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Elektrinis panardinamas išcentrinis siurblys 
 

Techninė specifikacija: 

Numatytas naudojimas   Drenažo vandens pumpavimas 

Gamintojas / Tipas    Grindex / Solid 

Maksimalus našumas    22 m3 / h, žiūrėti kreivę 

Maksimalus pakėlimas    12 mwc, žiūrėti kreivę 

Išmetimo jungtis    D50 

Dalelių pralaidumas    Iki 38mm 

Dimensions L x W x H    220mm x 200mm x 520mm 

Svoris      17kg 

Variklis      Electric motor 

Variklio galia / aps./min   1,2 kW / 2800 aps./min 

Įtampa / Fazė/ Dažnis    230V / 1 Fazė / 50 Hz 

IP klasė     IP68 

Maks pakėlimas    10m 

Kabelio ilgis     10m (3 x 1,5mm2) 
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1. Įvadas ir sauga 

1.1. Įvadas 

Naudojimo instrukcijos paskirtis 

Naudojimo instrukcijoje yra pateikiama visa svarbi informacija apie įrenginio 

eksploatavimą. Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šią 

instrukciją.  

Perskaitykite iš išsaugokite šią instrukciją 

Išsaugokite šią instrukciją, kad galėtumėte peržiūrėti vėliau, laikykite lengvai 

pasiekiamoje vietoje, netoli įrenginio. 

Naudojimo paskirtis 

 

ĮSPĖJIMAS 

Bet koks kitoks įrenginio eksploatavimas, montavimas ir techninė priežiūra, 

nei yra nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje gali sukelti mirtį, sunkius 

sužeidimus arba sugadinti įrangą. Tai apima ir bet kokius „Grindex“ 

nepatvirtintus įrenginio pakeitimus bei neoriginalių atsarginių dalių naudojimą. 

Jei kyla bet kokių klausimų dėl įrenginio naudojimo paskirties, kreipkitės į 

„Grindex“ atstovą. 

Kitos naudojimo instrukcijos 

Taip pat susipažinkite su bet kokios kitos įrangos, skirtos naudoti šioje sistemoje, 

saugos reikalavimais ir naudojimo instrukcijomis.  

1.2. Saugos terminai ir simboliai 

Saugos pranešimai 

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, turite perskaityti, suprasti ir laikytis saugos 

pranešimų ir taisyklių. Pranešimai skelbiami siekiant išvengti toliau išvardytų 

pavojų. 

• Nelaimingi atsitikimai ir sveikatos problemos. 

• Žala įrenginiui ir aplinkai. 

• Įrenginio gedimas. 

Pavojaus lygmenys 

Pavojaus lygmuo Aprašymas 

 

PAVOJUS Pavojinga situacija, kurios neišvengus 

ištinka mirtis arba sunkūs sužeidimai. 

 

ĮSPĖJIMAS Pavojinga situacija, kurios neišvengus gali 

ištikti mirtis arba sunkūs sužeidimai. 

 

ATSARGIAI Pavojinga situacija, kurios neišvengus 

galimi vidutiniškai sunkūs arba lengvi 

sužeidimai. 
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Pavojaus lygmuo Aprašymas 

PASTABA Pastabos yra naudojamos, kai yra įrangos 

sugadinimo arba našumo sumažėjimo 

pavojus, tačiau asmenims pavojus nekyla. 

Specialūs simboliai 

Kai kurioms pavojų kategorijoms naudojami specialūs simboliai, kurie yra 

nurodyti lentelėje. 

Elektros pavojus Magnetinio lauko pavojus 

 

Elektros pavojus 

 

ATSARGIAI 

1.3. Naudotojo sauga 

Būtina laikytis visų taikomų reglamentų, kodeksų ir saugos direktyvų 

reikalavimų. 

Vieta 

• Prieš pradėdami įrenginio transportavimo, montavimo ar techninės priežiūros 

darbus, įvykdykite procedūros „Užrakinta ir paženklinta“ reikalavimus. 

• Darbo vietoje atkreipkite dėmesį į dujų ir garų keliamą pavojų. 

• Visada atkreipkite dėmesį į šalia esančią įrangą bei vietoje arba šalia esančios 

įrangos keliamus pavojus.  

Kvalifikuoti darbuotojai 

Šį įrenginį montuoti, eksploatuoti ir vykdyti jo techninę priežiūrą gali tik 

kvalifikuoti darbuotojai. 

Apsauginė įranga ir saugos įtaisai 

• Jei reikia, naudokite asmenines apsaugos priemones. Asmeninės apsaugos 

priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant, šalmas-kepurė, apsauginiai akiniai, 

apsauginės pirštinės ir batai, kvėpavimo įranga. 

• Įsitikinkite, kad veikia ir yra naudojamos visos įrenginio apsaugos funkcijos. 

1.4. Ypatingi pavojai 

1.4.1. Darbas laikinose įrengimo vietose 
Tam tikrose pramonės šakose, pavyzdžiui, kasybos, statybos, darbai gali vykti 

labai dinamiškai, todėl įranga yra sumontuojama laikinose įrengimo vietose. Dėl 

sudėtingų naudojimo sąlygų net ir įprastai naudojama elektros įranga susidėvi 

greičiau. Dėl to gali būti pažeista įrenginio izoliacija, įvykti trumpasis jungimas, 

elektros laidai gali būti neizoliuoti. Siekiant maksimalaus saugumo, kai įrenginys 

yra naudojamas sudėtingomis sąlygomis, būtina laikytis šių nurodymų: 

• kai elektros kabeliai turi būti nutiesti taip, kad juos gali pažeisti sunki įranga, 

būtina užtikrinti mechaninę kabelių apsaugą, saugančią kabelius nuo fizinių 

pažeidimų; 

• prieš naudodami apžiūrėkite elektros įrangą; nesinaudokite jokios įrangos su 

neizoliuotais arba pažeistais elektros kabeliais; 

• visi elektros imtuvai turi būti prijungti prie įžeminimo grandinės pertraukiklių 

arba turi būti naudojama patikima įžeminimo įranga. 
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1.4.2. Biologinis pavojus 
Įrenginys yra skirtas naudoti skysčiuose, kurie gali būti pavojingi jūsų sveikatai. 

Dirbdami su įrenginiu laikykitės toliau nurodytų taisyklių. 

• Įsitikinkite, kad visi darbuotojai, kurie gali turėti sąlytį su biologiškai 

pavojingomis medžiagomis, yra paskiepyti nuo tų ligų, kuriomis gali užsikrėsti. 

• Griežtai laikykitės asmeninės higienos taisyklių. 

 

ĮSPĖJIMAS. Biologinis pavojus 

Infekcijos rizika. Prieš pradėdami dirbti su įrenginiu, kruopščiai jį nuplaukite 

su švariu vandeniu. 

1.4.3. Odos ir akių plovimas 
Chemikalams arba pavojingiems skysčiams patekus į akis arba ant odos, 

laikykitės toliau nurodytų procedūrų. 

Situacija Veiksmas 

Chemikalų ar 

pavojingų skysčių 

pateko į akis 

1. Pirštais laikykite atvertus akių vokus. 

2. Mažiausiai 15 minučių plaukite akis akių plovimo 

įrenginiu arba tekančiu vandeniu. 

3. Kreipkitės į gydytoją. 

Chemikalų ar 

pavojingų skysčių 

pateko ant odos 

1. Nusivilkite užterštus drabužius. 

2. Mažiausiai 1 minutę plaukite odą vandeniu ir 

muilu. 

3. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją. 

1.5. Aplinkos apsauga 

Emisijos ir atliekų šalinimas 

Laikykitės vietos taisyklių ir įstatymų reikalavimų, susijusių su: 

• pranešimu apie išmetamų teršalų kiekį atitinkamoms institucijoms; 

• kietųjų arba skystųjų atliekų rūšiavimu, perdirbimu ir šalinimu; 

• išsiliejimų šalinimu. 

Išskirtinės vietos 

 

ATSARGIAI. Radiacijos pavojus 

Nesiųskite gaminių „Grindex“, jei jie buvo veikiami jonizuojančios 

spinduliuotės, išskyrus atvejus, kai apie tai buvo iš anksto informuota ir sutarta 

dėl atitinkamų veiksmų. 

1.6. Gaminio eksploatacijos pabaiga 

Visas atliekas tvarkykite ir šalinkite laikydamiesi vietos įstatymų ir kitų teisės 

aktų reikalavimų. 

Tinkamas šio gaminio šalinimas laikantis Elektros ir elektronikos įrangos atliekų (EEĮA) 

šalinimo direktyvos reikalavimų. 
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Ant šio gaminio, jo priedų ir dokumentacijoje nurodytas ženklas reiškia, kad 

užbaigus gaminio eksploatavimą gaminio negalima išmesti su kitomis atliekomis. 

Siekiant išvengti nekontroliuojamo atliekų šalinimo bei galimos žalos aplinkai 

arba žmonių sveikatai, atskirkite šį gaminį nuo kitų rūšių atliekų ir atsakingai jį 

perdirbkite, skatindami tvarų pakartotinį išteklių panaudojimą. 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekas galima grąžinti gamintojui arba 

platintojui.  

1.7. Atsarginės dalys 

 

ATSARGIAI 

Norėdami pakeisti susidėvėjusias arba sugedusias dalis, naudokite tik 

gamintojo pristatomas originalias dalis. Naudojant netinkamas atsargines dalis, 

galima sukelti gedimą, žalą arba sužeidimus, ir įrenginio garantija nustoja 

galioti. 

1.8. Garantija 

Išsami informacija apie garantiją nurodyta pirkimo-pardavimo sutartyje. 
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2. Transportavimas ir sandėliavimas 

2.1. Pristatyto krovinio tikrinimas 

2.1.1. Pakuotės tikrinimas 
1. Patikrinkite, ar pristatant nebuvo pažeista pakuotė, ar netrūksta jos dalių. 

2. Visus pažeidimus ir trūkumus užregistruokite kvite ir krovinio važtaraštyje. 

3. Jei aptikote trūkumų, pateikite pretenziją transporto įmonei. Jei gaminį 

atsiimate iš platintojo, pretenziją pateikite tiesiogiai platintojui. 

2.1.2. Įrenginio tikrinimas 
1. Nuo gaminio nuimkite pakavimo medžiagas. 

Pakuotę šalinkite laikydamiesi vietos teisės aktų reikalavimų. 

2. Patikrinkite gaminį, įsitikinkite, ar dalys nėra pažeistos, ar netrūksta dalių. 

3. Jei reikia, nuimkite gaminį atsukdami visus tvirtinimo varžtus, sraigtus arba 

diržus. Saugokitės vinių ir diržų. 

4. Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą. 

2.2. Transportavimo rekomendacijos 

2.2.1. Atsargumo priemonės 

 

PAVOJUS. Sutraiškymo pavojus 

Judančios dalys gali įtraukti arba sutraiškyti. Prieš vykdydami techninės 

priežiūros darbus visada atjunkite maitinimą ir užrakinkite maitinimo šaltinį. 

Priešingu atveju, kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus. 

 

Padėtis ir tvirtinimas 

Įrenginį galima transportuoti horizontalioje arba vertikalioje padėtyje. Įsitikinkite, 

kad transportuojamas įrenginys yra tinkamai pritvirtintas ir nenuriedės ar 

nepavirs. 

2.2.2. Kėlimas 
Prieš pradėdami vykdyti bet kokius darbus, visada patikrinkite kėlimo įrangą ir 

sukabinimo mechanizmą. 

 

PAVOJUS. Sutraiškymo pavojus 

Įrenginį kelkite naudodami nurodytus kėlimo taškus. 

Naudokite tinkamą keliamąją įrangą, įsitikinkite, kad gaminys yra tinkamai 

prikabintas.  

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones. 

Stovėkite atokiau nuo kabelių ir prikabinto krovinio. 
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 PASTABA 

Niekada nekelkite įrenginio prikabinę už jo maitinimo laido arba žarnos. 

2.3. Transportavimo, tvarkymo ir sandėliavimo temperatūros intervalai 

Tvarkymas, esant užšalimo temperatūrai 

Esant žemai temperatūrai su gaminiu ir visa jo montavimo įranga, įskaitant ir 

keliamąją įrangą, reikia elgtis labai atsargiai. 

Prieš paleidžiant įrangą, būtina įsitikinti, kad įrenginys yra pašildytas iki 

temperatūros, kuri yra aukštesnė nei užšalimo temperatūra. Venkite ranka sukti 

sparnuotę / sraigtą, kai temperatūra yra žemesnė nei užšalimo temperatūra. 

Rekomenduojama įrenginį pašildyti panardinant į skystį, kuris bus siurbiamas 

arba maišomas. 

 PASTABA 

Niekada nenaudokite atviros liepsnos įrenginiui atšildyti. 

Naujas įrenginys 

Jei įrenginys yra tokios būklės, koks buvo pristatytas iš gamyklos, t. y. nenuimtos 

jokios pakuotės medžiagos, leistinos transportavimo, tvarkymo ir sandėliavimo 

temperatūros ribos yra nuo –50 °C (–58 ºF) iki +60 °C (+140 ºF). 

Jei įrenginys buvo veikiamas neigiamos temperatūros, prieš pradėdami 

eksploatuoti, palaukite, kol jis sušils iki aplinkos temperatūros. 

Įrenginio iškėlimas iš skysčio 

Kai įrenginys veikia arba yra panardintas į skystį, jis paprastai yra apsaugotas nuo 

užšalimo, tačiau, kai įrenginys yra iškeliamas iš skysčio, esant neigiamai 

temperatūrai, gali užšalti sparnuotė / sraigtas ir veleno riebokšlis. 

Laikykitės toliau nurodytų rekomendacijų, kad išvengtumėte užšalimo sukeliamos 

žalos. 

1. Jei reikia, ištuštinkite visą perpumpuotą skystį. 

2. Patikrinkite visus tepimui ir aušinimui naudojamus skysčius, alyvą ir vandens-

glikolio mišinius, ar juose nėra per daug vandens. Jei reikia, pakeiskite. 

Vandens-glikolio mišiniai. Įrenginiai, kuriuose yra sumontuota uždaro ciklo 

aušinimo sistema yra užpildomi vandens ir 30 % glikolio mišiniu. Tokie mišiniai 

išlieka skysti iki –13 °C (9 °F). Esant žemesnei nei –13 °C (9 °F) temperatūrai, 

didėja klampumas, todėl glikolio mišinys praranda tekėjimo savybes. 

Vandens-glikolio mišinys visiškai nesustingsta, todėl negali sugadinti įrenginio. 

2.4. Sandėliavimo rekomendacijos 

Saugojimo vieta 

Įrenginys turi būti saugomas uždengtoje ir sausoje vietoje, apsaugotoje nuo 

šilumos, purvo ir vibracijos poveikių. 

 PASTABA 

Saugokite įrenginį nuo drėgmės, šilumos šaltinių ir mechaninių pažeidimų.  
  

 PASTABA 

Nedėkite didelių svorių ant supakuoto įrenginio. 

Ilgalaikis saugojimas 

Jei įrenginys yra saugomas ilgiau nei šešis mėnesius, būtina laikytis toliau 

nurodytų reikalavimų. 
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• Prieš pradėdami eksploatuoti įrenginį po ilgalaikio saugojimo, patikrinkite jį, 

ypatingą dėmesį reikia skirti riebokšliams ir kabelio įvadui. 

• Kas antrą mėnesį reikia pasukti sparnuotę / sraigtą, kad nepriliptų riebokšliai. 
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3. Gaminio aprašas 

3.1. Įrenginys 

Siurblio 

modelis 

Standartinis Pritaikytas 

sprogiai aplinkai 

MSHA Drenažas Dumblas 

„Solid‘ 

8123.281 

X    X 

3.2. Siurblio konstrukcija 

Panardinamas siurblys yra varomas elektros variklio. 

Naudojimo paskirtis 

Įrenginys yra skirtas siurbti nuotėkas, dumblą, neapdorotą ir švarų vandenį. 

Visada laikykitės techninių duomenų skyriuje (44 psl.) nurodytų ribų. Jei kyla 

klausimų dėl numatomo įrangos naudojimo, prieš tęsdami darbus, kreipkitės į 

pardavėją arba įgaliotą techninės priežiūros atstovą. 

 

PAVOJUS. Sprogimo / gaisro pavojus 

Norint įrengti sprogioje arba degioje aplinkoje, taikomos specialios taisyklės. 

Nemontuokite įrenginio ir pagalbinės įrangos sprogioje zonoje, išskyrus 

atvejus, kai įrenginys yra įvertintas kaip apsaugotas nuo sprogimo arba 

savaime yra saugus. Jei įrenginys yra apsaugotas nuo sprogimo arba savaime 

saugus, prieš tęsdami darbus, susipažinkite su saugos skyriuje pateikta 

specialia informacija. 
 

 PASTABA 

Nenaudokite įrenginio su itin ėsdinančiais skysčiais. 

Daugiau informacijos apie pH žr. techninėje informacijoje, 44 psl. 

Dalelių dydis 

Siurblys gali būti naudojamas su skysčiu, kuriame yra 50 mm (1,97 colio) 

skersmens dalelių. 

Slėgio klasė 

N maksimalus pakėlimo aukštis 

Sparnuotės tipas 

Dumblui 

3.3. Stebėsenos įranga 

Siurblio stebėsenos įrangos savybės: 

• statoriuje sumontuoti nuosekliai sujungti terminiai kontaktai, kurie įjungia 

pavojaus signalą, esant aukštai temperatūrai. 

• terminiai kontaktai atsidaro, esant 135 °C (257 °F) temperatūrai. 

3.3.1. Lygio reguliatoriai 
Apie lygio reguliatorius 

Esant skirtingam vandens lygiui, siurblį galima įjungti ir išjungti neautomatiniu 

arba automatiniu būdu. Jei reikalingas automatinis įjungimas ir išjungimas, galima 

užsakyti lygio reguliatorių (papildoma įranga). Ši pasirinktis taikoma tik 

standartiniams siurbliams. 
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Savybės 

Žemiau aprašomos pagrindinės lygio reguliatorių savybės. 

• Reguliuojant kabelį, galima nustatyti skirtingus lygio reguliatoriaus veiksenos 

režimus. 

• Prikabinamas laikiklis, esantis prie pakėlimo rankenos ir skirtas laikyti lygio 

reguliatoriaus kabelį. 

• Jei yra reikalingas nuolatinis siurbimas, lygio reguliatorių galima įdėti į 

specialų guminį laikiklį, esantį ant išleidimo jungties, taip išjungiant lygio 

reguliatoriaus funkciją. 

Iliustracija 

 
1. Įjungta 

2. Išjungta 

1 pav. Lygio reguliatoriaus veikimas 

3.4. Duomenų plokštelė 

Įvadas 

Duomenų plokštelė – tai metalinė lentelė, pritvirtinta ant siurblio pagrindinio 

korpuso. Duomenų plokštelėje nurodytos pagrindinės įrenginio specifikacijos. 

Duomenų plokštelė 

 
1. Siurblio modelis 
2. Serijos numeris 

Pirmieji du skaitmenys reiškia gamybos metus. 
3. Fazė: srovės tipas, dažnis 
4. Įrenginio svoris 
5. Maksimalus našumas 
6. EEĮ atliekų direktyvos simbolis 
7. Maksimalus panardinimo gylis 
8. Maksimalus pakėlimo aukštis 
9. Apsaugos laipsnis 
10. Skaityti naudojimo instrukciją 
11. Terminė klasė 
12. Tarptautinis standartas 
13. Maksimalios energijos sąnaudos 
14. Nominali srovė 
15. Gamintojas 
16. Kilmės šalis 
17. Nominali įtampa 
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4. Montavimas 

4.1. Atsargumo priemonės 

Prieš pradedant darbus, būtina perskaityti ir suprasti saugos nurodymus skyriuje 

„Įvadas ir sauga“ (3 psl.). 

 

PAVOJUS. Elektros smūgio pavojus 

Prieš pradėdami darbus su įrenginiu, įsitikinkite, kad įrenginys ir įrenginio 

valdymo skydas yra atjungti nuo maitinimo šaltinio ir nebus atitiktinai įjungti. 

Tai taikoma ir valdymo grandinei. 

 
 

 

PAVOJUS. Įkvėpimo pavojus 

Prieš įeidami į darbo zoną, įsitikinkite, kad atmosferoje yra pakankamai 

deguonies ir nėra nuodingų dujų. 

4.1.1. Pavojinga atmosfera 

 

PAVOJUS. Sprogimo / gaisro pavojus 

Norint įrengti sprogioje arba degioje aplinkoje, taikomos specialios taisyklės. 

Nemontuokite įrenginio ir pagalbinės įrangos sprogioje zonoje, išskyrus 

atvejus, kai įrenginys yra įvertintas kaip apsaugotas nuo sprogimo arba 

savaime yra saugus. Jei įrenginys yra apsaugotas nuo sprogimo arba savaime 

saugus, prieš tęsdami darbus, susipažinkite su saugos skyriuje pateikta 

specialia informacija. 

Teisinis reguliavimas 

Kanalizacijos talpą vėdinkite pagal vietos santechnikos darbus reglamentuojančias 

taisykles. 

4.2. Reikalavimai 

Sedimentacijos prevencija 

Siekiant išvengti sedimentacijos, kai siurbiamame skystyje yra kietųjų dalelių, 

skysčio tėkmės greitis išleidimo linijoje turi viršyti tam tikrą vertę. Pateiktoje 

lentelėje pasirinkite taikomą mažiausią greitį bei atitinkamą išleidimo linijos dydį. 

Mišinys Mažiausias greitis, metrais per 

sekundę (pėdomis per sekundę) 

Vanduo + stambus žvyras 4 (13) 

Vanduo + žvyras 3,5 (11) 

Vanduo + smėlis, dalelių dydis <0,6 mm 

(0,024 col.)  

2,5 (8,2) 

Vanduo + smėlis, dalelių dydis <0,1 mm 

(0,004 col.) 

1,5 (4,9) 

  



 4. Montavimas 

 

8123.281 „Solid“ montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija 13 
 

Kai įrenginys montuojamas nuolatinėje vietoje, siurbiant labai užterštus skysčius, 

rekomenduojame įrengti nusodinimo duobę.  

 
2 pav. Nusodinimo duobė 

Reikalavimai išleidimo linijai 

Išleidimo linija turi būti nutiesta vertikaliai arba horizontaliai, neturi būti staigių 

sulenkimų. 

Tinkamai sumontuota vertikali ir 

horizontali išleidimo linija 

Netinkamai sumontuota išleidimo 

linija su staigiu sulenkimu 

  

Tvirtinimo dalys 

• Naudokite tik tinkamo dydžio ir iš tinkamų medžiagų pagamintas tvirtinimo 

dalis. 

• Pakeiskite visas surūdijusias ar pažeistas tvirtinimo dalis. 

• Įsitikinkite, kad visos tvirtinimo dalys yra tinkamai priveržtos, ar netrūksta 

tvirtinimo dalių. 

4.3. Montavimas 

Kilnojamasis siurblys yra skirtas veikti visiškai arba iš dalies panardintas į skystį. 

Siurblyje yra žarnos arba vamzdžio jungtis. 

Šie reikalavimai ir instrukcijos taikomi tik tokiu atveju, kai montavimo darbai 

atliekami pagal pateiktą brėžinį su matmenimis. 

1. Maitinimo kabelį nuveskite taip, kad jis neturėtų aštrių linkių, nebūtų 

prispaustas ir nebūtų įtrauktas į siurblio paėmimo angą. 

2. Prijunkite išleidimo liniją. 

Išleidimo linija turi būti nutiesta vertikaliai arba horizontaliai, neturi būti 

staigių sulenkimų. 

3. Nuleiskite siurblį į rezervuarą. 

Šiam tikslui pasiekti negalima naudoti kabelio. Norėdami nuleisti ir pakelti 

siurblį prie rankenos arba kilpos pririškite virvę. 

Sunkesni siurbliai turi būti pakeliami ir nuleidžiami naudojant kraną. Siurblys 

turi būti pakabintas už rankenos arba kilpos naudojant grandines arba trosus. 

4. Padėkite siurblį ant pagrindo ir įsitikinkite, kad jis nenuvirs ir nenuskęs. 
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Pagrindas turi būti padarytas iš lentos, stambaus žvyro arba nupjautos ir 

perforuotos metalinės statinės. 

Taip pat siurblį galima pakabinti ant kėlimo grandinės šiek tiek virš rezervuaro 

dugno. Užtikrinkite, kad paleidimo ir veikimo metu siurblys nesisuktų. 

5. Prijunkite variklio kabelį bei paleidimo ir stebėsenos įrangą, vykdykite 

atitinkamas instrukcijas. 

Įsitikinkite, kad fazių seka yra teisinga. Daugiau informacijos rasite „Fazių 

sekos tikrinimas: siurbliai su įmontuota variklio apsauga“, 23 psl. 

4.4. Elektros jungčių prijungimas 

4.4.1. Bendrosios atsargumo priemonės 

 

PAVOJUS. Elektros smūgio pavojus 

Prieš pradėdami darbus su įrenginiu, įsitikinkite, kad įrenginys ir įrenginio 

valdymo skydas yra atjungti nuo maitinimo šaltinio ir nebus atitiktinai įjunti. 

Tai taikoma ir valdymo grandinei. 

 
 

 

PAVOJUS. Elektros smūgio pavojus 

Elektros smūgio ir nudegimo pavojus. Elektros instaliacijos įrengimo darbus 

turi prižiūrėti sertifikuotas elektrikas. Laikykitės visų vietos teisės aktų 

reikalavimų. 
 

 

PAVOJUS. Elektros smūgio pavojus 

Neteisingai prijungtos elektros jungtys ir įrenginio gedimai gali sukelti elektros 

smūgio arba sprogimo pavojų. Vizualiai patikrinkite, ar nepažeisti kabeliai, ar 

nėra korpuso įtrūkimų, kitų pažeidimų. Įsitikinkite, kad elektros jungtys yra 

prijungtos teisingai. 
 

 

PAVOJUS. Sutraiškymo pavojus 

Automatinio paleidimo iš naujo pavojus. 

 

 

PAVOJUS. Elektros smūgio pavojus 

Elektros kabelius saugokite nuo stiprių sulenkimų ir pažeidimų.  

 

 PASTABA 

Nuotėkis į elektrines dalis gali sugadinti įrangą, dėl šios priežasties gali 

perdegti saugikliai. Kabelio galai visada turi būti sausi. 

Reikalavimai 

Elektros instaliacijai taikomi toliau nurodyti reikalavimai. 

• Jei siurblys bus prijungtas prie viešojo elektros tiekimo tinklo, prieš 

montuojant įrenginį, būtina pranešti elektros tiekėjui. Siurblį prijungus prie 

viešojo elektros tiekimo tinklo, paleidimo metu siurblys gali sukelti kaitrinių 

lempų mirksėjimą. 
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• Elektros tiekimo tinklo įtampa ir dažnis turi atitikti duomenų lentelėje 

nurodytas specifikacijas. Jei įrenginį galima prijungti prie skirtingų įtampų, 

laikykitės ant šalia kabelio įvado esančio geltono lipduko nurodytų 

reikalavimų. 

• Jei darbai vykdomi su pertrūkiais, pvz., darbas S3 tipo pamainomis, tokiu 

atveju, turi būti sumontuota tokiam darbui pritaikyta siurblio stebėsenos įranga. 

• Turi būti naudojami terminiai kontaktai arba termistoriai. 

Variklio ir trumpojo jungimo apsauga 

Kvalifikuotas elektrikas turi parinkti tinkamą variklio apsaugos jungiklių ir 

saugiklių dydį, kad jie būtų pritaikyti konkretiems variklio parametrams, pvz., 

vardinei srovei ir paleidimo srovei. 

Svarbu, kad apsauga nuo trumpojo jungimo nebūtų per didelė. Per didelės galios 

saugikliai ir pertraukikliai mažina variklio apsaugą. 

• Saugikliai ir kabeliai turi atitikti vietos taisyklėse numatytus reikalavimus. 

• Turi būti naudojami reikiamos klasės saugikliai ir grandinės pertraukikliai. 

Apsauga nuo perkrovos turi būti prijungta ir nustatyta pagal vardinę srovę. 

Vardinė srovė yra nurodyta duomenų lentelėje ir, jei taikoma, kabelių 

schemoje. Įjungimo metu tiesioginio paleidimo srovė gali būti šešis kartus 

didesnė už vardinę srovę. 

Kabeliai 

Tiesiant kabelius, reikia laikytis toliau nurodytų reikalavimų. 

• Kabeliai turi būti geros būklės, neturėti staigių sulenkimų ir būti nesuspausti. 

• Kabeliai turi būti nepažeisti, kabelio įvado vietoje neturi būti įdubimų arba 

įspaudimų (pvz., ženklinimo). 

• Kabelio įvado sandarinimo mova ir poveržlė turi atitikti išorinį kabelio 

skersmenį. 

• Mažiausias lenkimo spindulys neturi būti mažesnis už priimtiną vertę. 

• Jei naudojamas jau anksčiau naudotas kabelis, reikia nupjauti kabelio galą taip, 

kad kabelio sandarinimo įvorė nesandarintų kabelio toje pačioje vietoje. Jei 

pažeista išorinė kabelio izoliacija, pakeiskite kabelį. 

Kreipkitės į pardavėją arba įgaliotą techninės priežiūros atstovą. 

• Naudojant ilgus kabelius, reikia atsižvelgti į įtampos krytį. Pavaros įrenginio 

vardinė įtampa – tai įtampa, išmatuota kabelio prijungimo prie siurblio taške. 

• SUBCAB® kabeliams reikia apipjaustyti vytos varinės poros foliją. 

• Visi nenaudojami kabeliai turi būti izoliuoti. 

4.4.2. Įžeminimas 
Įrenginys turi būti įžemintas pagal vietos taisyklių reikalavimus. 

 

PAVOJUS. Elektros smūgio pavojus 

Visa elektros įranga turi būti įžeminta. Patikrinkite įžeminimo laidą, 

įsitikinkite, kad jis yra prijungtas tinkamai ir yra nepažeistas. 
 

 

PAVOJUS. Elektros smūgio pavojus 

Jei maitinimo kabelis atsilaisvina, įžeminimo laidas turi būti paskutinis laidas, 

kuris atsijungia nuo prijungimo gnybtų. Įsitikinkite, kad abiejuose kabelio 

galuose įžeminimo laidas yra ilgesnis už fazių laidus. 
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PAVOJUS. Elektros smūgio pavojus 

Elektros smūgio ir nudegimo pavojus. Jei žmonės gali prisiliesti prie skysčių, 

kurie taip pat liečiasi su siurbliu arba pumpuojamu skysčiu, prie įžeminimo 

jungčių reikia prijungti papildomą įžeminimo gedimo apsaugą. 

Įžeminimo laidininko ilgis 

Įrenginio prijungimo dėžėje įžeminimo laidininkas turi būti 180 mm (7,1 col.) 

ilgesnis už fazių laidus. 

Įžeminimo veikimo tikrinimas 

 PASTABA 

Du įžeminimo laidininkai siurblyje yra prijungti, naudojant tą patį įžeminimo 

laidininką. 

Patikrinkite įžeminimą. 

Išmatuokite laidumą tarp variklio kabelio įžeminimo laidininko ir vieno iš filtro 

tvirtinimo varžtų. 

 

4.4.3. Variklio kabelio prijungimas prie siurblio 

 PASTABA 

Nuotėkis į elektrines dalis gali sugadinti įrangą, dėl šios priežasties gali 

perdegti saugikliai. Kabelio galai visada turi būti sausi. 

1. Patikrinkite duomenų lentelę, kad sužinotumėte, kurias jungtis reikia prijungti 

prie maitinimo šaltinio. 

2. Prijunkite variklio kabelio laidininkus, įskaitant įžeminimo prie gnybto arba 

paleidimo įrenginio. 

3. Įsitikinkite, kad įrenginys yra tinkamai įžemintas. 

4. Užveržkite kabelio įvestį iki pačios apatinės padėties. 

Sandarinimo įvorė ir poveržlė turi atitikti išorinį kabelio skersmenį. 

 

PAVOJUS. Sprogimo / gaisro pavojus 

Norint įrengti sprogioje arba degioje aplinkoje, taikomos specialios taisyklės. 

Nemontuokite įrenginio ir pagalbinės įrangos sprogioje zonoje, išskyrus 

atvejus, kai įrenginys yra įvertintas kaip apsaugotas nuo sprogimo arba 

savaime yra saugus. Jei įrenginys yra apsaugotas nuo sprogimo arba savaime 

saugus, prieš tęsdami darbus, susipažinkite su saugos skyriuje pateikta 

specialia informacija. 
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4.4.4. Kabelių schemos 

Jungčių vietos 

 

1 Paleidimo įrenginys ir 

maitinimo laidai (L1, L2, L3) 

14 Transformatorius 

2 Įžeminimas 15 Kondensatorius 

3 Funkcinis įžeminimas 16 Švelnaus paleidimo įrenginys 

4 Valdymo laidai (T1, T2, T3, 

T4) 

17 Lygio reguliatorius 

5 Fazės perjungiklis 18 Kontaktorius, paleidimo relė 

arba termorelė 

6 Diodas 19 Statoriaus terminis jutiklis 

7 Variklio kabelis 20 Pagrindinio guolio terminis 

jutiklis 

8 Ekranas 21 Trumpiklis 

9 Siurblys 22 Gnybtų plokštė 

10 Presuojama jungtis 23 Nuotėkio jutiklis 

11 Presuojama izoliacija 24 Statoriaus laidai (U1, U2, U5, 

U6, V1, V2, V5, V6, W1, W2, 

W5, W6, Z1, Z5, Z6) 

12 Variklio apsauga 25 Srovės transformatorius 

13 Ritė 26 Gnybtų blokas 

Spalvų kodų standartas 

Kodas Aprašymas 

BN Ruda 

BK Juoda 

WH Balta 

OG Oranžinė 

GN Žalia 

GNYE Žalia-geltona 

RD Raudona 
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GY Pilka 

BU Mėlyna 

YE Geltona 

Variklio kabelio ir paleidimo įrenginio prijungimas prie gnybtų plokštės 

 

4.5. Sparnuotės sukimosi tikrinimas 

 

PAVOJUS. Sutraiškymo pavojus 

Paleidimo metu gali įvykti staigus ir stiprus įrenginio truktelėjimas. 

Įsitikinkite, kad paleidimo metu prie įrenginio nieko nėra. 

1. Įjunkite variklį. 

2. Sustabdykite variklį. 

3. Patikrinkite, ar sparnuotė sukasi teisinga kryptimi. 

Teisinga sparnuotės sukimosi kryptis, žiūrint į siurblį iš viršaus, yra prieš 

laikrodžio rodyklę. Paleidimo metu sparnuotė šiek tiek pasisuks priešinga 

kryptimi. 

  

Gnybtų plokštė 

Gnybtų plokštė 

SPALVOS IR SIMBOLIAI 

BN Ruda 

BK Juoda 

BU Mėlyna 

WH Balta 

GNYE Žalia-geltona 

 

SPALVOS IR SIMBOLIAI 

BN Ruda 

BK Juoda 

BU Mėlyna 

WH Balta 

GNYE Žalia-geltona 

 

Statorius 

Siurblio vidus 

Įžeminimas 

Gnybtų blokas 

Jungtis 

Įžeminimo tikrinimas 

Statorius 

Siurblio vidus 

Įžeminimas 

Gnybtų blokas 

Jungtis 

Įžeminimo tikrinimas 

1
 F

A
Z

Ė
 (

1
~

) 
1

 F
A

Z
Ė

 (
1

~
) 

Plūdinis jungiklis 

(parinktis) 

Plūdinis jungiklis 

(parinktis) 

Su kondensatoriumi 

Su paleidimo ir veikimo 

kondensatoriumi 

230 V / 50 Hz 

Variklio kabelis 

Variklio kabelis 

Kondensatorius 

Kondensatorius Kondensatorius 

Siurblys 

Siurblys 

Relė 

Variklio jungiklis 

Variklio jungiklis 
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3 pav. Paleidimo reakcija 

4. Jei sparnuotė sukasi netinkama kryptimi, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

− Jei naudojamas vienos fazės variklis, kreipkitės į pardavėją arba įgaliotą 

techninės priežiūros atstovą. 
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5. Eksploatavimas 

5.1. Atsargumo priemonės 

Prieš pradėdami eksploatuoti įrenginį, patikrinkite, ar: 

• sumontuoti visi rekomenduojami saugos įrenginiai; 

• nepažeistas kabelis ir jo įvadas; 

• pašalintos visos šiukšlės ir atliekos? 

 PASTABA 

Niekada nenaudokite siurblio, jei išleidimo linija yra užblokuota arba uždarytas 

išleidimo vožtuvas. 
 

 

PAVOJUS. Sutraiškymo pavojus 

Automatinio paleidimo iš naujo pavojus. 

Atstumas iki šlapių vietų 

 

PAVOJUS. Elektros smūgio pavojus 

Elektros smūgio ir nudegimo pavojus. Jei žmonės gali prisiliesti prie skysčių, 

kurie taip pat liečiasi su siurbliu arba pumpuojamu skysčiu, prie įžeminimo 

jungčių reikia prijungti papildomą įžeminimo gedimo apsaugą. 
 

 

ATSARGIAI. Elektros smūgio pavojus 

Elektros smūgio ir nudegimo pavojus. Įrenginio gamintojas nevertinio šio 

įrenginio naudojimo baseinuose. Jei įrenginys naudojamas kartu su baseinų 

sistemomis, taikomos specialios saugos taisyklės. 

Triukšmo lygis 

 PASTABA 

Įrenginio garso galios lygis yra mažesnis nei 70 dB (A). Tačiau kai kuriuose 

įrenginiuose garso slėgio lygis tam tikruose eksploatacinių savybių kreivės 

taškuose gali būti didesnis nei 70 dB (A). Įsitikinkite, kad suprantate triukšmo 

lygiui eksploatavimo aplinkoje keliamus reikalavimus. Priešingu atveju, galite 

prarasti klausą arba pažeisti vietos teisės aktų reikalavimus. 

Neleiskite siurbliui veikti ore arba be skysčio 

Eksploatuojant įrenginys niekada neturi veikti be skysčio. Veikimo metu siurblio 

korpusas (voliuta) turi būti užpildytas skysčiu. 

Siurblio veikimas sausu režimu gali būti trumpalaikis tik vykdant techninės 

priežiūros ir tikrinimo darbus. 

Nenaudokite siurblio be filtro 

Jei filtras nėra pritvirtintas, siurblio naudoti negalima. 

Vienfaziai siurbliai 

 

ĮSPĖJIMAS. Sprogimo / gaisro pavojus 

Paleidimo kondensatorius nėra skirtas daugeliui pakartotinių paleidimų per 

trumpą laiką. Tarp paleidimų turi būti mažiausiai 15 sekundžių pertrauka. 

Maksimalus leistinas paleidimų skaičius – 30 kartų per valandą. 
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5.2. Siurblio paleidimas 

 

PAVOJUS. Sutraiškymo pavojus 

Paleidimo metu gali įvykti staigus ir stiprus įrenginio truktelėjimas. 

Įsitikinkite, kad paleidimo metu prie įrenginio nieko nėra. 
 

 PASTABA 

Įsitikinkite, kad sparnuotė sukasi teisinga kryptimi. Daugiau informacijos rasite 

skyriuje „Sparnuotės sukimosi tikrinimas“. 

1. Patikrinkite siurblį. Įsitikinkite, kad nėra fizinių siurblio ir kabelio pažeidimų. 

2. Patikrinkite alyvos lygį alyvos karteryje. 

3. Išimkite saugiklius arba išjunkite automatinį pertraukiklį ir patikrinkite, ar 

sparnuotė gali laisvai suktis. 

 

PAVOJUS. Sutraiškymo pavojus 

Niekada nekiškite rankos į siurblio korpusą. 

4. Patikrinkite, ar veikia stebėsenos įranga (jei yra). 

5. Patikrinkite, ar sparnuotė sukasi teisinga kryptimi. 

6. Įjunkite siurblį. 

5.3. Siurblio valymas 

Jei siurblys buvo naudojamas labai nešvariame vandenyje, siurblį reikia išvalyti. 

Jei siurblyje lieka molio, cemento arba kitų panašių nešvarumų, jie gali užkimšti 

sparnuotę, todėl siurblys gali neveikti. 

Leiskite siurbliui kurį laiką veikti švariame vandenyje arba praplaukite per 

išleidimo jungtį. 

 



6. Techninė priežiūra  

 

22 8123.281 „Solid“ montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija 
 

6. Techninė priežiūra 

6.1. Atsargumo priemonės 

Prieš pradėdami dirbti turite perskaityti ir suprasti saugos nurodymus skyriuje 

„Įvadas ir sauga“ (3 psl.). 

 

PAVOJUS. Sutraiškymo pavojus 

Judančios dalys gali įtraukti arba sutraiškyti. Prieš vykdydami techninės 

priežiūros darbus visada atjunkite maitinimą ir užrakinkite maitinimo šaltinį. 

Priešingu atveju kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus. 

 
 

 

PAVOJUS. Įkvėpimo pavojus 

Prieš įeidami į darbo zoną, įsitikinkite, kad atmosferoje yra pakankamai 

deguonies ir nėra nuodingų dujų. 
 

 

ĮSPĖJIMAS. Biologinis pavojus 

Infekcijos rizika. Prieš pradėdami dirbti su įrenginiu, kruopščiai jį nuplaukite 

švariu vandeniu. 
 

 

PAVOJUS. Sutraiškymo pavojus 

Įsitikinkite, kad įrenginys nenuvirs ir nesužeis žmonių bei nesugadins turto. 

Užtikrinkite, kad būtų laikomasi toliau nurodytų reikalavimų. 

• Prieš vykdydami suvirinimo darbus arba naudodami elektrinius įrankius, 

patikrinkite, ar nėra sprogimo pavojaus. 

• Prieš pradėdami darbus, palaukite, kol visos sistemos ir siurblio dalys atvės. 

• Įsitikinkite, kad įrenginys ir jo komponentai buvo kruopščiai išvalyti. 

• Prieš pradėdami dirbti, įsitikinkite, kad darbo vieta yra gerai vėdinama. 

• Kai sistemoje yra slėgio, neatidarykite jokių ventiliacijos arba išleidimo 

vožtuvų ir neišimkite kamščių. Prieš ardydami siurblį, įsitikinkite, kad siurblys 

yra neprijungtas prie sistemos ar vamzdyno, slėgis yra išleistas, o kištukas 

ištrauktas iš lizdo. 

Įžeminimo veikimo patikra 

Atlikus techninės priežiūros darbus, visada būtina atlikti įžeminimo veikimo 

patikrą. 

Techninės priežiūros rekomendacijos 

Vykdydami techninės priežiūros darbus ir prieš montuodami įrenginį, 

nepamirškite atlikti toliau išvardytų darbų. 

• Kruopščiai išvalykite visas dalis, ypač sandarinimo žiedų įlaidas. 

• Pakeiskite visus sandarinimo žiedus, tarpiklius ir sandarinimo poveržles. 

• Su tepalu sutepkite visas spyruokles, varžtus ir sandarinimo žiedus. 

  



 6. Techninė priežiūra 

 

8123.281 „Solid“ montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija 23 
 

Surinkdami įrenginį visada įsitikinkite, kad rodyklėmis paženklintos vietos yra 

vienoje linijoje. 

Būtina patikrinti surinkto pavaros įrenginio izoliaciją. Prieš pradedant įprastą 

eksploataciją, surinktą siurblį reikia išbandyti. 

6.2. Sukimo momento vertės 

Siekiant tinkamai priveržti dalis, visi varžtai ir veržlės turi būti suteptos. Į 

nerūdijantį plieną įsukami varžtai turi būti padengti tinkamu tepalu, kad jie 

neužstrigtų. 

Jei kyla klausimų dėl varžtų sukimo momento, kreipkitės į pardavėją arba įgaliotą 

techninės priežiūros atstovą. 

Važtai ir veržlės 

1 lentelė. Nerūdijantis plienas A2 ir A4, sukimo momentas, Nm (pėd.-svar.) 

Tvirtumo 

klasė 
M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 

50 1,0 

(0,74) 

2,0 

(1,5) 

3,0 

(2,2) 

8,0 

(5,9) 

15 

(11) 

27 

(20) 

65 

(48) 

127 

(93,7) 

220 

(162) 

434 

(320) 

70, 80 2,7 

(2) 

5,4 

(4) 

9,0 

(6,6) 

22 

(16) 

44 

(32) 

76 

(56) 

187 

(138) 

364 

(268) 

629 

(464) 

1240 

(915) 

100 4,1 

(3) 

8,1 

(6) 

14 

(10) 

34 

(25) 

66 

(49) 

115 

(84,8) 

248 

(183) 

481 

(355) 

— — 

2 lentelė. Plienas, sukimo momentas, Nm (pėd.-svar.) 

Tvirtumo 

klasė 
M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 

8.8 2,9 

(2,1) 

5,7 

(4,2) 

9,8 

(7,2) 

24 

(18) 

47 

(35) 

81 

(60) 

194 

(143) 

385 

(285) 

665 

(490) 

1310 

(966,2) 

10.9 4,0 

(2,9) 

8,1 

(6) 

14 

(10) 

33 

(24) 

65 

(48) 

114 

(84) 

277 

(204) 

541 

(399) 

935 

(689) 

1840 

(1357) 

12.9 4,9 

(3,6) 

9,7 

(7,2) 

17 

(13) 

40 

(30) 

79 

(58) 

136 

(100) 

333 

(245) 

649 

(480) 

1120 

(825,1) 

2210 

(1630) 

3 lentelė. Žalvaris, sukimo momentas, Nm (pėd.-svar.) 

M5 M8 

2,7 (2,0) 11 (8,1) 

Varžtai su šešiakampėmis įleidžiamomis galvutėmis 

Maksimalus sukimo momentas visų tvirtumo klasių varžtams su šešiakampėmis 

įleidžiamomis galvutėmis turi sudaryti 80 % 8.8 klasei nurodytų verčių. 

6.3. Techninė priežiūra 

Reguliariai tikrinant ir vykdant įrenginio techninės priežiūros darbus, 

užtikrinamas patikimas siurblio veikimas. 

Tikrinimas 

Siurblį reikia tikrinti mažiausiai du kartus per metus; jei naudojamas 

ekstremaliomis eksploatavimo sąlygomis, tai daryti reikia dažniau. 

Varžtų veržimas 

Surenkant siurblį arba vykdant jo techninės priežiūros darbus, rekomenduojame 

varžtus priveržti apytiksliai 6–8 Nm (4,5–6 pėd.-svar.). Pasirinkus tinkamą 

veržimo sukimo momentą, užtikrinama, kad dalys bus tinkamai pritvirtintos ir 

siurblys veiks taip, kaip numatyta. 
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 PASTABA 

Įsitikinkite, kad alyvos kaištis ir filtro arba siurblio korpuso tvirtinimo varžtai 

nėra priveržti per stipriai. 

Visus nerūdijančiojo plieno varžtus reikia sutepti mineraline alyva, kad varžtai 

laikytųsi tvirtai. 

Nerūdijančiojo plieno varžtams, kurie sukami į nerūdijančiojo plieno dalis, 

naudokite „Aral Degol GS 460“ arba „National Chemseal Tread-Eze“ tepalą, kad 

varžtai neužstrigtų. 

6.4. Alyvos keitimas 

Rekomenduojame naudoti parafininę alyvą, kurios klampa yra panaši į ISO 

VG32. Iš gamyklos siurblys pristatomas su šio tipo alyva. Tinkamų alyvos rūšių 

pavyzdžiai: 

• „Statoil MedicWay 32™“ 

• „BP Enerpar M 004™“ 

• „Shell Ondina 927™“ 

• „Shell Ondina X430™“ 

Tokiais atvejais, kai nuodingosios savybės nekelia problemų, galima naudoti 

mineralinę alyvą, kurios klampa yra iki ISO VG32. 

Alyvos išleidimas 

1. Paguldykite siurblį ant šono. 

Užfiksuokite siurblį atramomis, kad nenuvirstų. 

2. Atsukite alyvos varžtą. 

 

PAVOJUS. Suslėgtų dujų pavojus 

Kameros viduje esantis oras gali didele jėga išstumti dalis arba skysčius. 

Atidarydami būkite atsargūs. Prieš išimdami kamštį, iš kameros išleiskite slėgį. 

3. Pasukite siurblį taip, kad išleidimo anga būtų nukreipta žemyn, palaukite, kol 

alyva ištekės į surinkimo indą. 
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Alyvos užpildymas 

1. Pakeiskite alyvos varžto sandarinimo žiedą. 

2. Pasukite siurblį taip, kad alyvos išleidimo anga būtų nukreipta į viršų ir 

pripilkite naujos alyvos.  

Siurblys Alyvos kiekis, litrais (kvortomis) 

8123.281 0,17 (0,18) 

3. Įsukite ir užveržkite alyvos varžtą. 

6.5. Sparnuotės keitimas 

6.5.1. Sparnuotės nuėmimas 

 

PAVOJUS. Įpjovimo pavojus 

Susidėvėjusių dalių kraštai gali būti aštrūs. Dėvėkite apsauginius drabužius. 

1. Nuimkite stovą ir apatinę siurblio korpuso dalį. 
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2. Nuimkite sparnuotę. 

a) Ištraukite sparnuotės varžtą ir poveržlę. 

b) Nuimkite sparnuotę. 

 

6.5.2. Sparnuotės uždėjimas 
1. Paruoškite veleną. Visus nelygumus nušlifuokite švelniu švitriniu popieriumi. 

Veleno galas turi būti švarus ir be atplaišų. 

2. Įsitikinkite, kad sparnuotės varžtas yra švarus ir lengvai įsukamas į veleno galą. 

Tai svarbu, kad velenas nesisuktų kartu su sparnuotės varžtu. 

3. Priveržkite sparnuotę. 

a) Ant sparnuotės varžto uždėkite poveržlę. 

b) Sumontuokite sparnuotę. 
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Užtikrinkite, kad sparnuotės stebulės disko centras būtų sulygiuotas su 

veleno gale esančiais grioveliais. 

 

c) Priveržkite sparnuotės varžtą. 

Sukimo momentas: 9,3 Nm (6,9 pėd.-svar.). 

d) Įsitikinkite, ar sparnuotė sukasi laisvai. 

4. Sumontuokite siurblio korpusą. 

 
5. Priveržkite varžtą (-us). 

Sukimo momentas: 9,3 Nm (6,9 pėd.-svar.). 
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6.6. Variklio kabelio keitimas 

6.6.1. Variklio kabelio nuėmimas 
1. Atlaisvinkite kabelio angą. 

 
2. Nuimkite siurblio dangtį. 

 
3. Nuo gnybtų atjunkite kabelį. 

a) Atjunkite kabelio laidą (-us). 

b) Atjunkite įžeminimo laidą (-us). 

4. Ištraukite kabelį. 
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6.6.2. Variklio kabelio prijungimas 
1. Prakiškite kabelį per siurblio dangtį. 

 
2. Prijunkite gnybtus. Žr. skyrių „Elektros jungčių prijungimas“, 14 psl. 

Jei kabelis yra pažeistas, nupjaukite pažeistą dalį ir sumontuokite naujus 

gnybtus. 

a) Prijunkite įžeminimo laidą (-us). 

b) Prijunkite maitinimo laidą (-us). 

3. Sumontuokite siurblio dangtį. 

  



6. Techninė priežiūra  

 

30 8123.281 „Solid“ montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija 
 

 
4. Priveržkite kabelio įvadą. 

Įsitikinkite, kad iki galo įlindo. 
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7. Trikčių šalinimas 

7.1. Bendrosios atsargumo priemonės 

Prieš pradedant darbus, būtina perskaityti ir suprasti saugos nurodymus skyriuje 

„Įvadas ir sauga“ (3 psl.). 

 

PAVOJUS. Įkvėpimo pavojus 

Prieš įeidami į darbo zoną, įsitikinkite, kad atmosferoje yra pakankamai 

deguonies ir nėra nuodingų dujų. 

7.2. Elektros sistemos trikčių šalinimas 

 

PAVOJUS. Elektros smūgio pavojus 

Vykdant trikčių šalinimą, kai valdymo skydas veikia, kyla elektros smūgio 

pavojus. Elektros sistemos gedimus turi šalinti kvalifikuotas elektrikas. 

Šalindami triktis, laikykitės toliau išvardytų nurodymų. 

• Atjunkite ir užrakinkite maitinimo šaltinį, išskyrus tuos atvejus, kai atliekate 

tikrinimus, kuriems reikalinga įtampa. 

• Vėl įjungdami maitinimo šaltinį, įsitikinkite, kad prie įrenginio nieko nėra. 

• Šalindami elektros sistemos gedimus naudokite šiuos įrankius: 

− universalus multimetras; 

− grandinės tikrinimo lempa; 

− elektros schemos. 

7.3. Siurblys neįsijungia 

 

PAVOJUS. Sutraiškymo pavojus 

Judančios dalys gali įtraukti arba sutraiškyti. Prieš vykdydami techninės 

priežiūros darbus, visada atjunkite maitinimą ir užrakinkite maitinimo šaltinį. 

Priešingu atveju, kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus. 

 
 

 PASTABA 

Neišjunkite variklio apsaugos, jei ji suveikė keletą kartų iš eilės. Priešingu 

atveju, galite sugadinti įrenginį. 

 

Priežastis Sprendimas 

Valdymo pulte 

įsijungė pavojaus 

signalas 

Patikrinkite, ar: 

• sparnuotė sukasi laisvai; 

• jutiklio indikatorius nerodo pavojaus signalo; 

• nesuveikė apsauga nuo perkrovos. 

  



7. Trikčių šalinimas  

 

32 8123.281 „Solid“ montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija 
 

Priežastis Sprendimas 

Siurblys neįsijungia 

automatiškai, galima 

įjungti tik 

neautomatiniu būdu. 

Patikrinkite, ar: 

• veikia pradinio lygio reguliatorius ir, jei reikia, 

išvalykite arba pakeiskite; 

• nepažeistos jokios jungtys; 

• nepažeistos relės ir kontaktai; 

• veikia abi valdymo jungiklio padėtys (Man/Auto). 

Patikrinkite valdymo grandinę ir funkcijas. 

Įrenginiui netiekiama 

elektros energija 

Patikrinkite, ar: 

• įjungtas pagrindinis maitinimo jungiklis; 

• paleidimo įrangai tiekiama valdymo įtampa; 

• neperdegė saugikliai; 

• visose maitinimo linijos fazėse yra įtampa; 

• visiems saugikliams tiekiama elektros energija ir 

jie tinkamai įdėti į saugiklių laikiklius; 

• nesuveikė apsauga nuo perkrovos; 

• nepažeistas variklio maitinimo kabelis. 

Užstrigo sparnuotė Išvalykite: 

• sparnuotę; 

• karterį, kad sparnuotė vėl neužsikimštų. 

Jei problema išlieka, kreipkitės į pardavėją arba įgaliotą techninės priežiūros 

atstovą. 

Visada nurodykite įrenginio numerį ir siurblio serijos numerį, žr. „Gaminio 

aprašas“ 10 psl. 

7.4. Naudojant lygio jutiklį, siurblys neišsijungia 

 

PAVOJUS. Sutraiškymo pavojus 

Judančios dalys gali įtraukti arba sutraiškyti. Prieš vykdydami techninės 

priežiūros darbus, visada atjunkite maitinimą ir užrakinkite maitinimo šaltinį. 

Priešingu atveju, kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus. 

 
 

Priežastis Sprendimas 

Siurblys nepajėgia 

ištuštinti talpyklos iki 

sustabdymo lygio. 

Patikrinkite, ar: 

• vamzdyne ir (arba) išleidimo jungtyje nėra 

nuotėkio; 

• sparnuotė nėra užkimšta; 

• atbulinis (-iai) vožtuvas (-ai) veikia tinkamai; 

• pakanka siurblio galios. 

Kreipkitės į pardavėją arba įgaliotą techninės 

priežiūros atstovą. 
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Priežastis Sprendimas 

Lygio jutiklio 

gedimas. 
• Nuvalykite lygio reguliatorius. 

• Patikrinkite lygio reguliatorių veikimą. 

• Patikrinkite kontaktorių ir valdymo grandinę. 

• Pakeiskite visas sugedusias dalis. 

Nustatytas 

sustabdymo lygis yra 

per žemas. 

Pakelkite sustabdymo lygį. 

Jei problema išlieka, kreipkitės į pardavėją arba įgaliotą techninės priežiūros 

atstovą. 

Visada nurodykite įrenginio numerį ir siurblio serijos numerį, žr. skyrių „Gaminio 

aprašas“ 10 psl. 

7.5. Siurblys greitai įsijungia, išsijungia ir vėl įsijungia 

Priežastis Sprendimas 

Siurblys įsijungia dėl 

atbulinio srauto, kuris 

užpildo talpyklą iki 

ribos, nuo kurios 

siurblys vėl įsijungia. 

Patikrinkite, ar: 

• atstumas tarp įsijungimo ir išsijungimo lygio yra 

pakankamai didelis; 

• atbulinis (-iai) vožtuvas (-ai) veikia tinkamai; 

• išleidimo vamzdžio ilgis tarp siurblio ir pirmojo 

atbulinio vožtuvo yra pakankamai trumpas. 

Kontaktoriaus 

savistabdos funkcija 

neveikia. 

Patikrinkite: 

• kontaktoriaus jungtis; 

• įtampą valdymo grandinėje, atsižvelgdami į 

nominalią ritės įtampą; 

• sustabdymo lygio reguliatoriaus veikimą; 

• ar įjungimo metu linijoje nukritus įtampai 

nesuveikia kontaktoriaus savistabdos funkcija. 

Jei problema išlieka, kreipkitės į pardavėją arba įgaliotą techninės priežiūros 

atstovą. 

Visada nurodykite įrenginio numerį ir siurblio serijos numerį, žr. skyrių „Gaminio 

aprašas“ 10 psl. 

7.6. Siurblys veikia, bet suveikia variklio apsauga 

 

PAVOJUS. Sutraiškymo pavojus 

Judančios dalys gali įtraukti arba sutraiškyti. Prieš vykdydami techninės 

priežiūros darbus visada atjunkite maitinimą ir užrakinkite maitinimo šaltinį. 

Priešingu atveju, kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus. 

 
 

 PASTABA 

Neišjunkite variklio apsaugos, jei ji suveikė keletą kartų iš eilės. Priešingu 

atveju, galite sugadinti įrenginį. 
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Priežastis Sprendimas 

Nustatyta per žema 

variklio apsauga. 

Nustatykite variklio apsaugą pagal duomenų 

plokštelėje ir, jei naudojama, kabelių schemoje 

nurodytus duomenis. 

Sunku pasukti 

sparnuotę ranka. 
• Nuvalykite sparnuotę. 

• Išvalykite talpyklą. 

• Patikrinkite, ar sparnuotė yra tinkamos būklės. 

Pavaros įrenginiui 

nepakanka įtampos 

visose trijose fazėse. 

• Patikrinkite saugiklius. Perdegusius saugiklius 

pakeiskite. 

• Jei saugikliai nepažeisti, kreipkitės į sertifikuotą 

elektriką. 

Fazės srovė skiriasi 

arba yra per aukšta. 

Kreipkitės į pardavėją arba įgaliotą techninės 

priežiūros atstovą. 

Pažeista izoliacija 

statoriuje tarp fazės ir 

įžeminimo. 

1. Izoliacijai tikrinti naudokite 1000 V DC „Megger“ 

įrenginį ir patikrinkite, ar izoliacija tarp fazių bei 

izoliacija tarp bet kurios fazės ir įžeminimo yra 

> 5 megaomai. 

2. Jei nustatyta vertė yra mažesnė, kreipkitės į 

įgaliotą techninės priežiūros atstovą. 

Siurbiamo skysčio 

tankis yra per didelis. 

Užtikrinkite, kad tankis būtų ne didesnis nei 

1100 kg/m3 (9,2 pėd./JAV gal.). 

• Pakeiskite tinkamesniu siurbliu. 

• Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros atstovą. 

Aplinkos temperatūra 

yra aukštesnė nei 

maksimali aplinkos 

temperatūra. 

Tokiomis sąlygomis siurblio naudoti negalima. 

Aušinimo sistema 

užsikimšo. 

Jei sistemoje srautas yra ribojamas, išplaukite ir 

išvalykite sistemą. 

Perkrovos apsaugos 

gedimas. 

Pakeiskite perkrovos apsaugą. 

Jei problema išlieka, kreipkitės į pardavėją arba įgaliotą techninės priežiūros 

atstovą. 

Visada nurodykite įrenginio numerį ir siurblio serijos numerį, žr. skyrių „Gaminio 

aprašas“ 10 psl. 

7.7. Siurblys siurbia per mažai vandens arba nesiurbia vandens 

 

PAVOJUS. Sutraiškymo pavojus 

Judančios dalys gali įtraukti arba sutraiškyti. Prieš vykdydami techninės 

priežiūros darbus visada atjunkite maitinimą ir užrakinkite maitinimo šaltinį. 

Priešingu atveju, kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus. 

 
 

 PASTABA 

Neišjunkite variklio apsaugos, jei ji suveikė keletą kartų iš eilės. Priešingu 

atveju, galite sugadinti įrenginį. 
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Priežastis Sprendimas 

Sparnuotė sukasi 

neteisinga kryptimi. 
• Jei naudojamas vienfazis siurblys, kreipkitės į 

įgaliotą techninės priežiūros atstovą. 

Nustatyta vieno ar 

daugiau vožtuvų 

padėtis (-ys) yra 

neteisinga (-os). 

• Nustatykite teisingą (-as) vožtuvo (-ų) padėtį (is). 

• Jei reikia, pakeiskite vožtuvus. 

• Patikrinkite, ar vožtuvai yra tinkamai sumontuoti, 

atsižvelgiant į terpės srautą. 

• Patikrinkite, at visi vožtuvai yra tinkamai atidaryti. 

Sunku pasukti 

sparnuotę ranka. 
• Nuvalykite sparnuotę. 

• Išvalykite talpyklą. 

• Patikrinkite, ar sparnuotė yra tinkamos būklės. 

Užsikimšę vamzdžiai. Išvalykite vamzdžius, kad srautas tekėtų laisvai. 

Vamzdžiuose ar 

jungtyse yra nuotėkis. 

Išsiaiškinkite, kurioje vietoje yra nuotėkis, ir 

užsandarinkite. 

Sparnuotė, siurblys ar 

korpusas susidėvėjo. 

Pakeiskite susidėvėjusias dalis. 

Skysčio lygis per 

žemas. 
• Patikrinkite, ar lygio jutiklis nustatytas tinkamai. 

• Atsižvelgdami į montavimo tipą, naudokite 

siurblio užpildymo priemones, pavyzdžiui, apatinį 

vožtuvą.. 

Jei problema išlieka, kreipkitės į pardavėją arba įgaliotą techninės priežiūros 

atstovą. 

Visada nurodykite įrenginio numerį ir siurblio serijos numerį, žr. skyrių „Gaminio 

aprašas“ 10 psl. 
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8. Techniniai duomenys 

8.1. Naudojimo ribojimai 

Duomenys Aprašas 

Terpės (skysčio) temperatūra 5–35 °C (41–95 °F) 

Pumpuojamos terpės (skysčio) pH 5–8 

Terpės (skysčio) tankis Daugiausiai 1100 kg/m3 (9,2 svar./JAV 

gal.) 

Panardinimo gylis Daugiausiai 5 m (16,5 pėdos) 

Kita Konkrečių duomenų apie siurblio svorį, 

srovę, įtampą, galią ir greitį ieškokite 

siurblio duomenų plokštelėje. 

Dėl informacijos apie naudojimą pagal 

kitą paskirtį kreipkitės į pardavėją arba 

įgaliotą techninės priežiūros atstovą. 

8.2. Variklio duomenys 

Savybė Aprašas 

Variklio tipas Asinchroninis variklis su narveliniu rotoriumi 

Dažnis 50 arba 60 Hz 

Maitinimas Vienfazis 

Maksimalus paleidimų 

skaičius per valandą 

30 tolygiai paskirstytų paleidimų per valandą 

Standartas IEC 60034–1 

Įtampos pokytis be 

perkaitimo 
10 %, jei neveikia nuolatos pilna apkrova 

Įtampos disbalanso 

leistinas nuokrypis 

2 % 

Statoriaus izoliacijos 

klasė 

F (155 °C [311 °F]) 

Variklio sandarumas 

Variklio sandarumas atitinka IP68 klasės reikalavimus. 

8.3. Specifiniai variklio duomenys 

Vienfazis, 50 Hz 

Variklio tipas: 

• 2800 aps./min. 

• 900 W (1,2 AG) 

Įtampa, V Nominali srovė, A Paleidimo srovė, A 

115 11 43 
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Įtampa, V Nominali srovė, A Paleidimo srovė, A 

230 5,2 19 

240 5 20 

Vienfazis, 60 Hz 

Variklio tipas: 

• 3330 aps./min. 

• 820 W (1,1 AG) 

Įtampa, V Nominali srovė, A Paleidimo srovė, A 

115 9,8 40 

230 4,8 17 

8.4. Matmenys ir svoris 

 
A 512 mm (20,2 col.) 

B  197 mm (7,8 col.) 

C  263 mm (10,4 col.) 
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Svoris be variklio kabelio: 17 kg (37 svar.). 

8.5. Eksploatacinių savybių kreivės 

Bandymo standartas 

Siurbliai yra išbandyti pagal ISO 9906:2012 ir HI 11.6:2012 reikalavimus. 

50 Hz 

 

60 Hz 
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