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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 išcentrinis siurblys rėminis 
 

Techninė specifikacija: 

Numatytas naudojimas   Nuotekų ir drenažo vandens pumpavimas 

Gamintojas / Tipas    Uprent / Gortex SI150H 

Maksimalus našumas    300 m3 / h, žiūrėti kreivę 

Maksimalus pakėlimas    25 mwc, žiūrėti kreivę 

Maksimalus pasiurbimas   8,5m 

Pasiurbimo jungtis    6’’ 

Išmetimo jungtis    6’’ 

Dalelių pralaidumas    Iki 100mm 

Išmatavimai L x W x H    1945mm x 1136mm x 1637mm 

Svoris      1065kg 

Variklis      Elektrinis variklis 

Variklio markė / Tipas    Siemens / 1AV31648 

Variklio galia / aps./min   15 kW / 1470 aps./min 

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

Nominali srovė     28,5A 

Jungties tipas     32A A su fazės keitimu 

Lygio kontrolė     2 plūdės / Elektrodai 

Vakuminio siurblio našumas   62 m3/h 

GPS      Įrengtas GPS 
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1. Įvadas 

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašoma, kaip saugiai ir efektyviai naudoti 
„GORTEX“ siurblį. Ši instrukcija yra neatsiejama „GORTEX“ siurblio dalis, ji 
visuomet turi būti su siurbliu ir lengvai pasiekiamoje vietoje. 
Prieš pradėdamas bet kokį darbą, siurblio naudotojas privalo atidžiai 
perskaityti ir visiškai suprasti instrukciją, kad užtikrintų saugiausią ir 
efektyviausią siurblio naudojimą, nekeldamas pavojaus sau ir kitiems. 
Ši instrukcija taip pat skirta tam, kad naudojant siurblį būtų išvengta 
nepageidaujamos rizikos ir sužalojimų. 
Šioje instrukcijoje pateikiamos iliustracijos yra skirtos tam, kad būtų 
paprasta ir lengva suprasti temą; iliustracijos gali skirtis nuo realios 
konstrukcijos. 



2. Saugumo simboliai 
 

   Pavojinga Šis simbolis nurodo gresiančią pavojingą 
situaciją, kuri, jos neišvengus, sukels mirtį ar 
rimtų sužeidimų. 

    Įspėjimas Šis simbolis žymi nepageidaujamą poveikį 
netinkamo naudojimo atveju. 

Atsargiai su elektra Šis simbolis parodo, kad įrenginys 
maitinamas elektra ir kad juo naudotis gali 
tik kvalifikuotas personalas. 



 

3. „GORTEX“ siurblys 

„GORTEX“ siurblys suprojektuotas taip, kad jį būtų galima naudoti siurbti 
klampiems ir tirštiems skysčiams su 100 mm dydžio kietosiomis dalelėmis, taip 
pat tinka naudoti nepaprastomis sąlygomis, siurbti kanalizaciją, nutekamąjį 
vandenį vandens valymo įmonėse. 
Šis siurblys statomas virį siurbiamo skysčio, kas palengvina siurblio, pavarų bei 
variklio stebėseną ir priežiūrą, pašalinant galimus pavojus sveikatai bei priežiūros 
personalo saugumui. Dėl specialios sriegiuotos konstrukcijos galima paleisti 
siurblį ir tęsti jo darbą automatiškai, netikrinant vožtuvų. 
Siurblio agregate integruotas „BUSCH“ rotorinis vakuuminis siurblys. 

 

Įspėjimas 
Gamintojas neatsako už netinkamą siurblio eksploatavimą. 



 

4. Pagrindiniai siurblio komponentai 
 

 

1. Rėmo konstrukcija 

2. Plūdinės kameros įrenginys 

3. Siurblio agregatas 

4. Elektros instaliacijos agregatas 

5. Įrankių dėžė 

6. Plūdinės kameros stovas 

7. Elektrinio variklio stovas 

8. Siurblio laikiklis 



5. Siurblio agregatas 

 

1. Siurblio korpusas 
2. Vienakryptis vožtuvas 
3. „BUSCH“ vakuuminis siurblys 
4. Elektrinis variklis 



6. „Gortex“ siurblio techniniai parametrai 
Tipas SI150H 

Mažiausias slėgis 25 m 

Didžiausias našumas 300 m3/val. 

Kietųjų dalelių pralaidumas 100 mm 

Vakuuminio siurblio išeiga 63 m3/val. 

Įsiurbimo skersmuo 150 mm 

Išleidimo angos skersmuo 150 mm 

Siurblio variklio galia 15 kW 

Siurblio variklio greitis 1 470 aps./min. 

Variklio įtampa 400 V 

Dažnis 50 Hz 

Matmenys 1 945 x 1 136 x 1 637 

Įvesties lizdas 32 A 

Svoris 1 065 Kg 

 
 

 



7. Siurblio eksploatacinių savybių kreivė 

 



8. Siurblio kėlimo instrukcija 

 PAVOJINGA 
Nesilaikant toliau nurodytų saugumo taisyklių, gali kilti rimtas 

pavojus jūsų saugumui, įrangai ir aplinkai. 

 
Prieš pradedant kelti, pirmiausia būtina nustatyti kėlimo įrangos keliamąją 

galią. 

Keliant niekas negali būti po pakeltu siurbliu. 

Kėlimo įranga turi veikti tinkamai. 

Keliant būtina būti su apsauginiu šalmu, batais metaliniais su metaline 

dalimi ties pirštais bei pirštinėmis. 

Keliant krūvį, jis turi būti laikomas už specialių kėlimo vietų. 

Asmenys, kurie nepadeda kelti įrenginio, turi pasišalinti iš vietos, kai krūvis 

yra keliamas. 

Krūvis turi būti keliamas vertikaliai; šiuo tikslu kėlimo kabliai yra tiesiai po 

krūviu. Krūvio kėlimo kablys negali būti naudojamas norint patraukti krūvį 

ant žemės ar grindų naudojant kėlimo virves nuožulnioje padėtyje. 

Nenaudokite kėlimo mechanizmo, norėdami pakelti užšaldytus ar kitaip 

suspaustus krūvius. 

Krūvį būtina kelti be truktelėjimų ir be svyravimų, kad virvė ar diržai 

nesusisuktų. 

Krūvį būtina nuleisti į iš anksto paruoštą vietą tokiu būdu, kad jis 

nenukristų, nepasvirtų, nenuslystų ar kitaip nekeltų pavojaus paties krūvio 

bei kitų saugumui. 

Jeigu keliant yra bent menkas įtarimas dėl krūvio ar kitų saugumo, būtina 

sustabdyti kėlimą. 

 

1. Kėlimo vieta, kai keliama naudojant virvę ar juostą 



2. Kėlimo vieta, kai keliama krautuvu 
 

9. Siurblio vieta darbo vietoje 
PAVOJINGA 
Nepaisant tinkamos siurblio vietos, gali kilti rimtas pavojus 

siurbliui ir kitiems. 

 
Gamintojas neatsako už nelaimingus atsitikimus ir žalą, atsiradusią dėl to, 

kad nesilaikoma instrukcijos. Dėl tokio naudojimo negalioja jokios 

pretenzijos dėl garantijos ar prašymai dėl kompensacijos. 

 
Siurblys turi būti statomas horizontalioje padėtyje, ant lygaus darbinio 

paviršiaus, ant kurio siurblys galės stabiliai stovėti. Siurblio rėmas turi būti 

visiškai ant paviršiaus. 

Siurblys turi būti statomas tokiu būdu, kad jis negalėtų nuslysti, nuvirsti, 

nukristi ar kitaip kelti pavojų naudotojui arba kitiems. 

 

 



 

 



10. Kasdienis siurblio patikrinimas 
Kasdienis siurblio patikrinimas yra labai svarbi procedūra eksploatuojant 

siurblį, nes tuo metu galima laiku aptikti ir ištaisyti trūkumus, šitaip 

apsaugant naudotoją ar šalia esančius asmenis nuo pavojingų situacijų. 

 

 
1. Patikrinkite, ar siurblys yra stabilus ir nekelia pavojaus naudotojui ir kitiems. 

2. Patikrinkite tepalo lygį vakuuminiame siurblyje bei tepalo spalvą; jeigu 

spalva yra balta, tai reiškia, kad tepale yra vandens, kuris paverčią tepalą į 

emulsiją. Jeigu tepalas yra tokios būsenos, siurblio naudoti negalima. 
 
 

 

1. Vakuuminio siurblio alyvos lygio stikliukas 
 
 
 
 

 

 

 
3. Patikrinkite tepalo lygį ir spalvą siurblio mechaninės sandarinimo 

kameroje; jeigu spalva yra balta, tai reiškia, kad tepale yra vandens, kuris 

paverčią tepalą į emulsiją. Jeigu tepalas yra tokios būsenos, siurblio 

naudoti negalima. 



 

 

 

2. Mechaninės sandarinimo kameros stikliukas 

 

 

 
4. Vizualiai patikrinkite vakuuminį siurblį ar mechaninę sandarinimo kamerą, 

ar alyva nelaša. 

5. Vizualiai patikrinkite siurblio techninę būklę, ar nėra korpuso įtrūkimų, 

atsilaisvinusių varžtų, netrūksta apsauginių dangtelių ir kt. 

6. Patikrinkite laidų ir įvesties lizdo būklę, ar šie komponentai gerai pritvirtinti, 

antraip galėtų įvykti mechaninis nusidėvėjimas siurblio elementų atžvilgiu. 

Draudžiama eksploatuoti siurblį, jeigu yra pažeistas bent vienas 

instaliacijos komponentas. 

 
PAVOJINGA 

Prieš tikrinant elektros instaliaciją, būtina atjungti siurblio 

maitinimą. 

 
7. Patikrinkite siurblio valdymo skydą, ar netrūksta mygtukų ir jie nėra 

pažeisti. 

8. Eksploatuodami tikrinkite siurblį, ar nėra per didelio triukšmo, vibracijos, 

nepagrįsto siurblio gedimo. Jeigu įtariamas defektas, nenaudokite siurblio 

ir nedelsdami susisiekite su gamintoju. 



11. Valdymo skydas 
 

 

1. Rankinio arba automatinio režimo jungiklis 

2. Avarinis jungiklis 

3. Klaidos indikacinė lemputė 

4. Maitinimo jungiklis 

5. Siurblio eksploatavimo valandų skaitiklis 

6. Plūdės lygio valdymo lizdai 

7. Elektrodo lygio valdymo lizdas 



 
 

12. Siurblio paruošimas eksploatacijai 

1. Patikrinkite, ar siurblys yra stabilus ir nekelia pavojaus naudotojui ir kitiems. 

2. Patikrinkite tepalo lygį vakuuminiame siurblyje bei tepalo spalvą; jeigu 

spalva yra balta, tai reiškia, kad tepale yra vandens, kuris paverčią tepalą į 

emulsiją. Jeigu tepalas yra tokios būsenos, siurblio naudoti negalima. 
 

 

1. Vakuuminio siurblio alyvos lygio stikliukas 
 
 

 

 

 
3. Patikrinkite tepalo lygį ir spalvą siurblio mechaninėje sandarinimo 

kameroje; jeigu spalva yra balta, tai reiškia, kad tepale yra vandens, kuris 

paverčią tepalą į emulsiją. Jeigu tepalas yra tokios būsenos, siurblio 

naudoti negalima. 



 

 

 

2. Mechaninės sandarinimo kameros stikliukas 

 

 

 
4. Patikrinkite laidų ir įvesties lizdo būklę, ar šie komponentai gerai pritvirtinti, 

antraip galėtų įvykti mechaninis nusidėvėjimas siurblio elementų atžvilgiu. 

Draudžiama eksploatuoti siurblį, jeigu yra pažeistas bent vienas 

instaliacijos komponentas. 

 
PAVOJINGA 

Prieš tikrinant elektros instaliaciją, būtina atjungti siurblio 

maitinimą. 

 
5. Patikrinkite, ar maitinimo srovė atitinka reikiamą siurblio galią. 

6. Vizualiai patikrinkite siurblio techninę būklę. 

7. Prijunkite išleidimo ir siurbimo žarnas. 

8. Patikrinkite, ar vandens nuleidimo 1-asis ir 2-asis vožtuvai yra uždaryti. 
 

 

 



9. Patikrinkite, ar rankinio-automatinio režimo jungiklis siurblio valdymo 

skyde yra ties „0“ padėtimi. 

10. Patikrinkite, ar maitinimo jungiklis siurblio valdymo skyde yra ties „OFF“ 

padėtimi. 

11. Kai yra atitinkamos visos pirmiau nurodytos sąlygos, galima prijungti 

priėmimo maitinimo laiką. 
 

 



13. Fazių seka 
1. Atlikite visus veiksmus, pateikiamus 13 skyriuje „Siurblio paruošimas 

eksploatacijai“. 

2. Įjunkite maitinimo jungiklį. 
 

 

3. Jei įsižiebia gedimo indikatorius, tai reiškia, kad fazių seka yra netinkama. 
 

 

4. Pakeiskite fazių seką siurblio maitinimo lizde. 
 

 



5. Atjunkite priėmimo kabelį nuo siurblio lizdo. 
 

 

6. Lizdo viduje yra fazės keitimo kištukas; pasukite jį 180 laipsnių, 

naudodami plokščią atsuktuvą. 
 

 

7. Tai padarę, įjunkite priėmimo kabelį į siurblio lizdą. 
 

 



8. Įjunkite maitinimo jungiklį ties „ON“ padėtimi; tuomet gedimo lemputė 

nebešvies. Jei dėl kokios nors priežasties lemputė toliau šviečia, būtina 

susisiekti su gamintoju. 
 

 



14. Siurblio paleidimas rankiniu režimu 

ĮSPĖJIMAS 

Rankinis režimas naudojamas tada, kai nereikalingas siurblio lygio 

valdymas su plūdėmis ar elektrodais. Tokiu atveju siurblys negali 

būti paliekamas be priežiūros. 

 
1. 13 skyriaus „Siurblio paruošimas eksploatacijai“ reikalavimų yra laikomasi; 

jeigu reikia keisti fazę, laikomasi 14 skyriaus reikalavimų. 

2. Valdymo skyde jungiklį nustatykite ties „MAN“ padėtimi. 

 

3. Siurblys pradės veikti. 

 
ĮSPĖJIMAS 

Jei paleidžiant siurblį girdimi neįprasti garsai, bildesys ar kitokie 

garsai, nedelsdami išjunkite siurblį ir praneškite gamintojui. 



15. Siurblio sustabdymas, kai rankinis režimas 
aktyvus 

 
1. Kai pasiektas reikiamas pumpuojamo skysčio lygis ir siurblys 

nebereikalingas, tiesiog jungiklį nustatykite ties „0“ padėtimi, tuomet 

siurblys išsijungs. 

 

 
2. Maitinimo jungiklį nustatykite ties „OFF“ padėtimi. 

 



16. Siurblio paleidimas automatiniu režimu 

Pasirinkus automatinį režimą, yra du variantai, kaip valdyti pumpuojamo 

skysčio lygį: plūdiniais jungikliais arba naudojantis elektrodo lygio 

valdymo funkcija. 

Plūdiniai jungikliai (1) ir elektrodo lygio davikliai (2) įstatomi specialioje 

dėžėje prie siurblio. 

 

 

1. Plūdiniai jungikliai 

2. Elektrodo lygio valdymas 
 

16.1 Pumpuojamo skysčio lygio valdymas plūdėmis 
 

1. 13 skyriaus „Siurblio paruošimas eksploatacijai“ reikalavimų yra laikomasi; 

jeigu reikia keisti fazę, laikomasi 14 skyriaus reikalavimų. 

2. Įtaisykite plūdinius jungiklius pumpuojamame skystyje; vieną plūdinį 

jungiklį ties minimaliu lygiu, o kitą ties maksimaliu lygiu. 

3. Įjunkite plūdinių jungiklių kištukus į jiems skirtus lizdus po valdymo skydu. 

Minimalaus lygio plūdinis jungiklis pridėtas čia: „PLŪDĖS LYGIO 

VALDYMAS“ → „MIN. LYGIS“, tačiau maksimalaus lygio plūdinis jungiklis 

pridėtas čia: „PLŪDĖS LYGIO VALDYMAS“ → „MAKS. LYGIS“. 



 

 

4. Nustatykite rankinio-automatinio režimo jungiklį valdymo skyde ties 

padėtimi „AUTO“; greitai siurblys pradės veikti. 

 

 

PAVOJINGA 
Kol siurblys yra įjungtas ir veikia automatiniu režimu, niekada 

neatlikite darbų prie sistemos ar remonto darbų. Prieš atliekant bet 

kokius siurblio sistemos darbus, siurblį būtina išjungti. 

 
 

16.2 Pumpuojamo skysčio lygio valdymas elektrodais 
 

1. 13 skyriaus „Siurblio paruošimas eksploatacijai“ reikalavimų yra 

laikomasi; jeigu reikia keisti fazę, laikomasi 14 skyriaus reikalavimų. 

2. Įtaisykite elektrodus ties tinkamais lygiais pumpuojamame skystyje. 

(a) Raudonai pažymėtas elektrodas yra ties maksimaliu lygiu (1). 

(b) Mėlynai pažymėtas elektrodas yra ties minimaliu lygiu (2). 

(c) Žaliai pažymėtas elektrodas yra įžeminimo (3). 



 

 

ĮSPĖJIMAS 
Žaliasis elektrodas visuomet turi būti žemiau minimalaus lygio 

elektrodo, nes jis veikia kaip įžeminimas. 

 
3. Įjunkite elektrodo kištuką į jam skirtą lizdą po valdymo skydu. 

„ELEKTRODO LYGIO VALDYMAS“. 

 

 

 
4 Nustatykite rankinio-automatinio režimo jungiklį valdymo skyde ties 

padėtimi „AUTO“; greitai siurblys pradės veikti. 

 



 

PAVOJINGA 
Kol siurblys yra įjungtas ir veikia automatiniu režimu, niekada 

neatlikite darbų prie sistemos ar remonto darbų. Prieš atliekant bet 

kokius siurblio sistemos darbus, siurblį būtina išjungti. 



17. Siurblio sustabdymas, kai automatinis režimas 
aktyvus 

1. Kai pasiektas reikiamas pumpuojamo skysčio lygis ir siurblys 

nebereikalingas, tiesiog jungiklį nustatykite ties „0“ padėtimi, tuomet 

siurblys išsijungs. 

 

 
2) Maitinimo jungiklį nustatykite ties „OFF“ padėtimi. 

 



18. Siurblio sustabdymas avariniu atveju naudojant 
mygtuką STOP 

Yra situacijų, kai būtina išjungti siurblį naudojantis mygtuką STOP; tai dažniausiai 

būna, kai kas nors nutinka siurbliui arba jo sistemai, o pirmasis asmuo, priėjęs 

prie valdymo skydo, ne iš karto supranta, kaip sustabdyti siurblį. Todėl siurblyje 

įmontuotas avarinio sustabdymo mygtukas. 
 

 

1. Nuspaudus avarinio sustabdymo mygtuką, siurblys iš karto sustoja ir 

užsidega gedimo indikacinė lemputė. 

2. Norėdami atleisti nuspaustą mygtuką STOP, pasukite jį pagal laikrodžio 

rodyklę ir jis bus automatiškai atleistas. 
 

 



19. Siurblio stebėjimas eksploatuojant 
 

PAVOJINGA 
Eksploatuojant siurblį, negalima atlikti jokių darbų, susijusių su jo 

priežiūra, siurblio ar pavaros modifikacijomis, išvesties sistema, 

elektronika, bei kitų veiksmų. Veikiančio siurblio perkelti negalima. 

Prieš atliekant bet kokius siurblio sistemos darbus, siurblį būtina 

išjungti. 

 
1. Eksploatuojant siurblį, būtina skirti dėmesį jo veikimo stabilumui, negali 

būti per didelio triukšmo ar vibracijų. 

2. Patikrinkite, ar vakuuminis siurblys ir mechaninės sandarinimo kamera 

nepraleidžia alyvos. 

3. Patikrinkite sandarumą vandens atžvilgiu. 

4. Patikrinkite, ar siurblys nesisuka be skysčio, kas galėtų pažeisti 

mechaninį tarpiklį. 

5. Patikrinkite slėgio matuoklį (1), ar siurblys yra veikiamas slėgio. 

 

6. Patikrinkite vakuumo matuoklį (2), ar siurblys yra veikiamas vakuumo. 

 

 

PAVOJINGA 
Jeigu eksploatuojant siurblį iškyla problema, siurblį būtina nedelsiant 

išjungti, o priežastį būtina ištaisyti; jeigu nepavyksta, susisiekite su 

gamintoju. 



20. Siurblio išleidimas, kai temperatūra nukrinta 
žemiau 0 laipsnių 

 

PAVOJINGA 
Kai siurblio darbas baigiamas, o temperatūra gali nukristi žemiau 

0 laipsnių, pumpuojamas skystis gali užšalti, todėl būtina iš 

siurbimo sistemos išleisti vandenį. Tai gali rimtai pakenkti 

siurbliui. 

 
1. Atidarykite vienakryptį vožtuvą (1) bei siurblio korpuso vožtuvą (2). 

 

 

 

 
2. Patikrinkite, ar jie nėra užsikimšę. 

3. Palaukite, kol įsiurbtas vanduo bus visiškai išleistas. 

4. Uždarykite abu drenažo vožtuvus. 



21. Klaidų lentelė 
 

Klaida Galima priežastis Sprendimas 
Siurblys nepumpuoja 
skysčio arba galia yra maža 

Netinkama siurblio 
sukimosi kryptis 

Pakeiskite fazių seką 

 Patikrinkite siurblį 

Siurblys neveikia Pakeiskite siurbimo žarną 
Pažeista siurbimo žarna Patikrinkite sparnuotę ir 

siurbimo žarną bei išvalykite 

Siurbimo aukštis per 
aukštas 

Sumažinkite siurblio galvą 

Siurbimo žarnoje 
susiformavo oro „kišenės“ 

Ištiesinkite siurbimo žarną 

Išmetamoji žarna 
užsikimšusi 

Išvalykite išleidimo žarną 

Įjungtas siurblys neveikia Priėmimo kabelio defektas Patikrinkite priėmimo kabelį 
Saugiklis neveikia Patikrinkite saugiklį 

Į siurblio lizdą neteka srovė Patikrinkite srovę ties 
siurblio lizdu 

Pažeistas kabelis nuo 
elektros variklio iki valdymo 
skydo 

Patikrinkite kabelį nuo 
variklio iki valdymo skydo 

Vakuuminis siurblys neveikia Pažeistas kabelis nuo 
valdymo skydo iki 
vakuuminio siurblio 

Patikrinkite kabelį nuo 
valdymo skydo iki 
vakuuminio siurblio 

Saugiklis neveikia Patikrinkite saugiklį 

Vakuuminis siurblys 
užsikimšęs 

Patikrinkite siurblį 

Vakuuminis siurblys perkaista Nepakankamas vėsinimas Išvalykite purvą iš 
vakuuminio siurblio 

Tepalo lygis per žemas Patikrinkite alyvos lygį 
vakuuminiame siurblyje 

Vakuuminis siurblys 
veikdamas kelia triukšmą 

Redukcinės pavaros 
sankaba susidėvėjusi 

Pakeiskite sankabą 

Tepalo lygis per žemas Patikrinkite alyvos lygį 
vakuuminiame siurblyje 

Vakuuminio siurblio guolių 
defektas 

Susisiekite su gamintoju 

Eksploatacijos metu 
siurblys vibruoja 

Siurbdamas siurblys 
suformuoja kavitaciją 

Sumažinkite siurblio galvą 

Guolio defektas Patikrinkite, ar guoliai 
neįkaitę 

Sankabos defektas Vizualiai apžiūrėkite sankabą 

Baigėsi pripumpuotas 
skystis 

Išjunkite siurblį 



 
 
 

22. Siurblio komponentų techninė dokumentacija 

22.1 Bendri brėžiniai 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



22.2 Išcentrinis siurblys „Hidrostal E125-M01R“ 

Techniniai parametrai 

Kietųjų dalelių pralaidumas 100 mm 
Siurblio našumas esant 1 460 aps./min. 300 m3/val. 
Siurbimo jungės dydis DN 150, PN16 DIN EN 1092 
Išleidimo jungės dydis DN 125, PN16 DIN EN 1092 
Sparnuotės tipas sraigtinė 
Siurbiamo skysčio maksimali temperatūra 40 laipsnių 
Svoris 102 Kg 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

22.3 Vienakryptis vožtuvas 
 
 

 



 

 



22.4 Vakuuminis siurblys „BUSCH“ 

Vakuuminiame siurblyje „Busch Mink“ yra du krumpliniai rotoriai, kurie 
sukasi priešingomis kryptimis. Dėl šių krumplinių rotorių formos oras yra 
suspaudžiamas ir išleidžiamas. Šie krumpliniai rotoriai nesiliečia su 
cilindro korpusu, kuriame sukasi, arba vienas su kitu. Mažas plyšys tarp 
rotorių ir vidinio cilindro garantuoja nuolatos aukštą siurbimo greitį. 
Krumpliniai rotoriai yra varomi prie flanšo sumontuotu asinchroniniu 
varikliu, kurio efektyvumo klasė yra IE3. 

 

 

 

 

„Busch Mink MM 1104 C VM“ ypatybės 
 

Našumas 63 m3/val. 
Slėgis 60 hPa (mbar) 
Elektrinio variklio galia 1,3 kW 
Elektrinio variklio greitis 1 440 aps./min. 
Elektrinio variklio tipas T3A 90LO-4 B5 
Dažnis 50 Hz 
Triukšmo lygis 66 dB (A) 
Matmenys (I x P x A) 970 x 430 x 410 
Įleidimo ir išleidimo sriegių dydis G1 1/4 col. / G1 1/4 col. 



 

 
 

 



 

 



22.5 Elektrinis variklis 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M40xŁ5 , 



 
 

 
 

 



 
 
 

23 Laidų blokas 
 

 
Žvaigždžių trikampių paleidimo schema 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 


