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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 



Bensiinimootoriga pump raamil 
 

Tehniline spetsifikatsioon: 

Kavandatud kasutus    Kanalisatsiooni- ja drenaaživee pumpamine 

Mark / Tüüp     Caffini / Trashlib 2 

Maksimaalne voog    51 m3 / h, vaata kõverat 

Maksimaalne tõstekõrgus   30mwc, vaata kõverat 

Maksimaalne imemistõste   8m 

Imemisühendus    2’’ 

Tühjendusühendus    2’’ 

Vaba läbipääs     Kuni 28mm 

Mõõtmed P x L x K    730mm x 700mm x 750mm 

Kaal      38kg 

Mootor      Bensiinimootor 

Mootori Mark / Tüüp    Honda / GX160 

Mootori võimsus / p/min   3,6 kW / 3600 p/min 

Kütusepaak     3,1 liitrit 

Maksimaalne kütusekulu   1,17 l/h 

Maksimaalne tööaeg täispööretega  2h 

GPS      Pole varustatud 
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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.  

 

Horisontaalne mootoriga tsentrifugaalpump Caffini TRASHLIB on oma tööpõhimõttelt bensiiniajamiga 
pump, millel on avatud labadega rootor, mis võimaldab pumbata isegi tahkeid osakesi sisaldavaid 
vedelikke. See pump suudab rahuldavalt pumbata ka vedelikke, mis sisaldavad lahustunud gaase või 
õhku. Pump sobib kuni 50 cSt viskoossusega vedelike pumpamiseks, mis sisaldavad ka tahkeid osakesi. 
Pumba kasutusvaldkonnad: tööstus, tsiviilehitus, laevaehitus, reovee puhastamine, ehitus ja 
põllumajandus. Seda ei tohi kasutada potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades. Tellimusi/päringuid 
tehes märkige alati ära pumba tüüp, mis on märgitud pumba andmesildile, või pumba seerianumber. 

 

  



1.2 Ehitus 
 

 

Pumba peamised komponendid:  
1 – väljalaskeava, 2 – imiava, 3 – käepide liigutamiseks, 4 – tühjendusava, 5 – mootor, 6 – rehv, 7 – 
pumba korpus, 8 – summuti, 9 – raam, 10 – õhufilter, 11 – kütusepaak, 12 – pumba täiteava. 

  



 

2 Spetsifikatsioonid ja mõõtmed 
 

Trashlib 2 

Max võimsus 51 m3/h 

Max tõstekõrgus 30 m 

Tahkete osakeste max läbimõõt 28 mm 

Kaal 38 kg 

Ühenduspunktid 2” DN 50 

Mõõtmed (P x L x K) 730 x 700 x 750 

Bensiinimootor Honda 

Mootori töömaht 163 cm3 

Pumba käivitamine Käima tõmmatav 

Võimsus 3,6 kW 

Nominaalkiirus 3600 p/min 

Kütusepaagi maht 3,1 l 

Jahutus Õhk 

 

 

  



3 Jõudlus ja jõudluskõver 
 

 
  



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 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 äravoolutorustikuga. 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 

 

  



5 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 X  ÕIGE OK 

  



6 Torustik ja paigaldamine 

6.1 Torustik 
 
Puhastage torustik enne pumba külge ühendamist hoolikalt. Imitorud peavad olema sama läbimõõduga 
kui pumba imiava. Võimalusel vältige pöördeid, põlvi ja kitsaskohti, kuna need piiravad vedeliku 
vooluhulka pumbas. 
Paigaldage pump pumbatavale vedelikule võimalikult lähedale. Kui võimalik, püüdke vähendada imitoru 
pikkust. 
 

 
Imitoru ühendus peab olema täiesti õhukindel: kontrollige toru keermeid, ääriku tihendeid, kiirühendusi 

jne. 

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. 

 

  

Ära sulge äravooluklappi järsult!  Väljalaskevoolik vajub kokku 

 



7 Ettevalmistused käivitamiseks  
 

 

 

HOIATUS 
Pumbal on vaakumpump, mistõttu ei tule pumpa eelnevalt pumbatava vedelikuga 
täita. 

 

 

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

 

7.1 Pumba korpuse täitmine 
 

Täitke pumba korpus täielikult vedelikuga, mida hakkate pumpama, kasutades selles korpuse ülaosas 
olevat ava (1). Kui pump on seiskunud, siis korpus ei tühjene, mistõttu ei ole seda pärast pumpa 
käivitades vaja enam uuesti täita. 
 

 
 

7.2 Kütusetaseme kontrollimine kütusepaagis 
 

 

 

HOIATUS 

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

madal. Sellisel juhul võib õhk kütusesüsteemi sattuda. 

 

 
 

 

HOIATUS 

Kütuse lisamisel PEAB mootor olema välja lülitatud.  

 

 

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

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

 
 

7.4 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. 

• Pumba juures toimingute teostamine, kui pump on ühendatud aktiivse 
kaugjuhtimisfunktsiooniga. 

• Enne haagisele paigaldatud pumba käivitamist veenduge, et haagise rattad on sobivalt 
lukustatud. 

• Mootoriga pumba kasutamine siseruumides. 
 
 

7.5 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 väljalaskeavad ei oleks kahjustunud. 

• jne 
 

7.6 Täitmine 
 
Tähelepanu! Kui pump ei täitu, ärge käitage pumpa kauem kui 2 minutit, et vältida vedeliku 
ülekuumenemist ja tihendi kahjustumist.  
Mootorajamiga pumbad peaks töökiirusele viima järk-järgult. Ärge kunagi muutke töökiiruse piirajat – kui 
pumba kiirus on suurem, kui see, millele mootor on seadistatud, võtab pump rohkem energiat, kui mootor 
suudab tagada.  
Ärge kunagi ületage maksimaalset töökiirust, mis on toodud pumba andmesildil. 
Kui pump on täitunud:  

1. kontrollige, et tihend ei lekiks.  
2. kontrollige, et mootorile antav vool ei ületaks seadme andmesildil toodud nimiväärtust. 
3. Kui pump ei tundu tavapäraselt töötavat, tuleb see kohe seisata. Vea võimaliku põhjuse leiate 

veaotsingu alt. 
  



8 Pumba käivitamine  
 

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

6. Keerake mootori käivitus-/stopplüliti asendisse ON (1). 

 

 
 

7. Avage kütusehoob (2). 
8. Kui mootor on külm, sulgege drosselklapp (3). 
9. Tõmmake mootor käivitusnöörist käima (4).  



 
10. Kui mootor on käivitunud, sulgege drosselklapp (3). Mootor kogub kiirust ja hakkab sujuvalt tööle. 

 
 

 

 

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. 

 
 

 

HOIATUS 
Pump ei tohi kuivalt töötada kauem kui 2 minutit. Kuivalt töötamine võib kahjustada 
pumba mehaanilist tihendit.  

 
  



9 Pumba seiskamine 
 

1. Keerake mootori käivitus-/stopplüliti asendisse OFF (1). Jälgige, et süsteem seiskuks ühtlaselt ja 

sujuvalt. 

 

 

2. Sulgege kütusehoob (2). 

 

 
 

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

kujul. 

  



10 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 tühjendusava (1). 
 

 
 

 

2. Pärast seda, kui kogu vesi on välja nõrutatud, sulgege tühjendusava (1). 
  



 

11 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 ei täitu Etteandetoru on surve all Laske torust õhk välja. 

Labad võivad olla kulunud või katki  Demonteerige pumba korpus ja 
kontrollige labade kulumist. 

Imifilter (selle olemasolul) võib olla 
ummistunud. 

Eemaldage ummistus 

Imikõrgus on liiga kõrge  Vähendage imikõrgust. 

Õhk tuleb tihendi vahelt sisse Demonteerige tihend ja puhastage 
see. 

Labad on võõrkehade tõttu 
ummistunud 

Demonteerige pumba korpus ja 
eemaldage võõrkehad. 

Pump ei pumpa 
vedelikku 

Süsteemi nõutav tõstekõrgus on 
suurem kui pumba nominaalne 
tõstekõrgus. 

Vaadake süsteemi disain üle või 
valige teine pump. 

Imitorustikus on liigne voolutakistus Vaadake põlvede, klappide, 
kitsaskohtade jms paigutus üle. 
Vajadusel suurendage torude 
läbimõõtu. 

Labad on võõrkehade tõttu 
ummistunud 

Demonteerige pumba korpus ja 
eemaldage võõrkehad. 

Imi-/äravoolutorud võivad olla 
ummistunud 

Tehke kindlaks ummistunud ala ja 
kõrvaldage ummistus. 

Pump ei pumpa 
piisavalt vedelikku 

Õhulekked imitorustikus Kontrollige, et ühendused oleksid 
õhukindlad ja vaadake imitoru üle. 

Labad ja/või kuluplaat võivad olla 
kulunud. 

Demonteerige pump ja asendage 
need. 

Imitoru diameeter on liiga väike Asendage imitoru. 

Pump ei tekita 
piisavalt rõhku 

Vedeliku viskoossus on oodatust 
suurem 

Mõõtke vedeliku viskoossus ja võtke 
ühendust pumba tootjaga. 
Tsentrifugaalpumba viskoossus ei 
tohiks ületada 50 cSt. 

Pump saab liiga palju 
energiat 

Pump töötab tingimustel, mis on 
erinevad sellest, mis pumba 
dokumentides märgitud. 

Kontrollige pumba töötingimusi ja 
võrrelge neid andmeid pumba 
andmesildil olevate andmetega. 

Vedeliku tihedus on planeeritust 
suurem 

Mõõtke vedeliku tihedust ja võrrelge 
seda pumbale sobivate väärtustega. 

Pumba pöörlevate ja mitte 
pöörlevate osade vahel võib olla 
hõõrdumine. 

Demonteerige pumba korpus ja 
kontrollige, et pindadel ei oleks 
kriimustusi. 

Rootoris on võõrkeha Demonteerige pumba korpus ja 
eemaldage võõrkehad. 

Pump vibreerib ja 
tekitab müra 

Pump töötab liiga väikese 
vooluhulgaga 

Kontrollige süsteemi klappide 
seadistusi ning manomeetri ja 
vaakumimõõturi näite. 



Pump või torustik ei ole korralikult 
kinnitatud 

Veenduge, et süsteemi torustik on 
korralikult kinnitatud. 

Tekib pumba kavitatsioon Vähendage imikõrgust. 

Rootoris on võõrkeha Demonteerige pumba korpus ja 
eemaldage võõrkehad. 

Pump kiilub kinni Mehaaniline probleem Kontrollige võlli, ühendusi, mootorit, 
rihmarulle ja rihmasid. 

Rootoris on võõrkeha Kontrollige rootorit, demonteerige 
pumba korpus. 

Laagrid kuluvad kiirelt Vähene määrimine Määrige laagrid. 

Laagrites on võõrkehad. Asendage laagrid. 

Laagrid on tolmused Asendage laagrid. 

Tihend lekib Kahjustunud tihend Seda tüüpi tihend sobib reovee või 
abrasiivseid osakesi või naftasaadusi 
sisaldavate vedelike pumpamisel 
temperatuuril kuni 110 °C – 
kontrollige õlitaset regulaarsete 
intervallide järel. Kui pump lekib 
töötamise ajal, tuleb tihend 
asendada. 

 

 

 

HOIATUS 

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

ühendust ettevõtte Uprent tehnikaosakonnaga. 

 


