
www.uprent.eu

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 



Elektriline tsentrifugaalpump raamil 
 

Tehniline spetsifikatsioon: 

Kavandatud kasutus    Kanalisatsiooni- ja drenaaživee pumpamine 

Mark / Tüüp     Uprent / Gortex SI150H 

Maksimaalne voog    300 m3 / h, vaata kõverat 

Maksimaalne tõstekõrgus   25 mwc, vaata kõverat 

Maksimaalne imemistõste   8,5m 

Imemisühendus    6’’ 

Tühjendusühendus    6’’ 

Vaba läbipääs     Kuni 100mm 

Mõõtmed P x L x K    1945mm x 1136mm x 1637mm 

Kaal      1065kg 

Mootor      Elektrimootor 

Mootori Mark / Tüüp    Siemens / 1AV31648 

Mootori võimsus / p/min   15 kW / 1470 p/min 

Pinge / Faas / Sagedus   400V / 3 faas / 50Hz 

Nimivool     28,5A 

Ühenduspesa     32A koos faasimuutusega 

Taseme kontroll    2x ujuvad lülitid / Elektroodid 

Vaakumpumba võimsus   62 m3/h 

GPS      Varustatud GPS 
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1. Sissejuhatus 
 
See kasutusjuhend kirjeldab pumba GORTEX ohutut ja tõhusat kasutamist. 
See juhend on pumba GORTEX lahutamatu osa ja seda tuleb alati hoida 
pumba juures hõlpsasti ligipääsetavas kohas. 
Pumba kasutaja peab enne mistahes töö alustamist juhendi hoolikalt läbi 
lugema ja sellest täielikult aru saama, et tagada pumba kõige ohutum ja 
tõhusam töötamine ennast ja teisi ohtu seadmata. 
Need juhised on ette nähtud ka soovimatute tööriskide ja vigastuste 
vältimiseks pumba kasutamisel. 
Selle juhendi illustratsioonide eesmärk on muuta kirjeldatud teemad 
selgemaks ja hõlpsamini mõistetavaks. Illustratsioonid võivad pumba 
tegelikust konstruktsioonist erineda. 
 



 

2. Ohutähised 
 

Oht! See sümbol tähistab otsest ohtlikku 
olukorda, mille eiramise tagajärjeks on 
surm või raske vigastus. 

Hoiatus! See sümbol hoiatab kahjuliku mõju 
eest ebaõige kasutamise korral. 

Ettevaatust, 
elekter! 

See sümbol näitab, et seade on 
elektritoitevõrku ühendatud ja 
mistahes toiminguid tohib teha ainult 
asjakohase väljaõppega personal. 

 
 



 

3. Pump GORTEX 
 

Pump GORTEX on konstrueeritud kuni 100 mm läbimõõduga tahkeid osakesi 
sisaldavate viskoossete ja raskete vedelike pumpamiseks, tööks äärmuslikes 
tingimustes ning reovee ja heitvee pumpamiseks puhastusjaamades. 
See pump paigutatakse pumbatava vedeliku kohale, mis hõlbustab pumba, 
ajamite ja mootori jälgimist ja hooldamist ning välistab võimalikud ohud 
hoolduspersonali tervisele ja ohutusele. Tänu spetsiaalsele konstruktsioonile 
saab pump automaatselt käivituda ja töötamist jätkata isegi ilma 
tagasilöögiklappideta. 
Pump on varustatud BUSCHi rootor-vaakumpumbaga. 
 

Hoiatus! 
Tootja ei vastuta pumba ebaõige kasutamise tagajärgede eest. 
 

 
 
 



 

4. Pumba põhikomponendid 
 

 
 

1. Raamkonstruktsioon 

2. Ujuvkaamera plokk 

3. Pumbaplokk 

4. Elektriühenduste plokk 

5. Tööriistakast 

6. Ujuvkaamera alus 

7. Elektrimootori alus 

8. Pumba alus 



 

5. Pumbaplokk 

 
1. Pumba korpus 
2. Tagasilöögiklapp 
3. BUSCHi vaakumpump 
4. Elektrimootor 



 

6. Pumba Gortex tehnilised andmed 
Tüüp SI150H 

Maksimaalne tõstekõrgus 25 m 

Maksimaalne jõudlus 300 m3/h 

Tahkete osakeste läbilaskvus 100 mm 

Vaakumpumba jõudlus 62 m3/h 

Imiava läbimõõt 150 mm 

Väljavooluava läbimõõt 150 mm 

Pumbamootori võimsus 15 kW 

Pumbamootori pöörlemissagedus 1470 rpm 

Mootori pinge 400 V 

Sagedus 50 Hz 

Mõõtmed 1945x1136x1637 

Sisendpesa 32 A 

Kaal 1065 kg 

 

  

 



 

7. Pumba karakteristik 

 



 

8. Pumba tõstmise juhised 
OHT! 
Alljärgnevate ohutusjuhiste eiramine võib raskelt ohustada teie 

ohutust, seadmeid ja keskkonda. 

 

Enne tõstetoimingute alustamist tuleb esmalt kindlaks teha tõsteseadme 

tõstejõud. 

Inimesed ei tohi seista ülestõstetud pumba all. 

Tõstevahendid peavad olema töökorras. 

Tõstmise ajal tuleb kanda kaitsekiivrit, metallist varbakaitsega saapaid ja 

kindaid. 

Ülestõstetud koorem peab pidevalt paiknema ettenähtud tõstmisalas. 

Kõik tõstmistöödega mitteseotud inimesed peavad koorma tõstmise ajaks 

tõstmisalast lahkuma. 

Koormat tuleb tõsta vertikaalselt; selleks tuleb tõstekonksud paigutada 

otse koorma kohale. Koorma tõstekonksu ei tohi kasutada kalduasendis 

koorma lohistamiseks tõstetrosside abil mööda maapinda või põrandat. 

Tõsteseadet ei tohi kasutada aluspinna külge külmunud või muul viisil 

kinnikiildunud koorma tõstmiseks. 

Tõstetrossi või -troppide keerdumise vältimiseks tuleb koormat tõsta ilma 

pukseerimata ja nii, et see ei kõigu. 

Koorem tuleb langetada eelnevalt ettevalmistatud kohale nii, et see ei saa 

alla kukkuda, ümber minna, libiseda ega muul viisil ohustada koormat ja 

inimesi. 

Kui tõstmise ajal tekib kasvõi väike kahtlus koorma või inimeste ohutuse 

suhtes, siis tuleb tõstmine katkestada. 

 

1. Tõstmiskoht trossi või rihma abil tõstmiseks 



2. Tõstmiskoht kahveltõstuki abil tõstmiseks 

9. Pumba asukoht kasutuskohas 
OHT! 
Pumba vale paigutamine võib raskelt kahjustada pumpa ja 

vigastada inimesi. 

 

Tootja ei vastuta õnnetuste ja kahju eest, mis tekivad selles juhendis 

esitatud juhiste eiramise tõttu. Selline kasutamine muudab kehtetuks kõik 

garantiinõuded või hüvitistaotlused. 

 

Pump tuleb paigutada horisontaalasendisse tasasele pinnale, mis on 

piisavalt tugev, et tagada pumba stabiilne asend. Pumba raam peab 

täielikult toetuma pinnale. 

Pump tuleb paigutada nii, et see ei saa libiseda, ümber minna, alla kukkuda 

ega muul viisil ohustada kasutajat ja teisi inimesi. 

 

 
 





 

10. Pumba igapäevane ülevaatus 
Pumba igapäevane ülevaatus on pumba kasutamise ajal väga oluline 

protseduur, sest see võimaldab õigeaegselt tuvastada ja kõrvaldada 

mistahes puudused ning kaitseb seega nii kasutajat kui kõrvalisi isikuid 

ohtlike olukordade eest. 

 

1. Kontrollida, et pump on stabiilses asendis ja ei ohusta kasutajat ega teisi 

inimesi. 

2. Kontrollida vaakumpumba õlitaset ja õli värvust. Kui õli on valge, siis 

tähendab see, et õli sisaldab vett, mis muudab õli emulsiooniks. Kui õli on 

sellises seisukorras, siis ei tohi pumpa kasutada. 

 

 

1. Vaakumpumba õlitaseme vaateklaas 
 
 
 

 

 



3. Kontrollida õli taset ja värvust pumba mehaanilise tihendi kambris. Kui 

värvus on valge, siis tähendab see, et õli sisaldab vett, mis muudab selle 

emulsiooniks. Kui õli on sellises seisukorras, siis ei tohi pumpa kasutada. 

 

2. Mehaanilise tihendi kambri vaateklaas 
 

 
 

4. Kontrollida visuaalse vaatluse teel, et vaakumpumbast ega mehaanilise 

tihendi kambrist ei tilgu õli. 

5. Kontrollida visuaalselt pumba tehnilist seisukorda – korpuse pragude ja 

lahtiste kruvide puudumist, kaitsekatete olemasolu jms. 

6. Kontrollida, et kõik juhtmed ja elektritoite pistikupesa on kindlalt kinnitatud, 

sest lahtitulnud ühendused võivad põhjustada mehaanilist hõõrdumist 

pumbaosade vastu. Kui mõni nendest juhtmestiku komponentidest on 

kahjustunud, siis ei tohi pumpa kasutada. 

 

OHT! 

Enne pumba elektriühenduste kontrollimist tuleb pump 

elektritoitevõrgust lahti ühendada. 

 

7. Kontrollida, et pumba juhtkilbil ei ole kahjustunud nuppe ja et mitte ükski 

nupp ei ole puudu. 

8. Kontrollida pumba töötamise ajal liigse müra, vibratsiooni ja lubamatute 

rikete puudumist. Rikkekahtluse korral ei tohi pumpa mitte kunagi 

kasutada, vaid tuleb viivitamatult võtta ühendust tootjaga. 



 

11. Juhtkilp 
 

 

MANUAL-AUTO SWITCH KÄSITSI-AUTOM. LÜLITI 

EMERGENCY STOP AVARIISEISKAMINE 

FAULT TÕRGE 

MAIN SWITCH PEALÜLITI 

MAN KÄSITSI 

AUTO AUTOM. 

OFF VÄLJAS 

HOUR COUNTER TÖÖTUNDIDE LOENDUR 

FLOUT LEVEL CONTROL UJUK-TASEMEANDUR 

ELECTROD LEVEL CONTROL ELEKTROOD-TASEMEANDUR 

MIN LEVEL MIN TASE 

MAX LEVEL MAX TASE 

 

1. Käsitsi- ja automaatrežiimi lüliti 

2. Avariiseiskamisnupp 

3. Tõrke märgutuli 

4. Elektritoite pealüliti 

5. Pumba töötundide loendur 

6. Ujukanduriga tasemereguleerimise pesad 

7. Elektroodiga tasemereguleerimise pesa 



 

12. Pumba kasutamiseks ettevalmistamine 
 

1. Kontrollida, et pump on stabiilses asendis ja ei ohusta kasutajat ega teisi 

inimesi. 

2. Kontrollida vaakumpumba õlitaset ja õli värvust. Kui õli on valge, siis 

tähendab see, et õli sisaldab vett, mis muudab õli emulsiooniks. Kui õli on 

sellises seisukorras, siis ei tohi pumpa kasutada. 

 

1. Vaakumpumba õlitaseme vaateklaas 
 

 

 

3. Kontrollida õli taset ja värvust pumba topendtihendi kambris. Kui värvus 

on valge, siis tähendab see, et õli sisaldab vett, mis muudab selle 

emulsiooniks. Kui õli on sellises seisukorras, siis ei tohi pumpa kasutada. 



 

2. Mehaanilise tihendi kambri vaateklaas 
 

 
 

4. Kontrollida, et kõik juhtmed ja elektritoite pistikupesa on kindlalt kinnitatud, 

sest lahtitulnud ühendused võivad põhjustada mehaanilist hõõrdumist 

pumbaosade vastu. Kui mõni nendest juhtmestiku komponentidest on 

kahjustunud, siis ei tohi pumpa kasutada. 

 

OHT! 

Enne pumba elektriühenduste kontrollimist tuleb pump 

elektritoitevõrgust lahti ühendada. 

 

5. Kontrollida, et elektritoite voolutugevus vastab pumba ettenähtud 

võimsusele. 

6. Kontrollida visuaalselt pumba tehnilist seisukorda. 

7. Ühendada surve- ja imivoolikud. 

8. Kontrollida, et vee tühjendusventiilid 1 ja 2 on suletud asendis. 

  



9. Kontrollida, et pumba juhtkilbil olev käsitsi- ja automaatrežiimi lüliti 

(MAN/AUTO) on asendis 0. 

10. Kontrollida, et pumba juhtkilbil olev pealüliti (MAIN SWITCH) on 

väljalülitatud asendis (OFF). 

11. Kui kõik ülalnimetatud tingimused on täidetud, tohib ühendada 

elektritoitekaabli. 



 

13 . Faasijärjestus 
1. Teha kõik peatükis 12 "Pumba tööks ettevalmistamine" kirjeldatud 

toimingud. 

2. Lülitada PEALÜLITI sisse (ON). 

 

3. Kui süttib tõrke märgutuli (FAULT), siis on faasijärjestus vale. 

 

4. Muuta pumba elektritoite pistikupesas faasijärjestust. 

 



5. Ühendada toitekaabel pumba pistikupesast lahti. 

 

6. Pistikupesas on faasijärjestuse muutmise pöördkontakt, mida tuleb 

lapikkruvikeerajaga pöörata 180 kraadi. 

 

7. Kui see on tehtud, siis ühendada toitekaabel uuesti pumba pistikupessa. 

 



8. Lülitada pealüliti sisse. Tõrke märgutuli enam ei sütti. Kui tõrke märgutuli 

süttib mingil põhjusel uuesti, siis tuleb kindlasti pöörduda pumba tootja 

poole. 

 



 

14. Pumba käitamine käsitsirežiimil 
 

HOIATUS! 

Käsitsirežiimi kasutatakse juhul, kui vedelikutaseme reguleerimine 

ujukandurite või elektroodide abil ei ole vajalik. Sel juhul ei tohi 

pumpa jätta järelevalveta. 

 

1. Järgida peatükis 12 "Pumba tööks ettevalmistamine" esitatud nõudeid. 

Faasijärjestuse muutmiseks tuleb järgida peatükis 13 esitatud juhiseid. 

2. Pöörata käsitsi- ja automaatrežiimi lüliti juhtkilbil käsitsirežiimi asendisse 

(MAN). 

 
3. Pump hakkab tööle. 

 

HOIATUS! 

Kui pumba käivitumisel kostab ebanormaalseid helisid, kloppimist 

vm müra, siis lülitada pump viivitamatult välja ja teavitada tootjat. 



 

15. Käsitsirežiimil töötava pumba seiskamine 
 

1. Kui pumbatav vedelik on saavutanud soovitud taseme ja pump ei pea 

enam töötama, siis pöörata käsitsi- ja automaatrežiimi lüliti asendisse 0. 

Pump lülitub välja. 

 
 

2. Lülitada PEALÜLITI välja (OFF). 

 



 

16. Pumba käitamine automaatrežiimil 
 

Automaatse režiimi valimise korral on kaks võimalust pumbatava vedeliku 

taseme reguleerimiseks – ujuklülititega või elektroodide abil. 

Ujuklülitid (1) ja elektrood-tasemeandurid (2) paiknevad pumbal olevas 

spetsiaalses kastis. 

 

 
1. Ujuklülitid 

2. Elektrood-tasemeandurid 

16.1 Pumbatava vedeliku taseme reguleerimine 
ujukandurite abil 
 

1. Järgida peatükis 12 "Pumba tööks ettevalmistamine" esitatud nõudeid. 

Faasijärjestuse muutmiseks tuleb järgida peatükis 13 esitatud juhiseid. 

2. Asetada ujuklülitid pumbatavasse vedelikku – üks ujuklüliti 

miinimumtaseme ja teine maksimumtaseme jaoks. 

3. Ühendada ujuklülitite pistikud juhtkilbi all paiknevatesse pistikupesadesse. 

Miinimumtaseme ujuklüliti ühendada sildi FLOUT LEVEL CONTROL → 

MIN LEVEL all paiknevasse pessa ja maksimumtaseme ujuklüliti sildi 

FLOUT LEVEL CONTROL → MAX LEVEL all paiknevasse pessa. 



 
4. Pöörata käsitsi- ja automaatrežiimi lüliti juhtkilbil automaatrežiimi 

asendisse (AUTO). Pump käivitub lühikese viivitusajaga. 

 
 

OHT! 
Kui pump töötab automaatrežiimil, siis ei tohi süsteemi juures teha 

mitte mingeid töid, k.a remonditöid. Enne pumbasüsteemi juures 

mistahes tööde tegemist tuleb pump välja lülitada. 

 

16.2 Pumbatava vedeliku taseme reguleerimine 
elektroodide abil 

 

1. Järgida peatükis 12 "Pumba tööks ettevalmistamine" esitatud nõudeid. 

Faasijärjestuse muutmiseks tuleb järgida peatükis 13 esitatud juhiseid. 

2. Paigaldada elektroodid pumbatavas vedelikus soovitud tasemetele. 

(a) Punase märgistusega elektrood on maksimumtaseme elektrood (1). 

(b) Sinise märgistusega elektrood on miinimumtaseme elektrood (2). 

(c) Rohelise märgistusega elektrood on maanduselektrood (3). 



 

HOIATUS! 
Roheline elektrood peab alati paiknema miinimumtasemest 

madalamal, sest see töötab maanduselektroodina. 

 

3. Ühendada elektroodipistik juhtkilbi all paiknevasse pistikupessa. Pesa 

on tähistatud sildiga ELECTROD LEVEL CONTROL. 

 

 
 

4 Pöörata käsitsi- ja automaatrežiimi lüliti juhtkilbil automaatrežiimi 

asendisse (AUTO). Pump käivitub lühikese viivitusajaga. 

 



 

OHT! 
Kui pump töötab automaatrežiimil, siis ei tohi süsteemi juures teha 

mitte mingeid töid, k.a remonditöid. Enne pumbasüsteemi juures 

mistahes tööde tegemist tuleb pump välja lülitada. 

 

 



 

17. Automaatrežiimil töötava pumba seiskamine 
 

1. Kui pumbatav vedelik on saavutanud soovitud taseme ja pump ei 

pea enam töötama, siis pöörata käsitsi- ja automaatrežiimi lüliti 

asendisse 0. Pump lülitub välja. 

 
 

2) Lülitada PEALÜLITI välja (OFF). 

 
 



 

18. Pumba seiskamine avariiolukorras 
avariiseiskamisnupu abil 

 

On olukordi, kus pump tuleb välja lülitada avariiseiskamisnupu abil. See on 

tavaliselt vajalik juhul, kui pumbaga või sellega ühendatud süsteemiga juhtub 

midagi ja esimesena juhtkilbi juurde saabunud isik ei saa kohe aru, kuidas 

pumpa seisata. Seetõttu on pump varustatud avariiseiskamisnupuga. 

 

1. Avariiseiskamisnupu vajutamise korral seiskub pump kohe ja süttib 

tõrke märgutuli (FAULT). 

2. Allavajutatud avariiseiskamisnupu vabastamiseks pöörata seda 

päripäeva – nupp vabaneb automaatselt. 



 

19. Pumba jälgimine töötamise ajal 
 

OHT! 
Pumba töötamise ajal ei ole lubatud mitte ükski pumba hooldamisega, 

pumba või ajami muutmisega, väljavoolusüsteemiga või 

elektroonikaga seotud toiming ega muu tegevus. Töötavat pumpa ei 

tohi teisaldada. 

Enne pumbasüsteemi juures mistahes tööde tegemist tuleb pump 

välja lülitada. 
 

1. Pumba töötamise ajal tuleb jälgida, et see töötab ühtlaselt ning ilma liigse 

müra ja vibratsioonita. 

2. Kontrollida, et vaakumpumbast ega mehaanilise tihendi kambrist ei leki 

õli. 

3. Kontrollida veelekete puudumist. 

4. Vältida tuleb pumba kuivalt töötamist, sest see võib kahjustada 

mehaanilist tihendit. 

5. Kontrollida manomeetrilt (1), kas pumbas on vajalik rõhk. 

 
6. Kontrollida vaakummeetri abil (2), kas pumbas on alarõhk. 

 

 

OHT! 
Kui pumba töötamise ajal tekib töötõrge vm probleem, siis tuleb 

pump viivitamatult välja lülitada ja põhjus kõrvaldada ning kui 



see ei õnnestu, siis tuleb pöörduda tootja poole. 

20. Pumba tühjendamine, kui temperatuur langeb alla 0 
kraadi 

 

OHT! 
Kui pump on töötamise lõpetanud ja temperatuur võib langeda 

alla 0 °C, siis võib pumbatav vedelik külmuda ja seetõttu tuleb 

vesi pumbasüsteemist välja lasta. Pumbas oleva vedeliku külmumine 

võib pumpa raskelt kahjustada. 

 

1. Avada tagasilöögiklapi ventiil (1) ja pumba korpuse ventiil (2). 

 

  
 

2. Kontrollida, et need ei ole ummistunud. 

3. Oodata, kuni pumbatav vedelik on täielikult välja voolanud. 

4. Sulgeda mõlemad tühjendusventiilid. 



 

21.  Tõrkeotsingu tabel 
 

Tõrge Võimalik põhjus Kõrvaldamine 

Pump ei pumpa vedelikku 
või töötab väikese 
jõudlusega. 

Pumba pöörlemissuund 
on vale. 

Muuta faasijärjestust. 

 Kontrollida vaakumpumpa. 

Vaakumpump ei tööta. Vahetada imivoolik välja. 

Imivoolik on kahjustunud. Kontrollida ja puhastada 
tööratast ja imivoolikut. 

Imikõrgus on liiga suur. Vähendada pumba 
tõstekõrgust. 

Imivoolikus on tekkinud 
õhutaskud. 

Seada imivoolik sirgeks. 

Väljavooluvoolik on 
ummistunud. 

Puhastada 
väljavooluvoolik. 

Pump ei hakka 
sisselülitamisel tööle. 

Toitekaabel on 
kahjustunud. 

Kontrollida toitekaablit. 

Kaitse on läbi põlenud. Kontrollida kaitset. 

Pumba pistikupesas 
puudub elektritoide. 

Kontrollida pumba 
pistikupesa elektritoidet. 

Elektrimootori ja juhtkilbi 
vaheline kaabel on 
kahjustunud. 

Kontrollida mootori ja 
juhtkilbi vahelist kaablit. 

Vaakumpump ei tööta. Juhtkilbi ja vaakumpumba 
vaheline kaabel on 
kahjustunud. 

Kontrollida juhtkilbi ja 
vaakumpumba vahelist 
kaablit. 

Kaitse on läbi põlenud. Kontrollida kaitset. 

Vaakumpump on 
ummistunud. 

Kontrollida vaakumpumpa. 

Vaakumpump kuumeneb 
üle. 

Jahutus on ebapiisav. Puhastada vaakumpump 
mustusest. 

Õlitase on liiga madal. Kontrollida vaakumpumba 
õlitaset. 

Vaakumpump teeb 
töötamisel müra. 

Reduktori sidur on 
kulunud. 

Vahetada sidur välja. 

Õlitase on liiga madal. Kontrollida vaakumpumba 
õlitaset. 

Vaakumpumba laagrid on 
kahjustunud. 

Võtta ühendust tootjaga. 

Pump vibreerib töötamise 
ajal. 

Pumbas tekib pumpamise 
ajal kavitatsioon. 

Vähendada pumba 
tõstekõrgust. 

Laager on kahjustunud. Kontrollida, et laagrid pole 
üle kuumenenud. 

Sidur on rikkis. Kontrollida visuaalselt 
siduri seisukorda. 

Pumbatav vedelik on välja 
voolanud. 

Lülitada pump välja. 



22.  Pumbaosade tehniline dokumentatsioon 

22.1 Üldjoonised 



 



 



22.2 Tsentrifugaalpump Hidrostal E125-M01R 
 
Tehnilised andmed 
 
Tahkete osakeste läbilaskvus 100 mm 

Pumba jõudlus pöörlemissagedusel 1460 p/min 300 m3/h 

Imiääriku suurus DN 150, PN 16 DIN EN 1092 

Väljavooluääriku suurus DN 125, PN 16 DIN EN 1092 

Tööratta tüüp Kruvid 

Pumbatava vedeliku maksimaalne temperatuur 40 °C 

Kaal 102 kg 

 



 



Order data Tellimuse andmed 

Serial No.: Seerianr:  

Instruction Manual Kasutusjuhend 

Language: English Keel: inglise 

No. nr 

Delivery address Tarneaadress 

Hidrostal GmbH 
Albert-Einstein-Strasse 15 
D- 51674 Wiehl-Bomig 
Germany 

Hidrostal GmbH 
Albert-Einstein-Strasse 15 
D- 51674 Wiehl-Bomig 
Germany 

1 pcs Pumpe-00043224 1 pump 00043224 

Lagerstuhl Pumpe Pumba laagripukk 

E125-M01R + EDM1W-MQ FFT E125-M01R + EDM1W-MQ FFT 

Motordaten: Mootori andmed: 

15 kW 15 kW 

1500min-l/50 Hz 1500 p/min / 50 Hz 

IEC IEC 

mit Drehzahlregulierung pöörete arvu reguleerimisega 

Aufstellung: Paigaldus: 

Horizontal horisontaalne 

Gewichte: Kaalud: 

Hydraulik: 102.00 kg hüdraulikaosa: 102,00 kg 

Lagerstuhl: 37.00 kg laagripukk: 37,00 kg 

Betriebsanleitung: Kasutusjuhend: 

en en 

Montiert Kokkumonteeritud 



 



EU-Declaration of conformity EL-i nõuetele vastavuse deklaratsioon 

We Meie, 

Hidrostal AG 
Gigering 27 
CH-8213 Neunkirch 
www.hidrostal.com 

Hidrostal AG 
Gigering 27 
CH-8213 Neunkirch 
www.hidrostal.com 

bearing sole responsibility, hereby kinnitame oma ainuvastutusel, 

Description of product: Toote nimetus: 

screw centrifugal pump tsentrifugaal-kruvipump 

Type: Tüüp: 

E125-M01R + EDM1W-MQ FFT E125-M01R + EDM1W-MQ FFT 

Serial No.: Seerianr: 

referred to by this declaration is in conformity with 
the following standards or normative documents: 

et selles deklaratsioonis nimetatud toode vastab 
järgmiste standardite ja normdokumentide nõuetele: 

provisions of the directive direktiivi nõuded 

title and/or No. and date of issue of the standard(s) standardi(te) pealkiri ja/või number ja väljaandmise 
kuupäev 

2006/42/EG 2006/42/EÜ 

DIN 31000:2011 
DIN EN ISO 12100:2011 
DIN EN 809:2012 
VDMA 24287:1980 
DIN EN ISO 3741:2011 

DIN 31000:2011 
DIN EN ISO 12100:2011 
DIN EN 809:2012 
VDMA 24287:1980 
DIN EN ISO 3741:2011 

Place and date: Koht ja kuupäev: 

CH-8213 Neunkirch 
08.08.2019 
Patrick Flückiger 

CH-8213 Neunkirch 
08.08.2019 
Patrick Flückiger 

Chief Technology, CTO tehnoloogiajuht 

Quality Manager kvaliteedijuht 



 



Hydraulic Hüdrauliline 

E125-LR/M.R/H.R/S.R FFT E125-LR/M.R/H.R/S.R FFT 

Drawn: Joonestas: 

04.05.2017 /mlpe 04.05.2017 /mlpe 

Subject to change without prior notice Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi ilma ette 
teatamata. 

Approved: Kinnitas: 

17.04.2019 /anwu 17.04.2019 /anwu 

No: Nr: 



 



SECTIONAL DRAWINGS SHORT BEARING 

FRAME 

LÕIKEJOONISED, LÜHIKE LAAGRIPUKK 

SCHNITTZEICHNUNGEN KURZER LAGERSTUHL LÕIKEJOONISED, LÜHIKE LAAGRIPUKK 

EDM1W/EDM5W EDM1W/EDM5W 



 



Parts list Detailide loend 

Order Number: Tellimuse number: 

No. nr 

Pump: Pump: 

E125-M01R + EDM1W-MQ FFT E125-M01R + EDM1W-MQ FFT 

Serial No.: Seerianr: 

14-QF 8311 14-QF 8311 

 
Nr Tootenr Nimetus Kogus (ühik) 

100 100890 Laagrikorpus 1 tk 

103 100442 Laagripuki kate 1 tk 

106 101734 Laagripuki vaherõngas 1 tk 

110 102470 Laagripuki võll, materjal 1 1 tk 

110a 146577 Silt 1 tk 

114 120177 Võlli liist 1 tk 

121 120903 Rull-laager 4 tk 

126 120801 Võlli mutri standarddetail 1 tk 

129 116882 V-tihend 1 tk 

130 116851 Võllitihend 1 tk 

131 119967 Tihendusrõngas 1 tk 

131 120592 Kuuskantsüvendiga torukork 1 tk 

134 120329 Kuuskantsüvendiga torukork 1 tk 

135 119857 Tikkpoldid 4 tk 

135 120301 Kuuskantmutter 4 tk 

135 120516 Ribiline lukustusseib 4 tk 

136 120371 Kuuskantpeapolt 3 tk 

136 120510 Ribiline lukustusseib 3 tk 

146 116658 Rõngastihend 1 tk 

147 116515 Rõngastihend 1 tk 

148 116525 Rõngastihend 1 tk 

163 120329 Kuuskantsüvendiga torukork 1 tk 

180 134998 Õli 1,00 l 

185 139712 Määrdeaine 0,04 kg 

185a 146578 Silt 1 tk 

209 116662 Rõngastihend 1 tk 

400 108586 Pumba korpus, materjal 1 1 tk 

401 143026 Tööratas, materjal 1 1 tk 

405 107848 Vaateava kate, materjal 1 1 tk 

406 116662 Rõngastihend 1 tk 

408 137434 Kulumisrõngas, materjal 1 1 tk 

409 116600 Rõngastihend 1 tk 

411 136292 Vaheseib, hüdraulika 8 tk 

412 119870 Tikkpoldid 3 tk 

413 120301 Kuuskantmutter 3 tk 

413 120516 Ribiline lukustusseib 3 tk 

415 107970 Tööratta polt, materjal 5 1 tk 



 



 
Nr Tootenr Nimetus Kogus (ühik) 

416 108939 Imikamber, materjal 1 1 tk 

417 119873 Tikkpoldid 8 tk 

417 120301 Kuuskantmutter 8 tk 

417 120516 Ribiline lukustusseib 8 tk 

417 120553 Lameseib 8 tk 

419 119861 Tikkpoldid 8 tk 

419 120301 Kuuskantmutter 8 tk 

419 120516 Ribiline lukustusseib 8 tk 

420 119858 Tikkpoldid 2 tk 

420 120301 Kuuskantmutter 2 tk 

420 120515 Ribiline lukustusseib 2 tk 

421 109223 Vooder, materjal 1 1 tk 

422 108047 Voodri vaherõngas 3 tk 

422 110026 Seademutter, materjal 1 3 tk 

423 120329 Kuuskantsüvendiga torukork 1 tk 

424 120329 Kuuskantsüvendiga torukork 1 tk 

430 116633 Rõngastihend 1 tk 

431 116616 Rõngastihend 1 tk 

504 135238 Laagripuki õlikambri korpus 1 tk 

507 101482 Laagripuki tihendusplaat 1 tk 

511 101331 Tagaplaat, materjal 1 1 tk 

515 137930 Mehaaniline tihend 1 tk 

516 116247 Mehaaniline tihend 1 tk 

527 116557 Rõngastihend 1 tk 

534 119857 Tikkpoldid 4 tk 

534 120301 Kuuskantmutter 4 tk 

534 120516 Ribiline lukustusseib 4 tk 

536a 120592 Kuuskantsüvendiga torukork 1 tk 

536a 119967 Tihendusrõngas 1 tk 

536b 120592 Kuuskantsüvendiga torukork 1 tk 

536b 119967 Tihendusrõngas 1 tk 

545 121293 Lukustusrõngas 1 tk 

549a 136544 Õlitaseme vaateklaas 1 tk 

552a 120329 Kuuskantsüvendiga torukork 1 tk 

552b 120329 Kuuskantsüvendiga torukork 1 tk 

576 121252 Vaheseib 1 tk 

- 133971  1 tk 





 
Nr Tootenr Nimetus Kogus (ühik) 

- 137500 Värv 1,03 kg 

- 137502 Värv 0,13 kg 

- 137499 Värv 1,01 kg 

- 137501 Värv 0,51 kg 



 



 
Technisches Datenblatt Tehniliste andmete leht 

Pumpentyp: Pumba tüüp: 

E125-M01R+EDM1W-MM.Q E125-M01R+EDM1W-MM.Q 

Fabrikations-Nummer(n): Tootenumber(-numbrid): 

Unsere Auftrags-Nr.: Meie tellimuse nr: 

Technical Data Pump Pumba tehnilised andmed 

Medium: Pumbatav aine: 

no specification provided by the customer klient ei ole täpsustanud 

Medium Density: Pumbatava aine tihedus: 

no specification provided by the customer klient ei ole täpsustanud 

Impeller Free Passage: Tööratta vaba läbivooluava: 

100 mm 100 mm 

Weight appr.: Ligikaudne kaal: 

139.00 kg 139,00 kg 

Materials Materjalid 

Casing: Korpus: 

GG25 (0.6025) GG25 (0.6025) 

Impeller: Tööratas: 

GGG60 (0.7060) GGG60 (0.7060) 

Suction Liner: Imikambri vooder: 

GG20 (0.6020) GG20 (0.6020) 

Wear Ring: Kulumisrõngas: 

GGG60 (0.7060) GGG60 (0.7060) 

Shaft: Võll: 

1.4021 1.4021 

Lubrication: Määrimine: 

Fett määre 

Shaft Sealing: Võllitihend: 

product side: WC/SiC/NBR 
atmosphere-side: A-Kohle/SiC/NBR 
Oil filling between the seals 

tootepool: WC/SiC/NBR 
väliskeskkonna pool: A-Kohle/SiC/NBR 
Õlitäide tihendite vahel 

O-Rings: Rõngastihendid 

Bearing Frame: NBR 
Hydraulic End: NBR 

laagripukk: NBR 
hüdraulikapool: NBR 

Bemerkungen Märkused 



 



Flansche Äärikud 

≤ NW 150 gebohrt nach DIN EN 1092 PN 16 ≤ NW 150 puuritud standardi DIN EN 1092 PN 16 
kohaselt 

≥ NW 200 gebohrt nach DIN EN 1092 PN 10 ≥ NW 200 puuritud standardi DIN EN 1092 PN 10 
kohaselt 

Konstruktionsänderungen vorbehalten Tootja jätab endale õiguse muuta seadme 
konstruktsiooni. 

DATUM KUUPÄEV 

Name Nimi 

Gezeichne Joonestas 

Kontrolliert Kontrollis 

Norm Standard 

Status Olek 

Änderungen Muudatused 



 

22.3 Tagasilöögiklapp 
 

 
 

ESK ball check valves dimensions ESK tagasilöögi-kuulklappide mõõtmed 

Weight Kaal 

ESK 01 type - threaded ESK 01 tüüp – keermega 

ESK 11 type - flanged ESK 11 tüüp – äärikuga 

ESK 11 type - flanged, long version - L ESK 11 tüüp – äärikuga, pikk mudel – L 

Local resistance coefficient within the recommended 
range of flow velocity through the valve from 0.7 m/s to 
2.5 m/s. 

Kohalik takistustegur soovitataval voolamiskiirusel läbi 
klapi vahemikus 0,7 m/s kuni 2,5 m/s. 





 
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, 
Czech Republic 

Riiklik tehniline katseinstituut (CZU), Brno,Tšehhi 

Vabariik 

CERTIFICATE SERTIFIKAAT 

Number: Number: 

Owner of Certificate - Manufacturer: Sertifikaadi omanik – tootja: 

Poland Poola 

Products: Tooted: 

Elbow ball check valves Nurgaga tagasilöögi-kuulklapid 

Type designation: Tüübitähis: 

see Page 2 and 3 vt lk 2 ja 3 

Applied harmonized Standard: Kohaldatav harmoneeritud standard: 

Basis of Certificate issuance: Sertifikaadi väljaandmise alus: 

Report (determination of the product-type on the basis 
of type testing) 30-12419 of 2014-05-23 

Aruanne (tootetüübi määramine tüübikatsete põhjal) 
30-12419, 23.05.2014 

The Engineering Test Institute, Public Enterprise, 
hereby confirms that it has carried out determination of 
the product-type on the basis of type testing of the said 
products in accordance with the requirement specified 
in Item 1.4 of Annex V (System 3 of assessment and 
verification of constancy of Performance) to Regulation 
(EU) 305/2011 of the European Parliament and of the 
Council of 9 March 2011 laying down harmonised 
conditions for the marketing of construction products 
and repealing Council Directive 89/106/EEC, and that 
the provisions concerning Performance laid down in 
Annex ZA to the abovementioned Standard have been 
met. 

Riiklik tehniline katseinstituut (CZU) kinnitab, et on 
nimetatud toodete tüübikatsete põhjal määranud 
tootetüübi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. 
märtsi 2011. aasta määruse (EL) 305/2011 lisa V 
punktile 1.4 (toimivuse püsivuse hindamise ja 
kontrollimise süsteem 3), millega sätestatakse 
ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, 
ning et ülalnimetatud standardi lisas ZA sätestatud 
toimivus on tagatud. 

This certificate is not a Substitute for relevant 
document issued by Notified Body. 

See sertifikaat ei asenda teavitatud asutuse poolt 
väljaantud dokumenti. 

Director for Certification sertifitseerimisosakonna juhataja 

Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 
56b, 621 00 Brno, Czech Republic 

Riiklik tehniline katseinstituut (CZU), Hudcova 56b, 621 
00 Brno,Tšehhi Vabariik 



 

22.4 BUSCHi vaakumpump 
 
Buschi Mink-seeria vaakumpumbal on kaks vastassuunas pöörlevat 
nukkrootorit. Tänu nende nukkrootorite kujule surutakse õhk kokku ja 
juhitakse välja. Need nukkrootorid ei puutu kokku silindrikorpusega, milles 
nad pöörlevad, ega teineteisega. Rootorite ja sisemise silindri vaheline 
väike pilu tagab ühtlaselt suure pumpamiskiiruse. Nukkrootoreid käitab 
äärikkinnitusega asünkroonmootor tõhususklassiga IE3. 
 
 

 
 
Pumba Busch Mink MM 1104 C VM tehnilised andmed 
 
Jõudlus 62 m3/h 

Rõhk 60 hPa (mbar) 

Elektrimootori võimsus 1,3 kW 

Elektrimootori pöörlemissagedus 1440 rpm 

Elektrimootori tüüp T3A 90LO-4 B5 

Sagedus 50 Hz 

Müratase 66 dB (A) 

Mõõtmed (PxLxK) 970x430x410 

Imi- ja survepoole ühenduse suurus G1 ¼”/ G1 ¼” 

 



 



Sauganschluss G1 imiühendus G1 

Gasauslass gaasi väljavool 

Oeleinfuellschraube õli täiteava kruvi 

Oelablassschraube õli tühjendusava kruvi 

Schauglas vaateklaas 

Typenschild andmesilt 

Schalldaempfer mürasummuti 

Zeichnung zeigt Mororbaugroesse 90L Joonisel on kujutatud mootorit suurusega 
90L 

Seriennummer Seerianumber 

Datum Kuupäev 

Name Nimi 

Gezeichnet Joonestas 

Geaendert Muutis 

Geprueft Kontrollis 

Normung Standardimine 

Abteilung Jaotamine 

Blatt Leht 

Format Formaat 

Benennung Nimetus 

Gewicht Kaal 

Massstab Mõõtkava 

Massblatt Mõõtmetega joonis 

Dokumenten-Nr. Dokumendi nr 

T134220400 T134220400 

Projekt-Nr. Projekti nr 

Index Indeks 

Erstellet mit Loodud programmiga 



 



14 EU Declaration of Conformity 14 EL-i nõuetele vastavuse deklaratsioon 

This Declaration of Conformity and the CE-
mark affixed to the nameplate are valid for the 
machine within the Busch scope of delivery. 
This Declaration of Conformity is issued under 
the sole responsibility of the manufacturer. 
When this machine is integrated into a 
superordinate machinery the manufacturer of 
the superordinate machinery (this can be the 
operating company, too) must conduct the 
conformity assessment process for the 
superordinate machine or plant, issue the 
Declaration of Conformity for it and affix the 
CE-mark. 

See vastavusdeklaratsioon ja andmesildil 
olev CE-märgis kehtivad Buschi tarnitud 
seadmele. See vastavusdeklaratsioon on 
välja antud tootja ainuvastutusel. 
Kui see seade on integreeritud 
juhtseadmestikku, siis peab 
juhtseadmestiku tootja (selleks võib olla ka 
seadet kasutav ettevõte) viima läbi 
juhtseadme või -seadmestiku 
vastavushindamise protseduuri, väljastama 
sellele vastavusdeklaratsiooni ja 
paigaldama CE-märgise. 

The manufacturer Tootja 

Busch Produktions GmbH 
Schauinslandstr. 1 
DE-79689 Maulburg 

Busch Produktions GmbH 
Schauinslandstr. 1 
DE-79689 Maulburg 

declares that the machine(s): kinnitab, et seadme(te): 

Mink MM 1104 C VM Mink MM 1104 C VM 

has (have) been manufactured in accordance 
with the European Directives: 

valmistamisel on järgitud alljärgnevate 
Euroopa direktiivide: 

'Machinery' 2006/42/EC masinadirektiiv 2006/42/EÜ 

'Electromagnetic Compatibility' 2014/30/EU elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 
2014/30/EL 

'RoHS' 2011/65/EU + Commission Delegated 
Directive (EU) 2015/863, restriction of the use 
of certain hazardous substances in electrical 
and electronic equipment and the following 
standards: 

RoHS 2011/65/EL + komisjoni delegeeritud 
direktiiv (EL) 2015/863 teatavate ohtlike 
ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja 
elektroonikaseadmetes, ning alljärgnevate 
standardite nõudeid: 

Standard Standard 

Title of the Standard Standardi pealkiri 

Safety of machinery - Basic concepts, general 
principles of design 

Masinate ohutus : projekteerimise, riskide 
hindamise ja riskide vähendamise üldised 
põhimõtted 

Safety of machinery - Safety distances to 
prevent hazard zones being reached by the 
upper and lower limbs 

Masinaohutus : ohutusvahemikud, mis 
väldivad käte ja jalgade sattumist ohtlikku 
alasse 

Compressors and vacuum pumps - Safety 
requirements - Part 1 and Part 2 

Kompressorid ja vaakumpumbad. 
Ohutusnõuded. Osad 1 ja 2 

Acoustics - Noise test code for compressors 
and vacuum pumps – Engineering method 
(grade 2) 

Akustika. Kompressorite ja 
vaakumpumpade mürakatsekoodeks. 
Insenertehniline meetod (kategooria 2) 

Safety of machinery - Electrical equipment of 
machines - Part 1: General requirements 

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. 
Osa 1: Üldnõuded 

Electromagnetic compatibility (EMC) - Generic 
standards. Immunity for industrial environments 

Elektromagnetiline ühilduvus. Üldised 
standardid. Häiringukindlus 
tööstuskeskkondades 

Electromagnetic compatibility (EMC) - Generic 
standards. Emission standard for industrial 
environments 

Elektromagnetiline ühilduvus. Üldised 
standardid. Tööstuskeskkondade 
emissioonistandard 

Safety of machinery - Safety-related parts of 
control systems - Part 1: General principles for 
design 

Masinate ohutus. Juhtimissüsteemide 
ohutusega seotud osad. Osa 1: 
Kavandamise põhimõtted 

(1) In case control systems are integrated. (1) Kui juhtsüsteemid on integreeritud. 

Person authorised to compile the technical file: Tehnilise dokumentatsiooni koostamiseks 
volitatud isik: 

Gerd Rohweder 
Busch Dienste GmbH 
Schauinslandstr. 1 
DE-79689 Maulburg 

Gerd Rohweder 
Busch Dienste GmbH 
Schauinslandstr. 1 
DE-79689 Maulburg 

Maulburg, 15.05.2019 Maulburg, 15.05.2019 

Dr. Martin Gutmann dr Martin Gutmann 

General Manager peadirektor 



 



22.5 Elektrimootor 



 



 



Tolerance Tolerants 

Surface Aluspind 

Material Materjal 

Scale Mõõtkava 

Author Autor 

Creator Konstruktor 

Approval Heakskiit 

Department Osakond 

Change Order Muutmiskorraldus 

Doc State Dok. olek 

Revision Versioon 

Index Indeks 

Project No Projekti nr 

Dimensional drawing Mõõtmetega joonis 

Item No Tootenr 

Doc No Dok. nr 

Ref No Viitenr 

Doc type Dok. tüüp 

Paper Size Paberi suurus 

1st Language 1. keel 

2nd Language 2. keel 

Sheet Leht 

Transmittal, reproduction, dissemination 
and/or editing of this document as well 
as utilization of its contents and 
communication thereof to others without 
express authorization are prohibited. 
Offenders will be held liable for payment 
of damages. All rights created by patent 
grant or registration of a utility model or 
design patent are reserved. 

Selle dokumendi edasisaatmine, 
paljundamine, levitamine ja/või muutmine 
ning selle sisu kasutamine ja edastamine 
teistele isikutele ilma selgesõnalise loata 
on keelatud. Selle nõude rikkujad 
vastutavad põhjustatud kahju hüvitamise 
eest. Kõik patendi andmise või kasuliku 
mudeli või tööstusnäidise patendi 
registreerimisega omandatud õigused on 
kaitstud. 





23 Ühendusplokk 
Täht-kolmnurklülitus 

 



 



 



 



 



 



 



 


