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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 diafragmas sūknis vaļējā korpusā 
 
Tehniskie parametri: 
Pielietojums     Gruntsūdens līmeņa pazemināšanai 
Ražotājs / modelis    Caffini / M30 
Maksimālā ražība    32 m3 / h 
Maksimālais spiešanas augstums  15 mwc 
Cieto daļiņu caurlaidība   Līdz 60mm 
Maksimālais uzsūkšanas augstums  8,5m 
Iesūkšanas uzgaļu diametrs   4’’ 
Izmešanas uzgaļu izmērs   4’’ 
Gabarītizmēri L x W x H   1100mm x 900mm x 760mm 
Svars      107kg 
Dzinējs      Elektrodzinējs 
Dzinēja modelis    GMA2 
Dzinēja jauda / apgriezieni   3 kW / 1400 apgr/min 
Dzinēja voltāža / fāzes / frekvence  400V / 3 fāzes / 50Hz 
Nominālā strāva    15A 
Ievadrozetes izmērs    32A ar fāžu maiņu 
GPS      Nav aprīkots 
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Libellula 1-3” Electro 
Libellula 1-4” Electro 
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1 Apraksts un darbības princips 
 

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.  

 

Darbības princips: 

Libellula sūkņi ir diafragmas sūkņi, ko piedzen kloķa klaņa mehānisms no motora reduktora. Plūsmu, ko 
rada diafragmas kustība, sūkšanas un izplūdes laikā kontrolē ar pretvārstiem. Kad diafragma paceļas no 
apvalka apakšas uz augšu, tas rada vakuumu, kas caur iesūkšanas vārstu šķidrumu ievada apvalkā. Kad 
diafragma kustas uz leju, caur padeves vārstu šķidrums tiek izvadīts. Tādēļ izplūdes līnijai jābūt ar 
pietiekamu diametru un brīvai izvadīt sūknējamo šķidrumu, lai izvairītos no spiediena palielināšanās, kas 
var sabojāt diafragmu vai piedziņas mehānismu. Sūknis jāpievieno cauruļvadiem, izmantojot elastīgus 
savienojumus, lai izvairītos no sūkņa pulsāciju/vibrāciju pārnešanu uz pārējo sistēmu. 
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2 Uzbūve 
 

 

 

Galvenie sūkņa elementi:  
1 – Rāmis, 2 – Rokturis, 3 – Gaisa kamera, 4 – Iesūkšanas atloks, 5 – Sūkņa korpuss, 6 – Riepa, 7 
– Izplūdes atloks, 8 – Elektromotors, 9 – Reduktora korpuss 
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3 Specifikācija un izmēri 
 

Modelis Libellula 1-3” Libelulla 1-4” 
Savienojuma diametrs DN80 PN10 DN100 PN10 

Maksimālā ražība 18 m3/h 32 m3/h 

Spiešanas augstums 
(kopā) 

15 m 15 m 

Uzsūkšanas laiks 20 sek. 20 sek. 

Maksimālais uzsūkšanas 
augstums 

7 m 7 m 

Motora tips Elektromotors Elektromotors 

Motora apgriezienu skaits 1400 apgr./min 1400 apgr./min 

Motora jauda 2,2 kW 3,0 kW 

Palaišanas metode Elektriskais slēdzis Elektriskais slēdzis 

Neto svars 79 kg 107 kg 

Izmēri G(L) x P(W) x A(H) 
(mm) 

681x352x614 mm  1100x900x760 mm 

Cieto daļiņu caurlaidība 50 mm 60 mm 
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4 Izmantošana 
 

4.1 Paredzētais lietojums 

Sūknis ir piemērots šķidrumu sūknēšanai ar cieto daļiņu piejaukumu. Sūknis var darboties sausā režīmā. 
Libellula sūknis var būt piemērots arī pārtikas šķidrumu pārsūknēšanai; šajā gadījumā lietotājam 
jāpārliecinās, ka materiāli, kas nonāk saskarē ar produktu, atbilst attiecīgajām direktīvām. Iekārta ir 
projektēta un ražota tā, lai pirms katras lietošanas reizes varētu notīrīt detaļas, kas saskaras ar sūknējamo 
produktu; visi sakabes elementi ir gludi, bez raupjuma vai gropēm, kur var uzkrāties organiski materiāli; 
virsmas, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem, var viegli notīrīt un dezinficēt.  

 

4.2 Kam sūknis nav paredzēts? 

Sūknis, izņemot ATEX sertificēto versiju, nav piemērots bīstamu, viegli uzliesmojošu šķidrumu vai tādu, 
kas var radīt sprādzienbīstamu atmosfēru, sūknēšanai. Ja sūkni izmanto sevišķi bīstamu (cilvēkam vai 
lietām) ķīmisku produktu sūknēšanai, ir jāprecizē pie piegādātāja, vai ir pareizi izvēlēti metāla materiāli un 
sūkņa detaļu elastomēri, kas nonāk saskarē ar šķidrumu. Tomēr ir nepieciešams, lai sūkņa darbības zonā 
iekārtas uzstādītājs izveidotu piemērotu rezervuāru šķidrumam, kas varētu noplūst nejaušas sūknēšanas 
diafragmas saplīšanas gadījumā, kā arī, lai varētu veikt apkopi.  
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5 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 
Caffini pump atļaujas sūknēšanas iekārtā veikt izmaiņas ir aizliegts. 

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. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ugunsgrēka vai jebkuras citas situācijas gadījumā, kad iekārtas iekšpusē vai ārpusē 
ir atklāta liesma, jāizmanto tikai atbilstoši ugunsdzēšamie aparāti (piemēram, oglekļa 
dioksīda). Liesmu dzēšanai ir stingri aizliegts izmantot ūdeni.  

 
 
STINGRI AIZLIEGTAS ŠĀDAS DARBĪBAS: 
 

• Sūkņu izmantošana sprādzienbīstamā vidē. 
• Apkopes veikšana, darbojoties motoram. 
• Uzkāpšana uz ar motoru darbināmā sūkņa, lai veiktu jebkāda veida darbu. 
• Nelietojiet ar motoru darbināmu sūkni telpās. 
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Piekārto kravu bīstamība 

 

Stāvēt zem kravām ir aizliegts! 

 

Aizliegts noņemt drošības aizsargus! 

 

UZMANĪBU! Neatvērt, kad darbojas motors! 
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6 Pārvadāšana un celšana 
Iekārtu var pārvietot tikai ar atvienotām iesūkšanas un izplūdes caurulēm, un kad motors ir atvienots no 
strāvas avota vai apstādināts. Sūkni drīkst pacelt tikai aiz tam paredzētajām celšanas vietām. 

Iekārta ir jāpārvadā horizontālā stāvoklī un optimālos drošības apstākļos. Paceliet sūkni, izmantojot tikai 
pacelšanas punktus. Pirms sūkņa celšanas, pārbaudiet izmērus un svaru. Sūkņa celšanas brīdī nestāviet 
zem kravas. Sūkņa pārvadāšanas laikā izmantojiet stropes tā nostiprināšanai un fiksēšanai. Lai izvairītos 
no iekārtas sabojāšanas un personāla negadījumiem, darbības ar iekārtu jāveic specializētam 
personālam. Dažādu komponentu pacelšanas punktus drīkst izmantot tikai to komponentu pacelšanai, 
kuriem tie paredzēti. Nestāviet vai nepārvietojieties zem vai iekārtas tuvumā, kad tā tiek pacelta no zemes.  

N.B. Pacelšanas vai transportēšanas gadījumā sūknim ir jābūt atvienotam no visām sistēmām, 
ieskaitot elektrību.  
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7 Cauruļvadi un uzstādīšana 
Attiecībā uz motora, kas savienots ar sūkni, izmantošanu, ir atsauce uz to pašu motoru ražotāju 
sniegtajiem standartiem, kas pievienoti šai lietošanas un tehniskās apkopes rokasgrāmatai. Uzstādiet 
elektriskā sūkņa vai motora sūknēšanas iekārtas, kas aprīkotas ar metāla rāmi, uz stabiliem pamatiem un 
labi piestiprināti pie zemes. Savienojuma cauruļvadiem ar sūkni jābūt elastīgiem vai aprīkotiem ar elastīgu 
gumijas skrūvi, lai mazinātu vibrācijas pogas plūsmas ātruma dēļ. Ir pareizi novērst lielu cietu daļiņu 
(maksimālais izmērs 50 mm pie 1-3” un 60 mm pie 1-4”) iekļūšanu, kas varētu sabojāt diafragmu vai klani, 
uzstādot iesūkšanas pusē filtru. Iesūkšanas un padeves cauruļvadu diametram jābūt vienādam vai 
lielākam par sūkņa iesūkšanas un izplūdes pieslēgvietu diametru. Cik vien iespējams izvairieties no 
līkumiem vai sastrēgumiem, kas varētu ierobežot šķidruma ieplūdi vai plūsmas ātrumu uz vai no sūkņa.  

Neuzstādiet slēgvārstus: sūknis ir aprīkots ar klapes tipa vārstiem, kas darbojas kā pretvārsti. Dažos 
gadījumos var būt noderīgi uzstādīt spiediena samazināšanas vārstu. Lai samazinātu plūsmas ātrumu, 
padevei paredziet atplūdes vārstu, ar atgriešanu iesūkšanas rezervuārā, kas noregulēts ar lodveida vai 
aizbīdņa vārstu. 

Pārliecinieties, ka visi savienojumi ir blīvi hermetizēti: pārbaudiet vītnes, adapteru blīves, pieslēgvietas un 
ātros savienojumus. Uzstādiet sūkni pēc iespējas tuvāk sūknējamajam šķidrumam, cenšoties pēc iespējas 
samazināt iesūkšanas cauruļvada garumu (maksimālais sūkšanas augstums ir 7 metri); šādā veidā 
iesūkšanas laiks samazinās un tiek iegūts lielāks plūsmas ātrums. Maksimālā sūkņa [spiešanas] 
augstums ir 15 metri; lielākas hidrauliskās slodzes negatīvi ietekmē sūkņa darbību un samazina 
diafragmas ekspluatācijas laiku. Nepārtrauktai lietošanai kopējais manometriskais augstums nedrīkst 
pārsniegt 10 metrus. Pareiza iesūkšanas un padeves cauruļvadu uzstādīšana tiek nodrošināta, ievērojot 
plūsmas virzienu, kas lielākajā daļā modeļu ir apzīmēts, izmantojot virziena bultiņas uz iesūkšanas un 
padeves sprauslām, vai tomēr, ja ir cita situācija, pārbaudot, vai sūkšana notiek uz sprauslas ar aizbāzni 
vai caur gaisa padeves atvērumu. Uzstādot iekārtas ar endotermisko motoru, lai garantētu pareizu 
eļļošanu, pārliecinieties, ka motora maksimālais slīpums šķērsvirzienā vai gareniski nepārsniedz 35°.  

 

Sargieties no hidrauliskā trieciena 
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BRĪDINĀJUMS 
Neļaujiet nevienam transportlīdzeklim braukt uz izplūdes šļūtenes. 
Neaizveriet izplūdes vārstu pēkšņi, jo var rasties hidrauliskais trieciens. 
Tas var izraisīt smagu sūkņa bojājumu. 
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8 Elektriskais pieslēgums  
Sūknim, kas darbojas ar elektromotoru ir jābūt sazemētam, saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem 
tehniskajiem standartiem. Vienfāzes modelim ievērot pašreizējos tehniskos standartus. Pārliecinieties, vai 
tīkla spriegums sakrīt ar sūkņa vajadzīgo spriegumu; par to var pārliecināties uz motora datu plāksnītes. 
Pirms jebkādu iekārtu uzstādīšanas vai apkopes veikšanas pārliecinieties, vai elektriskais sūknis ir 
atvienots no elektroapgādes avota.  

Neizmantojiet sūkņa barošanas kabeli, lai sūkni paceltu vai transportētu. Ieteicams sūkni aprīkot ar motora 
aizsardzību, kas motoru pasargās elektrošoka gadījumā. Trīsfāžu modelī no barošanas kabeļa uz 
barošanas tīkla zemējuma sistēmu pievienojiet zemējuma vadu (dzeltens – zaļš). Uzstādītājam ir 
pienākums pārliecināties, ka elektroapgādes tīkla zemējuma sistēma atbilst standartiem. Trīsfāžu modelī 
pievienojiet sūkni tīklam, izmantojot magneto siltuma motora aizsargu vai kontaktoru ar siltuma releju. 
Katru reizi, kad sūknis ar trīsfāžu motoru ir savienots ar citu tīklu, rotācijas virziens var mainīties. Nepareizs 
rotācijas virziens izraisa ievērojamu plūsmas ātruma samazināšanos un nepareizu reduktora darbību. 
Pareizais rotācijas virziens ir norādīts ar bultiņu uz reduktora korpusa. Ja motors griežas pretējā virzienā, 
ir jāsamaina fāžu secība, pirms tam atvienojot sūkni no tīkla.  
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9 Sagatavošanās palaišanai 
 

1. Atskrūvējiet reduktora eļļas līmeņa korķi (1). 
 

 
 

2. Vizuāli pārbaudiet eļļas līmeni, līmenim jābūt apmēram 1-2 cm zem eļļas pārbaudes 
atveres malas (2). 
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10. Sagatavošanās palaišanai 

 

BĪSTAMI 
Pirms sūkņa lietošanas pārbaudiet, vai visas sistēmas daļas ir pareizi uzstādītas un vai visas 
drošības ierīces darbojas. 

1. Pārbaudiet sūkņa noplūdes. 
2. Elektroinstalācijas un elektrisko komponentu pārbaude. 
3. Drošības un vides risku pārbaude 
4. Vizuālās pārbaudes. 
5. Pārbaudiet visas plaisas. 
6. Pārbaudiet, vai netrūkst vai nav bojātas detaļas. 
7. Pārbaudiet, vai iesūkšanas un izplūdes pieslēgvietas nav bojātas. 
8. Pārliecinieties, ka padeves šļūtenes pusē nav šķēršļu. 
9. Utt. 
10. Pārbaudiet visus cauruļvadus. 
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11. Palaišana 
 

1. Pārbaudiet sūkņa tipu (datu plāksnīti) un sūknēšanas iekārtas raksturlielumus, piemēram: apgr./min, 
darba spiediens, enerģijas patēriņš, darba temperatūra, rotācijas virziens,NPSH, utt. 

2. Pārbaudiet, vai sūknēšanas iekārta ir novietota saskaņā ar norādījumiem. Pievērsiet īpašu uzmanību  

zonai ap sūknēšanas iekārtu. Pārliecinieties, ka sūknēšanas iekārta var iesūkt pietiekami daudz 

svaiga gaisa. 

3. Pārbaudiet, vai ir spēkā noteiktie drošības noteikumi. 

4. Savienojiet šļūtenes  

5. Pārliecinieties, ka iesūkšanas filtrs sūkšanas 
šļūtenes galā atrodas ūdenī. 

6. Sūknēšanas iekārtas sagatavošana startam 

7. Savienojiet sūkņa spraudni ar slēdzi kontaktligzdā. 

  
 

8. Pagrieziet kontaktdakšas slēdzi (1) 1. pozīcijā, sūkņa motors iedarbosies. 
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Ja parādās indikatora gaisma (2), tad sūkņa motora rotācija ir nepareizā virzienā. 

Pagriežot fāzes maiņas spraudni (3), ir iespējams mainīt elektromotora rotācijas virzienu. 
Brīdinājuma gaismai (2) ir jānodziest. 
 

  
 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja iedarbināšanas laikā rodas vibrācija, nekavējoties apturiet sūkni un novērsiet  
 vibrācijas iemeslu, pirms uzsākat darbus no jauna. 
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12. Apstāšanās 
 

1. Pagrieziet kontaktdakšas slēdzi (1) 0. pozīcijā, sūkņa motors apstāsies. 

 

  
 

2. Kad Jums ir aizdomas, ka šķidrums sāk sasalt, iztukšojiet sūkni, kamēr tas joprojām ir šķidrā 

stāvoklī. 
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13. Sūkņa iztukšošana, ja pastāv sasalšanas risks. 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja pastāv sasalšanas draudi, ir jāiztukšo šķidruma sūknēšanai paredzētais sūknis, kas var 

sasalt. 

 
1. Izslēdziet motoru, atvienojiet visas caurules un paceliet sūkņa iesūkšanas pusi uz augšu līdz 

aptuveni 45 grādiem, pagaidiet, līdz viss ūdens tiek iztukšots. 
 

 
 

2. Novietojiet sūkni atpakaļ horizontālā stāvoklī. 
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14. Traucējummeklēšana 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Nepareizas vai neparastas darbības gadījumā nekavējoties izslēdziet sūkni vai 

sūknēšanas iekārtu, lai novērstu bīstamu situāciju un/vai sūkņa vai sūknēšanas 

iekārtas bojājumus (iespējams, nopietnus). 
Informējiet atbildīgās personas. Nosakiet attiecīgā traucējuma vai kļūmes cēloni. 

Atrisiniet problēmu pirms sūkņa atkārtotas palaišanas. 
 

Problēma Iespējamais cēlonis Pārbaudes un risinājumi 
Sūknis darbojas, bet 
nepumpē [šķidrumu].  

Pārmērīgs sūkšanas augstums.  Samaziniet iesūkšanas augstumu.  

Iesūkšanas cauruļvadi nav 
hermētiski.  

Pārbaudiet un atjaunojiet visu bojātos 
cauruļvadu blīvējumu.  

Sūknis ir nobloķēts.  Izņemiet visus bloķējošos objektus 
sūkņa iekšpusē.  

Sūkšanas caurule nav pilnībā 
iegremdēta sūknējamā šķidrumā. 

Pilnībā iegremdējiet sūkšanas cauruli, 
lai tā nesūc gaisu.  

Iesūkšanas filtrs ir bloķēts.  Iztīriet sūkšanas filtru.  

Sūkšanas un/vai padeves vārsti 
cieta objekta dēļ ir palikuši atvērtā 
stāvoklī.  

Izņemiet cieto objektu.  

Zems plūsmas ātrums.  Motora apgriezieni ir pārāk mazi. Ja iespējams, palieliniet motora 
apgriezienus.  

Izplūdes caurule ir par mazu vai 
bloķēta.  

Nomainiet cauruli vai iztīriet to.  

Pārāk daudz līkumu vai izplūdes 
caurule ir pārāk gara.  

Labot izplūdes līniju.  

Caurules diametrs par mazu  Saīsiniet vai uzstādiet citu cauruli.  

Bojātas caurules.  Aizvietot.  

Pārmērīgs troksnis  Reduktora bojājums.  Reduktora remonts, piesaistot ražotāja 
pilnvarotu personālu.  

Sūknis nav droši nostiprināts 
statīvā.  

Pārliecinieties, ka statīvs ir bloķēts, 
izmantojot nostiprināšanas sprostu un 
tas ir pareizi ievietots.  

Iesūkšana ir bloķēta.  Iztīriet cauruļvadus.  

Virs diafragmas ir 
ūdens.  

Diafragma ir bojāta.  Nomainiet diafragmu.  

Skrūves, ar ko ir pievilkta 
diafragma, ir vaļīgas.  

Pievelciet skrūves.  

 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Ja parādās kāds sūkņa defekts un jūs nevarat atrast bojājumu, 

nekavējoties sazinieties ar Uprent tehnisko nodaļu. 
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