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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 membraninis siurblys rėminis 
 

Techninė specifikacija: 

Numatytas naudojimas   Gruntinio vandens lygio pažeminimas 

Gamintojas / Tipas    Caffini / M30 

Maksimalus našumas    32 m3 / h 

Maksimalus pakėlimas    15 mwc 

Dalelių pralaidumas    Iki 60mm 

Maksimalus pasiurbimas   8,5m 

Pasiurbimo jungtis    4’’ 

Išmetimo jungtis    4’’ 

Išmatavimai L x W x H    1100mm x 900mm x 760mm 

Svoris      107kg 

Variklis      Elektrinis variklis 

Variklio markė / Tipas    Technomotori / GMA2 

Variklio galia / aps./min   3 kW / 1400 aps./min 

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

Nominali srovė     15A 

Jungties tipas     32A su fazės keitimu 

GPS      NeĮrengtas 
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Libellula 1-3” Electro 

Libellula 1-4” Electro 
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1 Aprašymas, paskirtis ir veikimo principas 
 

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. 

 

Veikimo principas 

„Libellula“ siurbliai – tai diafragminiai siurbliai su sukabinimo strypu, varomi naudojant greičio mažinimo 
reduktorių. Diafragmos judėjimu sukuriamą srautą valdo įsiurbimo ir išleidimo atbuliniai vožtuvai. Kai 
diafragma kyla nuo korpuso apačios, susidaro vakuumas, kuris per įsiurbimo vožtuvą įtraukia skystį į 
siurblio korpusą. Kai diafragma leidžiasi žemyn, skystis pašalinamas per išleidimo vožtuvą. „Libellula“ 
siurbliai yra abipusiu principu veikiantys teigiamo tūrio siurbliai. Dėl šios priežasties išleidimo linijos 
skersmuo turi būti toks, kad skystis galėtų ištekėti laisvai ir nesusidarytų slėgis, galintis pažeisti 
diafragmą arba pavaros mechanizmą. Siurblys su vamzdynais turi būti sujungtas naudojant lanksčias 
žarnų dalis, kad siurblio sukuriama pulsacija nepersiduotų likusiai sistemai. 
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2 Konstrukcija 
 

 

 

Pagrindinės siurblio dalys 
1 – rėmas; 2 – rankena; 3 – oro kamera; 4 – įsiurbimo jungė; 5 – siurblio korpusas; 6 – ratas; 7 – 
išleidimo jungė; 8 – elektrinis variklis; 9 – pavarų dėžės korpusas. 
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3 Specifikacijos ir matmenys 
 

Modelis Libellula 1-3” Libelulla 1-4” 

Jungčių skersmuo DN100 PN100 DN100 PN100 

Maks. srautas 18 m3/h 32 m3/h 

Visas pakėlimo aukštis 15 m 15 m 

Užpildymo laikas 20 s 20 s 

Maks. pakėlimo aukštis 7 m 7 m 

Variklio tipas Elektrinis variklis Elektrinis variklis 

Variklio sūkiai 1400 aps./min. 1400 aps./min. 

Variklio galia 2,2 kW 3,0 kW 

Užvedimo būdas Elektrinis jungiklis Elektrinis jungiklis 

Grynasis svoris 79kg 107 kg 

Matmenys I×P×A (mm) 681×352×614 mm 1100×900×760 mm 

Maks. kietųjų dalelių dydis 50 mm 60 mm 
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4 Naudojimas 
 

4.1 Naudojimo paskirtis 

Siurblys yra tinkamas siurbti skysčius ar dumblą su kietosiomis dalelėmis. Siurblys gali veikti sausas 
nenustatytą laikotarpį. „Libellula“ siurbliai taip pat gali būti tinkami naudoti siurbti maistinius skysčius. 
Tokiu atveju naudotojas turi įsitikinti, kad su produktu susiliečiančios medžiagos atitinka galiojančių 
direktyvų reikalavimus. Įrenginys yra sukurtas ir pagamintas taip, kad po kiekvieno naudojimo su 
produktu susiliečiančias dalis būtų galima nuvalyti; visi siurblio jungiamieji elementai yra lygūs, be 
šiurkščių paviršių ar tarpų, į kuriuos galėtų pakliūti organinių medžiagų. Su maisto produktais 
susiliečiančius paviršius paprasta nuvalyti ir dezinfekuoti 

 

4.2 Netinkamas naudojimas 

Siurblys nėra tinkamas siurbti pavojingus, degius skysčius ar tokias medžiagas, kurios gali sukelti 
sprogią aplinką. Tai netaikoma ATEX sertifikuotiems siurbliams. Jei siurblį reikia naudoti ypatingai 
pavojingoms cheminėms medžiagoms siurbti ir esant jos sąlyčiui su asmenimis ar daiktais, būtina 
pasitarti su tiekėju, siekiant pasirinkti iš tinkamo metalo ir elastomerų pagamintas siurblio dalis, kurios 
liesis su skysčiu. Montuotojas turės eksploatavimo vietoje įrengti tinkamą nuotaką skysčiui, kuris gali 
nutekėti atsitiktinai pažeidus siurblio diafragmą, ir sumontuoti nuotolinius siurblio įjungimo ir išjungimo 
valdiklius bei skysčio išleidimo iš vamzdžių į nuotaką įrangą, kad būtų galima atlikti techninės priežiūros 
darbus. 
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5 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 „Caffini“ leidimo. 

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 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Kilus gaisrui arba esant bet kokiai kitai situacijai, kai susiduriama su atvira liepsna įrenginio 
išorėje arba viduje, būtina naudoti tinkamus gesintuvus (pvz. anglies dioksido). Draudžiama 
gesinti pilant vandenį ant liepsnos. 

 

 
GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA ATLIKTI TOLIAU IŠVARDYTUS VEIKSMUS. 
 

• Naudoti siurblį potencialiai sprogioje aplinkoje. 

• Vykdyti techninės priežiūros darbus, kai variklis veikia. 

• Lipti ant varikliu varomo siurblio ir vykdyti bet kokius darbus. 

• Naudoti varikliu varomą siurblį patalpose. 
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Pakelto krovinio keliamas pavojus. 

 

Draudžiama stovėti po pakeltu kroviniu. 

 

Draudžiama nuimti apsaugas. 

 

DĖMESIO. Neatidaryti, kai variklis veikia. 
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6 Transportavimas ir kėlimas 

Įrenginį galima kelti tik tada, kai siurbimo ir išleidimo vamzdžiai yra neprijungti , variklis yra išjungtas 
arba neprijungtas. Rėme sumontuotus įrenginius galima kelti naudojant tinkamas saugos sistemas ir 
keliamąją įrangą, kurią galima užkabinti už pačiame įrenginyje sumontuoto kėlimo kablio. 

Įrenginys turi būti transportuojamas horizontalioje padėtyje, užtikrinant optimalias saugos sąlygas. 
Įrenginį kelkite naudodami tik specialius kėlimo taškus. Prieš keldami įrenginį, patikrinkite duomenų 
plokštelėje nurodytus matmenis ir svorį. Įrenginio kėlimo metu nestovėkite keliamosios įrangos veikimo 
zonoje. Įrengimo ir techninės priežiūros darbų metu užtikrinkite saugų visų dalių perkėlimą naudojant 
tinkamus diržus. Siekiant nesugadinti įrangos ir nesužeisti darbuotojų, kėlimo darbus turi vykdyti 
kvalifikuoti specialistai. Įvairūs komponentai turi būti keliami naudojant specialius, tam numatytus kėlimo 
taškus. Nestovėkite ir nevaikščiokite po pakeltu įrenginiu. Norėdami pritvirtinti įrangą prie transportavimo 
paviršiaus, naudokite virves arba grandines. 

PASTABA. Keliant ar gabenant įrenginį, prie variklio ar elektrinio siurblio negali būti prijungtų 
papildomų priedų. 

  

NETEISINGAI 

NETEISINGAI 

TEISINGAI 

TEISINGAI 
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7 Vamzdynas ir montavimas 

Atsižvelgiant į tai, kokie varikliai yra naudojami su siurbliu, variklių gamintojai naudojimo ir techninės 
priežiūros instrukcijose pateikia nuorodas ir standartus. Elektrinį siurblį arba siurblį su varikliu ir metaliniu 
rėmu pastatykite ant tvirto pagrindo ir tinkamai pritvirtinkite inkarais prie žemės. Prie siurblio jungiamas 
vamzdynas turi būti lankstus arba su guminiais tvirtinimo elementais, siekiant sumažinti vibraciją tekant 
srautui. Patariama imtis priemonių, kad į vidų nepatektų didelių kietųjų dalelių (maks. skersmuo 50 mm 
1-3” ir 60 mm 1-4”), kurios gali pažeisti diafragmą ar jungiamąjį strypą: įsiurbimo pusėje sumontuokite 
apsauginį filtrą, kurį galima užsisakyti papildomai. Siurbimo ir išleidimo vamzdžių skersmuo turi būti 
lygus arba didesnis nei siurblio siurbimo ir išleidimo jungčių skersmuo. Kiek įmanoma, venkite naudoti 
posūkius, alkūnes ar susiaurėjimus, nes jie gali paveikti įtekančio ar ištekančio skysčio srauto greitį. 

Nemontuokite atbulinių vožtuvų: siurblyje yra sumontuoti apsauginiai vožtuvai, kurie veikia kaip atbuliniai 
vožtuvai. Kai kuriais atvejais naudinga sumontuoti apsauginį vožtuvą. Išleidimo pusėje nemontuokite 
srauto uždarymo vožtuvų, kad sumažintumėte srauto greitį. Išleidimo pusėje numatykite apėjimo vamzdį 
su srauto grąžinimu į siurbimo baseiną, kuris būtų reguliuojamas rutuliniu vožtuvu arba vožtuvu su 
sklende. 

Užtikrinkite, kad visos jungtys būtų sandarios: patikrinkite sriegius, adapterių, jungčių ir greito prijungimo 
jungčių tarpiklius. Siurblį sumontuokite kiek įmanoma arčiau siurbiamo skysčio taip, kad siurbimo pusės 
vamzdis būtų kuo trumpesnis (pakėlimo aukštis nebūtų didesnis nei 7 metrai); tokiu būdu siurblys 
greičiau užsipildo, o srauto greitis yra didesnis. Maksimalus siurbiamo skysčio pakėlimo aukštis yra 15 
metrų; didesnė hidraulinė apkrova turi neigiamos įtakos siurblio veikimui ir diafragmos eksploatavimo 
trukmei. Kai siurblys naudojamas nuolatos, bendras pakėlimo aukštis neturi būti didesnis 10 metrų. 
Tinkamas siurbimo ir išleidimo vamzdžių montavimas užtikrinamas, atsižvelgiant į srauto kryptį, kuri 
daugelyje versijų yra pažymėta krypties rodyklėmis ant įsiurbimo ir išleidimo antgalių, arba kamščiu ar 
oro gaubtu patikrinant, ar srautas siurbiamas siurbimo antgalyje. Montuodami įrenginius su vidaus 
degimo varikliais, užtikrinkite, kad variklio pasvirimo kampas skersai ar išilgai būtų ne didesnis nei 35°. 
Tokiu būdu užtikrinsite tinkamą tepimą. 

 

 Venkite vandens smūgių 
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ĮSPĖJIMAS 
Bet kokioms transporto priemonėms draudžiama važiuoti per išleidimo žarną. 
Neuždarykite išleidimo žarnos vožtuvo staiga, nes gali susidaryti vandens 
smūgių. 
Galite nepataisomai sugadinti siurblį. 

 

 

 

  

Išleidimo žarnos 

suspaudimas. 

Neuždaryti išleidimo 

žarnos vožtuvo staiga. 
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8 Elektros jungtis 

Siurblius su elektriniais varikliais reikia prijungti prie elektros įrangos su įžeminimo sistema, atitinkančia 
galiojančių techninių standartų reikalavimus. Modeliams su vienos fazės varikliu taikykite galiojančius 
techninius standartus. Įsitikinkite, kad ant vardinės plokštelės nurodyta įtampa atitinka maitinimo tinklo 
įtampą. Prieš vykdydami bet kokius montavimo ir techninės priežiūros darbus, įsitikinkite, kad siurblys 
yra neprijungtas prie maitinimo šaltinio. 

Maitinimo kabelio negalima naudoti norint perkelti ir gabenti siurblį. Jei įžeminimo nepakanka, 
rekomenduojame sumontuoti nuotėkio relę, kuri užtikrins papildomą apsaugą nuo elektros smūgio. 
Trifaziams įrenginiams maitinimo kabelio įžeminimo laidą (geltonas-žalias) prijunkite prie maitinimo tinklo 
įžeminimo sistemos. Montuotojas yra atsakingas už tai, kad maitinimo tinklo įžeminimo sistema atitiktų 
taikomus standartus. Siurblius su trifaziu varikliu prie maitinimo šaltinio prijunkite naudodami magnetinę 
terminę variklio apsaugą arba kontaktorių su termine rele. Kiekvieną kartą, kai siurblys su trifaziu varikliu 
yra prijungiamas prie kito maitinimo šaltinio, yra tikimybė, kad siurblio sukimosi kryptis bus neteisinga. 
Dėl neteisingos sukimosi krypties reikšmingai sumažėja srautas ir netinkamai veikia reduktorius. 
Teisinga sukimosi kryptis pažymėta rodykle ant reduktoriaus korpuso. Jei variklis sukasi netinkama 
kryptimi, atjunkite maitinimo liniją ir sukeiskite dvi fazes vietomis. 
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9 Pasiruošimas paleidimui 
 

1. Atidarykite reduktoriaus alyvos lygio tikrinimo kamštį (1) 
 

 
 

2. Patikrinkite, kiek yra alyvos. Alyvos turi būti apytiksliai 1–2 cm nuo alyvos tikrinimo 
angos krašto (2). 
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10. Pasiruošimas paleidimui 

 

PAVOJUS 
Prieš pradėdami naudoti siurblį, patikrinkite, ar tinkamai sumontuotos visos dalys, ar veikia 
visi saugos įtaisai. 

1. Patikrinkite, ar siurblyje nėra jokių nuotėkių. 
2. Patikrinkite kabelius ir elektrinius komponentus. 
3. Įvertinkite visas saugos ir aplinkosaugos rizikas. 
4. Apžiūrėkite įrangą. 
5. Patikrinkite, ar nėra įtrūkimų. 
6. Patikrinkite, ar netrūksta dalių, ar dalys nepažeistos. 
7. Patikrinkite, ar nepažeistos įsiurbimo ir išleidimo jungtys. 
8. Patikrinkite, ar nėra jokių kliūčių išleidimo žarnos pusėje. 
9. T. t. 
10. Patikrinkite visus vamzdžius. 
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11. Paleidimas 
 

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

2. Patikrinkite, ar siurblys pastatytas taip, kaip yra nurodyta naudojimo instrukcijoje. Atkreipkite dėmesį 

į plotą aplink siurblį. Įsitikinkite, kad įrenginys gali traukti tiek oro, kiek reikia. 

3. Patikrinkite, ar yra laikomasi saugos nurodymų. 

4. Prijunkite žarnas. 

5. Įsitikinkite, kad įsiurbimo žarnos gale sumontuotas sietas (filtras) yra panardintas į vandenį. 

6. Atlikite bendruosius siurblio paruošimo paleidimui darbus. 

7. Prie elektros lizdo prijunkite siurblio kištuką su jungikliu. 

  
 

8. Pasukite jungiklį (1) į 1 padėtį, variklis turi užsivesti. 

 

  
 

Jei įsižiebia indikatoriaus lemputė (2), tai reiškia, kad variklio sukimosi kryptis yra neteisinga. 

Pasukite fazių sukeitimo kištuką (3), kad pakeistumėte elektrinio variklio sukimosi kryptį. Įspėjamoji 
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lemputė turi išsijungti. 
 

  
 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Jei paleidimo metu atsiranda vibracija, išjunkite įrenginį ir pašalinkite 
vibracijos priežastis, prieš vėl jį paleisdami. 
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12. Sustabdymas 
 

1. Pasukite kištuko jungiklį (1) į 0 padėtį. Variklis išsijungs. 

 

  
 

2. Jei manote, kad skystis gali užšalti, išleiskite skystį iš siurblio, kol terpė yra skysta. 
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13. Siurblio išleidimas, esant užšalimo pavojui 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Jei yra pavojus, kad įrenginys užšals, reikia išleisti siurbiamą skystį, kuris gali užšalti (kai 

siurblys yra sustabdytas). 

 
1. Išjunkite variklį, atjunkite visus vamzdžius, pakelkite siurblio siurbimo pusę apie 45 laipsnių 

kampu ir palaukite, kol vanduo ištekės. 
 

 
 

2. Pastatykite siurblį atgal į horizontalią padėtį. 
 

 

  



19 
 

 

14. Trikčių šalinimas 
 

 

 

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

arba veikimo sutrikimui, nedelsiant išjunkite siurblį. 

Informuokite atsakingus asmenis. Nustatykite gedimo priežastį ir, prieš vėl 

įjungdami siurblį, pašalinkite gedimą 
 

Problema Galima priežastis Patvirtinimas ir sprendimas 
Siurblys veikia, tačiau 
nesiurbia 

Per didelis siurbimo aukštis. Sumažinkite siurbimo aukštį. 

Siurbimo vamzdynas nėra 
sandarus. 

Sandariai įdėkite visus vamzdyno 
tarpiklius. 

Siurblys užsikimšo. Iš siurblio pašalinkite visas jį 
užkimšusias medžiagas. 

Siurbimo vamzdis nėra iki galo 
įmerktas į siurbiamą skystį. 

Siurbimo vamzdį iki galo pamerkite į 
skystį taip, kad nebūtų siurbiamas oras. 

Siurbimo filtras užsikimšo. Išvalykite siurbimo filtrą. 

Siurbimo ir (arba) išleidimo vožtuvai 
liko atidaryti, nes juose įstrigo kietų 
objektų. 

Pašalinkite kietus objektus. 

Mažas srauto greitis Per mažas sukimosi greitis. Jei įmanoma, padidinkite variklio sūkių 
skaičių. 

Tiekimo vamzdis yra netinkamo 
dydžio arba užsikimšo. 

Pakeiskite arba išvalykite vamzdį. 

Per daug posūkių arba tiekimo 
vamzdis yra per ilgas. 

Atlikite tiekimo linijos pakeitimus. 

Naudojama nesustiprinta 
subliūkštanti mova. 

Sutrumpinkite arba sumontuokite 
trumpesnį vamzdį. 

Pažeisti vamzdžiai. Pakeiskite. 

Per didelis triukšmas Pažeistas reduktorius. Reduktorių turi suremontuoti gamintojo 
įgalioti specialistai. 

Siurblys nėra saugiai pritvirtintas 
prie pagrindo. 

Užtikrinkite, kad siurblys būtų saugiai 
pritvirtintas fiksuojančiaisiais kaiščiais ir 
saugos kaiščiais. 

Siurbimo vamzdis užsikimšo. Išvalykite vamzdžius. 

Virš diafragmos yra 
vandens 

Diafragma yra sugadinta. Pakeiskite diafragmą. 

Diafragmą laikantieji varžtai 
atsilaisvino. 

Priveržkite varžtus.  

 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Jei nepavyksta pašalinti arba nustatyti siurblio gedimo, nedelsdami 

kreipkitės į „Uprent“ technikos skyrių. 

 

 


