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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 



Diiselmembraanpump raamil 
 

Tehniline spetsifikatsioon: 

Kavandatud kasutus    Põhjavee taseme langetamiseks 

Mark / Tüüp     Caffini / Libellula 1/4’’ 

Maksimaalne voog    30 m3 / h 

Maksimaalne tõstekõrgus   15 mwc 

Vaba läbipääs     Kuni 60mm 

Maksimaalne imemistõste   8,5m 

Imemisühendus    4’’ 

Tühjendusühendus    4’’ 

Mõõtmed P x L x K    1100mm x 760mm x 900mm 

Kaal      145kg 

Mootor      Diiselmootor 

Mootori Mark / Tüüp    Hatz / 1B30 

Mootori võimsus / p/min   4,6 kW / 3000 p/min 

Kütusepaak     5 liitrit 

Maksimaalne kütusekulu   1,5 l/h 

GPS      Pole varustatud 

 

 



 

Libellula 1-3” diisel 

Libellula 1-4” diisel 
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1 Kirjeldus ja tööpõhimõte 
 

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.  

 

Tööpõhimõte 

Libellula pumbad on membraanpumbad, mille kangmehhanismi paneb tööle käigukasti kiiruse 
reduktor. Membraani liikumisest tulenevat voolu kontrollitakse tagasilöögiklappide abil nii imi- kui ka 
väljutuspoolel. Kui membraan tõuseb korpuse põhjast eemale, tekitab see vaakumi, mis tõmbab 
vedeliku läbi imiklapi pumba korpusesse. Kui membraan alla langeb, surutakse vedelik läbi 
väljutusklapi pumbast välja. Libellula pumbad on edasi-tagasi liikumisega mahtpumbad. Nende 
etteandetorustik peab seega olema piisava diameetriga ja vaba väljutamaks pumbatavat vedelikku, et 
vältida rõhu tekkimist, mis võib kahjustada pumba membraani või ajami mehhanismi. Pump tuleks 
torustikuga ühendada nii, et selleks osaliselt kasutatakse painduvaid voolikuid, et vältida pumba 
pulseerimise kandumist ülejäänud süsteemile. 

 

 

  



2 Ehitus 
 

 

Pumba peamised komponendid:  
1 – käigukasti korpus, 2 – mootor, 3 – väljalaskeava, 4 – rehv, 5 – pumba korpus, 6 – imiava, 7 
– käepide, 8 – raam, 9 – õhukamber 

 

  



 

3 Spetsifikatsioonid ja mõõtmed 
 

Mudel Libellula 1-3” Libelulla 1-4” 

Ühendus Dia DN100 PN100 DN100 PN100 

Maksimaalne vooluhulk 19 m3/h 30 m3/h 

Tõstekõrgus 15 m 15 m 

Täiteaeg 20 sek 20 sek 

Maksimaalne imemiskõrgus 7 m 7m 

Mootori tüüp Diiselmootor HATZ Diiselmootor HATZ 

Mootori mudel 1B20-7 1B30-1D42C 

Kütuse tüüp Diisel Diisel 

Kütusepaagi maht 5 l 5 l 

Mootori pöörlemiskiirus 3000 p/min 3000 p/min 

Mootori võimsus 2,8 kW 4,6 kW 

Mootori töömaht 0,243 0,377 

Käivitusmeetod Käsikäivitus Käsikäivitus 

Netokaal 80 kg 145 kg 

Mõõtmed (P x L x K) (mm) 790 x 950 x 600 mm  1100 x 760 x 900 mm 

Tahkete osakeste 
maksimaalne läbimõõt 

50 mm 60 mm 

 

 

 

  



4 Kasutamine 
 

4.1 Kasutusala 

Pump sobib tahkeid osakesi sisaldavate vedelike ja muda pumpamiseks. Pump võib määramata aja 
ka kuivalt töötada. Libellula pump sobib ka toiduainetööstuses kasutatavate vedelike pumpamiseks – 
sellisel juhul tuleb kindlaks teha, et pumbaga kokku puutuvad materjalid vastavad asjakohaste 
direktiivide nõuetele. Pump on välja töötatud ja valmistatud nii, et pumbatava vedelikuga kokku 
puutuvaid komponente saab enne iga kasutuskorda puhastada; kõik ühenduselemendid on siledad ja 
eenduste ning tühimiketa, kuhu orgaaniline materjal ladestuda võiks; toiduainetega kokku puutuvaid 
pindu saab hõlpsasti puhastada ja desinfitseerida.  

4.2 Sobimatu kasutus 

Pump ei sobi ohtlike, tuleohtlike vedelike ega selliste vedelike pumpamiseks, mis võivad tekitada 
potentsiaalselt plahvatusohtliku keskkonna, välja arvatud ATEX-sertifikaadiga pumba versioon. Kui 
pumpa kasutatakse eriti ohtlike kemikaalide pumpamiseks, tuleb pumba edasimüüjaga konsulteerida, 
kas pumba komponentide metallosad ja elastomeerid, mis pumbatava vedelikuga kokku puutuvad, 
on selleks sobivad. Pumba paigaldaja peab siiski tagama sobiva basseini olemasolu pumba tööalas, 
kuhu saab voolata vedelik, mis võib pumba membraani purunemisel välja voolata, ning paigaldama 
seadme käivitamiseks ja välja lülitamiseks kaugjuhtimisseadmed ning vedelike kogumisbasseini 
äravoolutorud, et tagada hooldustoimingute teostatavus.  

  



5 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) 
väärtustega. 

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 Caffini pumba tootja kirjaliku loata ei tohi pumbaüksust mistahes viisil muuta. 

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. 

Ärge kunagi laske pumbal töötada blokeeritud väljalasketorustikuga. Soojuse kogunemine pumbas 

võib põhjustada plahvatuse. 

 

 

HOIATUS 
Tulekahju korral või mistahes muus olukorras, kus seadme seest või väljas on näha 
leeke, tohib kasutada vaid sobivaid tulekustuteid (nt süsihappegaaskustuti). Vee 
kasutamine tule kustutamiseks on rangelt keelatud.  

 

 

Keelatud tegevused 
 

1. Ärge teostage hooldustoiminguid siis, kui seade töötab. 
2. Ärge käitage bensiini- või diiselmootorid suletud ruumis. Heitgaasid sisaldavad vingugaasi, mis 

on lõhatu ja surmavalt mürgine gaas. 
3. Ärge pange käsi ega jalgu seadme liikuvate või pöörlevate osade lähedale. 



4. Ärge hoiustage, valage ega kasutage põlevmaterjale lahtise leegi ega selliste seadmete nagu 
pliitide, boilerite või muude seadmete lähedal, mis võivad tekitada sädemeid.  

5. Ärge lisage kütust suletud ja halvasti ventileeritud keskkonnas.  
6. Ärge lisage kütust siis, kui seade töötab. Laske mootoril enne kütuse lisamist maha jahtuda. 

Hoidke tuleohtlikud materjalid sobivates, ohutusstandarditele vastavates konteinerites.  
7. Ärge eemaldage kütusepaagi korki seadme töötamise ajal.  
8. Ärge käitage mootorit, kui tunnete kütuse lõhna või plahvatusohu korral. 
9. Ärge käivitage mootorit, kui seadmest lekib kütust. Ärge transportige mootorit siis, kui 

kütusepaagis on kütust.  
10. Ärge kontrollige süüdet nii, et süüteküünlad või süüteküünalde juhe oleks lahti ühendatud – 

kasutage kontrollimiseks sobivat testseadet. 
11. Ärge käitage mootorit nii, et süüteküünal on eemaldatud. 
12. Ärge lööge hooratast terava või metallist esemega, kuna see võib põhjustada metallosade 

purunemise ja lahti tuleku liikumise ajal.  
13. Ärge puudutage summuteid, silindreid või jahutusribisid siis, kui need on kuumad, kuna need 

võivad põhjustada põletusi.  
14. Selleks et seadme kukkumisel vältida tekkivaid vigastusi veenduge, et seadme tõstmise ajal ei 

ole ükski inimene tõsteseadme töötsoonis. Seadet tohivad tõsta, transportida ja töökohta 
paigutada vaid kvalifitseeritud töötajad, kellel on vastav koolitus. 

15. Enne seadme liigutamist veenduge alati, et tõstevahendid (köied, konksud jms) oleksid 
sobilikud seadme raskuse tõstmiseks ja tõstetav koorem oleks stabiilne.  

 
 

 

Rippuva raskuse oht 

 

Koorma all seismine on keelatud 

 

Kaitseseadiste eemaldamine on keelatud 

 

TÄHELEPANU! Mitte avada, kui mootor töötab 

 

  



6 Transport ja tõstmine 

Seadet tohib liigutada vaid siis, kui imi- ja väljavoolutorud on lahti ühendatud ning mootor ei tööta või 
on lahti ühendatud. Raamile paigaldatud seadmeid võib tõsta tõsteseadmetega, kasutades seadmel 
olevat tõsteaasa ja kasutades sobivaid ohutussüsteeme.  

Seade peab transportimise ajal olema horisontaalasendis ja seadme optimaalne ohutus peab olema 
tagatud. Tõstke seadet ainult selleks ettenähtud kohtadest. Enne seadme tõstmist kontrollige 
andmesildilt seadme mõõtmeid ja raskust. Seadme tõstmise ajal ärge viibige tõsteseadme töötsoonis. 
Seadme käivitamise ja hooldamise ajal tagage kõikide komponentide ohutu transport, kasutades 
selleks sobivaid rakmeid. Õnnetuste ja seadme kahjustuste vältimiseks tohivad seadet liigutada vaid 
vastava väljaõppe saanud töötajad. Erinevate komponentide tõstepunkte tohib kasutada ainult 
konkreetselt nende komponentide tõstmiseks, milleks need ette nähtud on. Ärge seiske ega liikuge 
ülestõstetud seadme all ega lähedal. Seadme kinnitamiseks transpordipinna külge kasutage köisi ja 
kette. 

NB! Seadme tõstmise või liigutamise ajal ei tohi mootoripumba või elektrilise pumbaüksuse 
külge kinnitada täiendavaid lisaseadmeid.  

VALE  ÕIGE 

  



7 Torustik ja paigaldamine 

Pumbaga ühendatud mootorite kohta on käesoleva kasutus- ja hooldusjuhendiga kaasas ka mootorite 
tootjate poolt etteantud standardid. Paigaldage metallraamiga elektripump või mootorpumba üksus 
stabiilsele alusele ja ankurdage see maapinna külge kinni. Pumba ühendustorud peavad olema 
painduvad või varustatud painduva kummipoldiga, et summutada pumba töötamisest tekkivat 
vibratsiooni. Imiava juurde tasub paigaldada kaitsekile (tarnitakse soovi korral), mis aitab ennetada 
suuremate tahkete osakeste (maksimaalne läbimõõt 50 mm pumbale 1-3“ ja 60 mm pumbale 1-4“) 
sattumist pumpa, kuna need võivad lõhkuda membraani või ühendusvarda. Imi- ja äravoolutorustik 
peavad olema sama suure või suurema läbimõõduga kui pumba imi- ja väljalaskeavad. Võimalusel 
vältige pöördeid, põlvi ja kitsaskohti, kuna need piiravad sisse pumbatava ja välja lastava vedeliku 
vooluhulka.  

Ärge paigaldage sulgventiile – pumbal on olemas tagasilöögiklappidena toimivad ventiilid. Mõnel juhul 
võib olla vajalik paigaldada survealandusventiil. Ärge paigaldage äravoolutorustikule vooluhulka 
piiravaid klappe – vooluhulga vähendamiseks paigaldage äravoolutorustikule möödavoolutoru, mis viib 
tagasi kohta, kust vedelikku imetakse, ja mida saab reguleerida kuulkraani või sulgventiili abil. 

Veenduge, et kõik ühendused on täiesti õhutihedad – kontrollige keermeid, adapterite, portide ja 
kiirühenduste tihendeid. Paigaldage pump pumbatavale vedelikule võimalikult lähedale, püüdes hoida 
imitorustiku nii lühikese kui võimalik (maksimaalne imikõrgus on 7 meetrit) – nii väheneb pumba 
täiteaeg ja saavutatakse suurem vooluhulk. Pumba maksimaalne tõstekõrgus on 15 meetrit 
veesammast, suurem hüdrauliline koormus mõjub halvasti pumba toimimisele ja lühendab membraani 
kasutusiga. Pideval kasutamisel ei tohi rõhkude erinevus pumba sissevõtu- ja väljalaskepunkti vahel 
ületada 10 meetrit veesammast. Imi- ja väljalasketorustiku nõuetekohane ühendus on tagatud, kui 
järgida pumba voolusuunda, mis enamikel versioonidel on näidatud nooltega imi- ja 
väljalaskeotsakutel, või veendudes imivõimsuse olemasolus korgi või õhukoti abil. Paigaldades üksuse 
koos endotermilise mootoriga, veenduge õige määrdeväärtuse tagamiseks, et mootori maksimaalne 
kalle ei ületa ei külg- ega pikisuunas 35°.  

 

 

Hüdraulilise löögi oht 



 

 

HOIATUS 
Ärge laske sõidukitel üle väljalaskevooliku sõita. 
Ärge sulgege äravooluklappi järsult, kuna see võib tekitada hüdraulilise 
löögi, mis võib pumpa raskelt kahjustada. 

 

 

Ärge sulgege väljavooluklappi järsult   Väljalaskevooliku purunemine  

  

8 Ettevalmistused käivitamiseks  
 

 

HÄDAOHT 
Enne pumba käitamist kontrollige, et kõik süsteemi osad on nõuetekohaselt paigaldatud 
ja kõik ohutusseadmed töökorras. 

 

8.1 Kütusetaseme kontrollimine kütusepaagis 
 
 

 

 

HOIATUS 
Kontrollige kütusetaset kütusepaagis, avades selleks kütusepaagi korgi (1). 

Ärge käivitage pumpa, kui kütusetase on madal. Sellisel juhul võib õhk 

kütusesüsteemi sattuda. 

 

 
 

 

HOIATUS 
Kütuse lisamisel PEAB mootor olema välja lülitatud.  

 



 

 

8.2 Mootori õlitaseme kontrollimine 
 
Enne mootori käivitamist kontrollige, kas mootoriõli on piisavalt. Mootoriõli puudumine või vähesus võib 
põhjustada mootori tõrkeid.  
 
 

 

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. Tõmmake mõõtevarras (1) välja ja kontrollige, et õlitase oleks ülevalpool minimaalse taseme 
märgist MIN. 

2. Vajadusel lisage õli läbi mõõtevarda augu (1) juurde. 
 



   

8.3 Reduktori õlitaseme kontrollimine 
1. Avage reduktori õlitaseme kork (1). 

 
2. Kontrollige visuaalselt õlitaset, mis peaks olema umbes 1–2 cm allpool kontrollava äärt 

(2). 

 

8.4 Ohutus- ja keskkonnariskide kontrollimine 
 

JÄRGMISED TEGEVUSED ON RAGNELT KEELATUD: 



 

• Pumba kasutamine potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas. 

• Hooldustööde teostamine ajal, mil pumba mootor töötab. 

• Mootoriga pumba peale ronimine mistahes tööde teostamiseks. 

• Mootoriga pumba kasutamine siseruumides. 
 
 

8.5 Visuaalne ülevaatus 
 

• Kontrollige, et pumbal ei oleks lekkeid. 

• Kontrollige, et pumbal ei oleks pragusid. 

• Kontrollige, et komponendid ei oleks puudu ega kahjustunud. 

• Veenduge, et imi- ja väljalaskepunktid ei oleks kahjustunud. 

• Veenduge, et väljalaskevooliku pool ei esineks ummistusi. 

• Jne 
 
  



9 Käivitamine, 1. variant 
Märkus 
Mootori külje peal on pildid käivitamise kohta. 

 

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

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. Veenduge, et imivooliku otsas olev sõel (imifilter) on vee sees. 

6. Teostage ettevalmistused käivitamiseks. 

7. Tõmmake hoob (1) asendist „kilpkonn“ asendisse „jänes“. 

 



 
8. Kui hoob (1) on asendis „jänes“, tõmmake köie abil aeglaselt välja käepide (2), kuni tunnete 

kerget vastupanu. 

 
9. Laske nööril tagasi joosta, et saaksite käivitamiseks kasutada kogu nööri pikkust. 



 
10. Hoidke käepidet mõlema käega (3). Tõmmake käivitusnööri ühtlaselt ja suureneva kiirusega 

(ärge tõmmake äkiliste nõksudega), kuni mootor käivitub. 

 
 

11. Mootor kogub kiirust ja hakkab sujuvalt tööle. 
 

 

 

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

  



10 Pumba seiskamine, 1. variant 
 

1. Keerake hoob (1) asendisse „kilpkonn“. 

 

 

2. Vajutage seiskamisnuppu (2). 

 

 
 

3. Mootor seiskub. 

  



11 Käivitamine, 2. variant 
 

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

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. Veenduge, et imivooliku otsas olev sõel (imifilter) on vee sees. 

6. Teostage ettevalmistused käivitamiseks. 

7. Süütevõti peab olema asendis 1 (1), hoob (2) keskmises asendis. 

 

 
8. Keerake süütevõti asendisse 2, kontrollige, et tuled süttivad (2). 

 

 



9. Keerake süütevõti asendisse 3 ja hoidke seda seal (3), kuni mootor käivitub. Kui mootor on 

käivitunud, vabastage süütevõti, misjärel see tõmmatakse vedru abil tagasi asendisse (2). 

 

10. Kui mootor töötab, siis roheline tuli (4) põleb. Hoova (5) abil saate mootori kiirust vajadusel 

reguleerida. 

 

 

 

 

HOIATUS 

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

 

  



12 Pumba seiskamine, 2. variant 
 

1. Tõmmake hoob (1) keskmisse asendisse.  

2. Keerake süütevõti (2) asendisse 1.  

3. Vajutage punast nuppu STOP (3) ja hoidke seda all, kuni mootor on seiskunud. 

 

  



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, ühendage lahti kõik torud ja tõstke pumba imipool umbes 45 kraadi 
võrra üles ning oodake, kuni kogu vesi on välja voolanud. 
 

 
 

2. Langetage pump tagasi horisontaalasendisse. 
  



 

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 Võimalik põhjus Lahendus 
Pump töötab, kuid ei 
pumpa vedelikku  

Imikõrgus on liiga kõrge  Vähendage imikõrgust.  

Imitorustik ei ole õhukindel  Tihendage kõik torustiku tihendid.  

Pump on ummistunud  Eemaldage pumba seest kõik 
blokeerivad osakesed.  

Imitoru ei ole täielikult pumbatava 
vedeliku sees 

Laske imitoru täielikult vette, et vältida 
õhu sisse tõmbamist.  

Imifilter on ummistunud  Puhastage imifilter.  

Imi- ja/või väljavooluklapid on 
jäänud tahke osakese tõttu avatud 
asendisse  

Eemaldage tahke osake  

Madal vooluhulk  Pöörlemiskiirus on liiga madal Võimalusel suurendage mootori 
pöörlemiskiirust.  

Väljavoolutoru on liiga väike või 
ummistunud  

Asendage või puhastage toru.  

Väljalasketoru on liiga nurgeline või 
liiga pikk  

Muutke äravoolutoru.  

Kasutatud on tugevdamata 
kokkupandavat hülssi  

Lühendage või paigaldage tugevdatud 
toru.  

Torud on kahjustunud  Asendage torud.  

Liigne müra  Kiiruse vähendaja kahjustus  Laske komponent parandada tootja 
poolt volitatud isikutel.  

Pump ei ole korralikult aluse küljes 
kinni  

Veenduge, et parkimisalus on kinnitatud 
nii kinnitus- kui ka ohutusvardaga.  

Imitorustik on ummistunud  Puhastage torustik.  

Vesi on membraani 
kohal  

Membraan on katki  Asendage membraan.  

Membraani hoidvad kruvid on lahti 
tulnud  

Pingutage kruvid  

 

 

 

HOIATUS 

Kui pumbal ilmneb mõni viga, mille põhjust te kohe tuvastada ei suuda, võtke 

ühendust ettevõtte Uprent tehnikaosakonnaga. 

 


