HOIATUS 

Enne pumbaüksuse liigutamist ühendage alati lahti kõik välised ühendused. 

 

 

HOIATUS 

Pumbaüksuse transportimiseks ei tohi kasutada ei mootoril olevat tõsteaasa ega 

(tühja võlliga) pumba tõsteaasa. 

 

 

HOIATUS 

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

 

Pumbaüksuse korpus 

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

 

 
 

 
 

 

 

HOIATUS 

Kui pumbaüksus paigaldatakse soisele või mudasele pinnale, võib see maapinna külge 

„kinni“ jääda. 
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HÄDAOHT 

Ärge KUNAGI liigutage ega tõstke pumbaüksust korpuse nurkades asuvatest 

profiilidest ega virnastamisraamist. 

5.1 Pumbaüksuse liigutamine kahveltõstukiga 

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

 

 
 

 

 

HOIATUS 

Kasutage pumba tõstmiseks ainult sertifitseeritud tõsteseadmeid, millel on piisav 

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

ohtlikud tagajärjed. 

Pumpa võivad tõsta vaid selleks sobivate volitustega isikud. 

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

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

Paigutamine – üldjuhised 

 
HOIATUS 

Pumba paigutamise ja paigaldamisega seotud juhiste eiramine võib kasutaja ohtu seada 

ja/või põhjustada raskeid kahjustusi pumbale või pumbaüksusele. 

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

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

kahjude hüvitamist. 

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

 

 

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

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

 

HOIATUS 

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

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

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

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

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

 

6.1 Kasutamine välitingimustes 

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

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

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

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

erosioon. 
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6.2 Kasutamine siseruumides 

Lisaks üldistele suunistele tuleb täita ka järgmised nõudmised: 

− Veenduge, et seadme kasutuskohas on tagatud piisav ventilatsioon. 

− Veenduge, et heitgaasid suunatakse õue. 

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

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

oludes ja kohtades, kus võivad esineda korrosioon või erosioon. 
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7 Pumba igapäevane hooldus 
 

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

 

1. Kontrollige pumba tihendikambris (1) asuva õli taset ja selgust. Kui õli ei ole selge, vaid on 
valge, siis tähendab see, et õli sisaldab vett. Nõrutage segu välja, kontrollige tihendit ja täitke 
tihendikamber uue õliga. 

2. Kontrollige õlitaset vaakumõlimahutis mahuti külje peal olevast kontrollaknast (2) ja vajadusel 
lisage õli. 

3. Kontrollige mootori õlitaset ja vajadusel lisage õli (3). 

4. Kontrollige kütusetaset kütusepaagis ja vajadusel lisage kütust. 

5. Kontrollige vaakumpumpa käitava keti (4) seisukorda ja pingsust. 

6. Kontrollige, kas kõik seadme korpuse paneelid on paigaldatud. 

7. Kontrollige, kas pumbaagregaat on turvaliselt paigaldatud. 

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

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

 

  

 

 

 

 

 

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

 
 

 

HOIATUS 

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

madal. Sellisel juhul võib õhk kütusesüsteemi sattuda. 

 

Täitke kütusesüsteem enne mootori esmakordset käivitamist, pärast kütusepaagi täielikku 

tühjendamist või pärast kütusefiltri(te) asendamist. 

 
1. Avage tühjenduskruvi (1). 

2. Vajutage manuaalset pumpa (2). Vajutage seda nii kaua, kuni kütus tuleb läbi tühjenduskruvi (1) avavälja. 
3. Keerake tühjenduskruvi (1) kinni. 
4. Kontrollige kütusetorustikku visuaalselt ja veenduge, et selles ei oleks lekkeid. 
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7.3 Mootoriõli taseme kontrollimine 
 

 

 

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

Märkus 
Selle hoolduse teostamiseks tuleb seadme mootor seisata. 

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

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

  

7.4 Kütusetaseme kontrollimine 
 

Kontrollige kütusetaseme mõõdikut (1) – kui näit on madal, täitke kütusepaak. Avage kütusepaagi kork (2) ja 
lisage kütus paaki. 
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7.5 Täitetaseme automaatne kontrollimine 
 

Kui veetase piisavalt kiiresti ei tõuse ning vedelikku on vaja 

pumbata mitu korda päevas või tunnis, siis on võimalik kasutada 

automaatseid täitetaseme andureid (1, 2, 3). 

 

Punase märgistusega kaabliga andur (1) on maksimaalse 

taseme andur, sinise märgistusega kaabliga andur on 

minimaalse taseme andur ja rohelise märgistusega kaabliga 

andur on maanduse (3) jaoks. 

 

Andurite paigaldamisel on oluline silmas pidada, et maanduse 

andur (3) oleks alati vee all ja minimaalsest tasemest allpool.  
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Veetaseme automaatne kontroll  

 

 

HOIATUS 
Kui kasutatakse automaatse täitetaseme andureid, võib pumbaüksus automaatselt käivituda. 
Seetõttu lülitage pumba toide alati välja, kui pumbaüksuse juures töid teostatakse. 
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8 Juhtpaneel Betsy 125H 
 

1. Dünamo hoiatustuli 

2. Tunniloendur 

3. Vee–bentoniidi lüliti 

4. Süütelüliti 

5. Valikulüliti manuaalse – 0 – automaatse töörežiimi 
vahel 

6. Rood = punane, elektroodi varda asend „kõrge“ 

7. Blue = sinine, elektroodi varda asend „madal“ 

8. Yellow/green = roheline ja kollane (maandus), 
elektroodi varda asend „all“ 

9. Elektroodi taseme pistikupesa 

 

 
Märkus 
Tunniloendur (2) näitab, kui kaua on pump töös olnud. 

Tunniloenduri näit on oluline ka määramaks, millal 

pumbaüksus hooldust vajab. 
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9 Pumbaüksuse ettevalmistus käivitamiseks 
 

 

1. Kontrollige pumba tihendikambris asuva õli taset ja selgust. Kui õli ei ole selge, vaid on valge, siis 

tähendab see, et õli sisaldab vett. Nõrutage segu välja, kontrollige tihendit ja täitke tihendikamber uue 

õliga. 

2. Kontrollige vaakumpumba õlitasemeid. 

3. Kontrollige mootori õlitaset, vajadusel lisage õli. 

4. Kontrollige kütusetaset kütusepaagis ja vajadusel lisage kütust. 

5. Kontrollige vaakumpumpa käitava keti seisukorda ja pingsust. 

6. Kontrollige, kas kõik seadme korpuse paneelid on paigaldatud. 

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

8. Kontrollige, et kõik imi- ja vooluühendused on korralikult pingutatud.  
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10 Käivitamine (manuaalne) 
 

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

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

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

õhku. 

3. Kontrollige, et ettenähtud ohutuskaitsed on paigaldatud. 

4. Ühendage voolikud.  

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

7. Vajadusel tühjendage kütusesüsteem. 

8. Enne pumba käivitamist teostage vajalikud üldtoimingud. 

9. Lülitage maanduslüliti (1) sisse. 

10. Keerake lülitit betoniit–vesi (2). Kui pumbata on vaja vett, tuleb lüliti (2) keerata asendisse „vesi“, betoniidi 

pumpamisel aga asendisse „betoniit“. 
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11. Keerake lüliti (3) „H – 0 – A“ asendisse HAND. 

 

12. Avage gaasihoob (4) täielikult. 

  

13. Keerake lüliti (5) asendisse 1. Mootor käivitub. 
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14. Vajadusel reguleerige mootori kiirust gaasihoova (4) abil. 

 

 
 

 

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

 

 

HOIATUS 

Kui pumba imivõimsus on liiga suur, võib pumbas tekkida kavitatsioon, mille tunnuseks on 
suur vibratsioon, krabisev müra pumbas, vähenenud võimsus ja surve. Kui selline olukord 
kestab pika aja vältel, kahjustab see pumbaagregaati. Pumba käitamine sellises 
seisukorras pikema aja vältel muudab pumba garantii kehtetuks. 
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11 Käivitamine (automaatne) 
 

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

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

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

õhku. 

3. Kontrollige, et ettenähtud ohutuskaitsed on paigaldatud. 

4. Ühendage voolikud. 

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

7. Vajadusel tühjendage kütusesüsteem. 

8. Enne pumba käivitamist teostage vajalikud üldtoimingud. 

9. Ühendage ja paigaldage tasemeandurid (5). 

10. Lülitage maanduslüliti (1) sisse. 

11. Keerake lülitit betoniit–vesi (2). Kui pumbata on vaja vett, tuleb lüliti (2) keerata asendisse „vesi“, betoniidi 

pumpamisel aga asendisse „betoniit“. 
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12. Keerake lüliti (3) „H – 0 – A“ asendisse AUTOM. 

 

13. Sisestage pistik automaatse kontrollfunktsiooni pistikupesasse (4), määrake minimaalse ja maksimaalse 

täitetaseme andurite asukoht. 
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      Veetaseme automaatne kontroll 

14. Avage gaasihoob (5) täielikult. 

  

15. Keerake lüliti (6) asendisse 1. Mootor käivitub, kui kõik andurid on vee all. 
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16. Vajadusel reguleerige mootori kiirust gaasihoova (4) abil. 

 

 
 

 

HOIATUS 
Kui pumba imivõimsus on liiga suur, võib pumbas tekkida kavitatsioon, mille tunnuseks on 
suur vibratsioon, krabisev müra pumbas, vähenenud võimsus ja surve. Kui selline olukord 
kestab pika aja vältel, kahjustab see pumbaagregaati. Pumba käitamine sellises seisukorras 
pikema aja vältel muudab pumba garantii kehtetuks. 

 

 

 

HÄDAOHT 
Ujuklülitite kasutamisel võib pumbaüksus automaatselt käivituda. Seetõttu 

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

 

 

 

 

 
  

 

 

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

1. Keerake lüliti „H – 0 – A“ (3) asendisse 0. 
2. Keerake käivituslüliti (4) asendisse 0. Mootor seiskub.  

 

 
 

3. Jälgige, et süsteem seiskuks ühtlaselt ja sujuvalt. 

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

5. Lülitage maanduslüliti (1) välja. 

 
 

Märkus 
Kui käivituslülitit (4) vasakule ei keerata, hakkab aku aegamisi tühjenema. 
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13 Pumba tühjendamine külmumisohu korral 
 

 

 

HOIATUS 

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

võib (pumba mittetöötamisel) külmuda. 

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

puhastage need. 

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

4. Eemaldage kuulkraani (3) kate ja tõstke kuuli natuke ülespoole. Nii langevad pumbas tõenäoliselt olev 
vesi ja mustus allapoole. 

5. Paigaldage kuulkraani kate tagasi. 

6. Pärast seda, kui kogu vesi on välja nõrutatud, sulgege ventiilid (2). 
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14 Veaotsing 
 

 

 

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

ennetada ohtlike olukordade tekkimist ja/või pumba või pumbaüksuse (tõenäoliselt 

ulatuslike) kahjustuste tekkimist. 

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

taaskäivitamist kõrvaldage probleem. 

Probleem Põhjus Tuvastamine Lahendus 

Ebapiisav 

vaakum 

Leke 
imivoolikus/imitorud
es 

Mõõtke vaakumit 
vaakumimõõturi ja 
imipoolel asuva 
läbipaistmatu katte abil. 
See peaks olema 8–9 
meetrit. Kui ei ole, on 
imitorustik kahjustunud (vt 
põhjuseid altpoolt).  

Kontrollige imitorustikku 
kogu selle ulatuses, et 
tuvastada lekked, mis 
võivad olla põhjustatud 
ebakvaliteetsetest 
voolikuklambritest või 
puuduvatest tihenditest. 
Samuti võib voolik olla 
poorne või murenenud. 

Vaakumpumba 
defekt 

Katke vaakumpumba õhu 
väljalaskeava käega ja 
veenduge, kas sealt tuleb 
piisavalt õhku. 

Asendage vaakumpump. 

Vaakumpumba keti 
suur lõtk 

Kontrollige vaakumpumpa 

käitava keti pingsust. 

Pingutage kett külgmiste 

pingutuselementide abil. 

Pumbakorpuse 
allosas või 
ujukikambris on 
avatud 
äravoolukraan 

Veenduge, et konkreetne 

äravoolukraan oleks 

suletud. 

Sulgege kraan. 

Avage kuulkraan, et 

veenduda, et seal ei 

ole mustust vms. 

Kontrollige kuulkraani läbi 
kontroll-luugi. 

Puhastage kuulkraan. 

Võimsus puudub või 

on liiga väike 

Korvsõel, torud 

ja/või pump on 

ummistunud 

Kontrollige korvsõela, 
torusid ja/või pumpa. 

Puhastage korvsõel, torud 
või pumba korpus. 

Kuulkraan on 

blokeerunud 

mustuse vms tõttu 

Kontrollige kuulkraani läbi 
kontroll-luugi. 

Puhastage kuulkraan. 

Rootor on valesti 

seadistatud 

Kontrollige rootori liikumist 
mitteaktiivse pumbaga. 

Reguleerige rootorit. 

Imi- ja/või 

tarnetorustik on liiga 

väike 

Kontrollige imi- ja/või 
tarnetorustiku läbimõõtu. 

Paigaldage õige 
läbimõõduga imi- ja/või 
tarnetorustik. 

Imemiskõrgus on 

liiga kõrge või 

Kontrollige imemiskõrgust 
või -kaugust. 

Vähendage imemiskõrgust 
või -kaugust. 
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imemiskaugus liiga 

pikk 

Vaakumpump ei 

tööta 
Madal õlitase Kontrollige õlitaset. Täitke õlipaak. 



34 
 

 

Probleem Põhjus Võimalik lahendus 

Pump võtab 

ebatavaliselt palju 

energiat 

Vale pöörlemissuund Muutke pöörlemissuunda. 

Rootoris on võõrkeha Puhastage rootor. 

Võllid ei ole üksteise suhtes joondunud Joondage seade. 

Võll on painutatud Asendage võll. 

Pöörlevad komponendid hõõruvad vastu 

seisvaid komponente 

Reguleerige ja joondage komponendid 
vastavalt vajadusele. 

Kuluplaadid/rõngad või rootor on kulunud Reguleerige või asendage kuluosad 

Rootor on kahjustunud Parandage või asendage rootor. 

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

Ebapiisav määrimine või ebapiisav 

määre laagri korpuses, tõenäoliselt lekke 

tulemusena – sellele viitab tavapärasest 

kõrgem temperatuur. 

Järgige seadme hooldusplaani. 

Konkreetses kasutusvaldkonnas ei tööta 

pump ettenähtud vahemikus 

Kui võimalik, muutke torustikku. 

Kui see võimalus puudub, kasutage teist 
tüüpi pumpa. 

Vedelikul on suurem suhteline tihedus või 

viskoossus, kui pumbale ette nähtud on 

Võimalusel muutke vedeliku temperatuuri. 

Kui see võimalus puudub, kasutage teist 

tüüpi pumpa. 
 

 

 

HOIATUS 

Probleem Põhjus Tuvastamine Lahendus 

Diiselmootor ei 

käivitu või 

seiskub 

süsteemi 

töötamise ajal 

Kütus on otsas Kontrollige kütusetaset. Lisage kütust. 

Õhk kütuses Õhutustage mootor 
käivitamise teel. 

Mootoril on 
kütusesüsteem, mis 
kütusest automaatselt õhu 
välja viib. 

Akupinge puudub 
või ei ole piisav 

Kontrollige aku pinget. Vajadusel laadige aku või 

asendage see. 

Aku ja startermootori 
vahel ühendus 
puudub või on halb 

Kontrollige ühendust aku ja 

mootori vahel. 

Puhastage ühenduskoht ja 

veenduge, et see on 

korralikult kinnitatud. 

Kütusefilter on 

ummistunud 

Kontrollige kütusefiltrit. Asendage kütusefilter. 

Õlisurve on madal Kontrollige õlitaset. Lisage õli. 

Õli temperatuur on 

liiga kõrge 

Kontrollige õlitaset. Lisage õli. 

 
Kontrollige, kas kõik korpuse sissevõtuavad vabad. 

Tagage piisav vaba ruum pumbaagregaadi ümber. 

Puhastage sissevõtuavad ja restid on puhtad. 
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Kui pumbal ilmneb mõni viga, mille põhjust te kohe tuvastada ei suuda, võtke 

ühendust ettevõtte Uprent tehnikaosakonnaga. 

 


