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P U M P I N G  A N D  E N E R G Y  S O L U T I O N S

SŪKŅA 
LIETOŠANAS
INSTRUKCIJA 



Elektriskais virzuļsūknis vaļējā korpusā 
 
Tehniskie parametri: 
Pielietojums     Gruntsūdens līmeņa pazemināšanai 
Ražotājs / modelis    Impulse / Mumbai IP – 175 
Maksimālā ražība    95 m3 / h 
Maksimālais spiešanas augstums  20 mwc 
Maksimālais uzsūkšanas augstums  9,5m 
Iesūkšanas uzgaļu diametrs   4’’ 
Izmešanas uzgaļu izmērs   4’’ 
Gabarītizmēri L x W x H   2000mm x 800mm x 1000mm 
Svars      1325kg 
Dzinējs      Elektrodzinējs 
Dzinēja modelis    SME 132M 
Dzinēja jauda / apgriezieni   7,5 kW / 1440 apgr/min 
Dzinēja voltāža / fāzes / frekvence  400V / 3 fāzes / 50Hz 
Nominālā strāva    14,6A 
Ievadrozetes izmērs    32A ar fāžu maiņu 
GPS      Aprīkots ar GPS 
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1 Apraksts, izmantošana un darbības princips 

 
1.1 Apraksts 

BRĪDINĀJUMS: Šī rokasgrāmata ir paredzēta, lai sniegtu svarīgu informāciju, kas 
jāievēro sūkņa iekārtas uzglabāšanas, transportēšanas, uzstādīšanas, darbības un 
apkopes laikā. Tāpēc iesakām pirms sūkņa iekārtas nodošanas ekspluatācijā rūpīgi 
izlasīt šo rokasgrāmatu. Lai izvairītos no bojājumiem, kas radušies nepareizas vai 
nepiemērotas lietošanas rezultātā, kā arī izmantojot sūkni ārpus normāliem sūkņa 
iekārtas darbības parametriem, jāievēro šajā rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas. 
Pretējā gadījumā sūkni var sabojāt vai tas priekšlaicīgi var pārstāt darboties un izraisīt 
traumas. Šāda rīcība atceļ garantiju. 
 

 

1.2 Sūkņa iekārtas uzbūve  

 

1. Izplūde 
2. Sūkņa korpuss 
3. Elektromotors 
4. Piedziņas siksnas aizsargs 
5. Ieplūde 
6. Reduktors 
7. Akmens ķērājs 
 

1.3 Paredzētais pielietojums 
Virzuļsūkņi ir paredzēti tikai ūdens sūknēšanai no adatfiltriem vai 
kanalizācijas šļūtenēm, NEVIS netīra ūdens sūknēšanai tieši no ūdens 
sūkšanas šļūtenes ar filtru vai bez tā. 
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Garas daļiņas radīs tūlītējus darbības traucējumus. Lielākais pieļaujamais daļiņu izmērs ir 5 
mm. 

Piesārņojuma rezultātā paātrinās blīvju, starpliku, vārstu blīvslēgu, cilindru uzmavu un virzuļu 
ietvaru nolietojums. 

 

1.4 Neatļautais pielietojums  
− Sūkņa iekārtu nav atļauts izmantot sālsūdens sūknēšanai. 

− Sūkņa iekārtu nav atļauts izmantot, lai sūknētu šķidrumu, kas satur lielākas cietās daļiņas par 

5mm. 

− Sūkņa iekārtu nav atļauts izmantot uzliesmojošu un/vai sprādzienbīstamu vielu sūknēšanai. 

− Standarta sūkņa iekārtu nav atļauts izmantot vidē, kurā pastāv uguns izcelšanās un/vai 
sprādziena draudi. 

− Standarta sūkņa iekārtu nav atļauts izmantot ATEX (sprādzienbīstamā atmosfērā) vidē. 

− Sūkņa iekārtu atļauts izmantot tikai tiem pielietojumiem, kas uzskaitīti sūkņa iekārtas 

specifikāciju lapā. 

− Sūkņa iekārtu bez Impulse rakstiskas atļaujas nav atļauts izmantot citiem mērķiem un/vai 
darbības jomām, izņemot tām, kurām sūkņa iekārta sākotnēji paredzēta un uzstādīta. 
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1.5 Specifikācijas un izmēri 
 

Sūkņa specifikācijas:  
 

Tips ................ ..........................Mumbai IP - 175 
Maks. ražība .......................... 95 m3/stundā 
Maks. spiediens ...................... 20 mwc  
Maks. Celšanas augstums ..... 9.5 mwc  
Savienojumi .............................4"  
Svars ...................................... 1325 kg 
Izmēri L x W x H ..................... 2000 x 800 x 1000 mm  
Pamata rāmis ......................... Karsti cinkots 
Pacelšanas vieta....................Aprīkots ar vienu pacelšanas vietu 
Uzkraujamība ....................... Uz rāmja atļauts veikt uzkraušanu  
 
 
Elektromotors 
Motora tips ............................ SME132M 
Jauda ................................... 7,5 kW (10 Zs) 
Apgriezieni .................................. 1440 apgr./min 
Spriegums ................................. 400/690 V 
Frekvence ............................ 50 Hz 
Poli ....................................... 4 
Montāža .............................. B3 
Aizsardzība ............................. IP65 
Efektivitāte ............................. IE3 
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2 Drošības instrukcijas 
 

Šajā rokasgrāmatā ir brīdinājuma un drošības simboli. Neignorējiet instrukcijas. Tās ir paredzētas, 
lai rūpētos par jūsu veselību un drošību un neradītu kaitējumu videi un sūkņa iekārtai. 

 

 

BĪSTAMI 
Kad tiek parādīts bīstamības simbols ar tekstu “BĪSTAMI”, tam pievieno 

informāciju, kurai ir liela nozīme visu iesaistīto personu drošībā. 
Informācijas ignorēšana var novest pie ievainojumiem (iespējams, smagiem) vai 
pat nāves. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Kad tiek parādīts brīdinājuma simbols ar tekstu “BRĪDINĀJUMS”, tam pievieno 

informāciju, kas ir ļoti svarīga visiem, kas strādā ar sūkņa iekārtu. Informācijas 

ignorēšana var izraisīt traumas vai bojāt (iespējams, nopietni) sūkņa iekārtu. 

Sūkņa iekārta atbilst Eiropas Mašīnu direktīvai. Tomēr tas neizslēdz nelaimes gadījumu 
iespējamību, ja to izmanto nepareizi. 
Stingri aizliegts sūkni izmantot vai izvietot vidē, kas nav noteikta pirkšanas laikā, un tas var izraisīt 
bīstamu situāciju. 
Tas it īpaši attiecas uz kodīgiem, toksiskiem vai citiem bīstamiem šķidrumiem. Sūkņa iekārtu drīkst 
uzstādīt, darbināt un uzturēt tikai personas, kuras ir apmācītas un zina par saistītajām briesmām. 
Uzstādītājam, operatoram un apkopes personālam jāievēro vietējie drošības noteikumi. 
Uzņēmuma vadība ir atbildīga par to, lai visu darbu droši veiktu kvalificēts personāls. Nav atļauts 
veikt izmaiņas sūkņa iekārtā bez rakstiskas Impulse atļaujas. 
Ja sūknī tiek veiktas jebkādas izmaiņas bez Impulse rakstiskas atļaujas, Impulse neuzņemas 
nekādu atbildību. Ja trokšņa emisijas līmenis pārsniedz 85 dB(A), jāizmanto dzirdes 
aizsarglīdzekļi. 
 

Pārliecinieties, vai karstās/aukstās un rotējošās sūkņa daļas ir pietiekami aizsargātas, lai novērstu 
nejaušu saskari. 

 BĪSTAMI 

Nav atļauts iedarbināt sūkni, ja trūkst vai ir bojāti aizsargi rotējošajām daļām. 

 

Uzņēmuma vadībai ir jāpārliecinās, ka visi, kas strādā ar sūkņa iekārtu, zina par sūknējamā 
šķidruma veidu. Šīm personām jāzina, kādi pasākumi jāveic noplūdes gadījumā. 
Atbrīvojieties no noplūdušajiem šķidrumiem atbildīgi. Ievērojiet vietējos noteikumus. 

Nekad neļaujiet sūkņa iekārtai darboties ar aizsprostotu izplūdes līniju. Karstuma 

uzkrāšanās var izraisīt sprādzienu. 

 

2.1 Brīdinājuma uzlīmes 
Uz sūkņa iekārtas redzamas brīdinājuma uzlīmes, kas attiecas uz konkrēto versiju. Pārliecinieties, 
ka šie simboli ir skaidri salasāmi. 
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A 

 

Etiķete bīstamu materiālu (bīstamu kravu) pārvadāšanai saskaņā ar drošības standartu 
bīstamo kravu pārvadāšanai. 
ANO 1202 3. klases plāksnīte norāda uz gāzeļļas, dīzeļdegvielas vai vieglas apkures 
eļļas klātbūtni. 

 
B 

 

 

 
Dīzeļdegviela ir bīstama videi; ja tā noplūst kanalizācijā, ūdensceļā vai zemē, rodas 
ievērojamas sanācijas izmaksas. 

C 
 

 

Uzmanību: karsta virsma 

D 
 

 

Uzmanību: saspiešanas briesmas 

E 
 

 

Eļļa 

F 
 

 

Bīstamas vai kairinošas vielas 

G 
 

 

Vispārēja bīstamība 

H 
 

 

Bīstami: augsts spriegums 

I 
 

 

Bīstami: magnētiskais lauks 

J 
 

 

Izmantojiet dzirdes aizsarglīdzekli 

K 
 

 

Lietošanas instrukcijas 

L 
 

 

Izstrādājuma derīguma termiņa beigās utilizējiet produktu videi draudzīgā veidā. 
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3 Mumbai IP – 175 sūkņa iekārtas celšanas instrukcijas  
 
 

 

BĪSTAMI 
Nekad neejiet zem paceltas kravas. Tā rezultātā var rasties dzīvībai bīstama 
situācija. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Pirms sūkņa iekārtas pārvietošanas vienmēr atvienojiet visus ārējos 
savienojumus 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Sūkņa iekārtas transportēšanai nedrīkst izmantot citas sūkņa komponentes, kas tam 

nav paredzētas. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Celšanas spēkiem jābūt pēc iespējas vertikāliem; maksimālais pacelšanas 
leņķis ir 15 °. 

 
 
Korpusa augšpusē atrodas pacelšanas cilpa. Paceliet ierīci tikai aiz šīs pacelšanas cilpas. 

 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja sūkņa iekārta ir uzstādīta uz purvainas vai dubļainas virsmas, tā var būt 

“pielipusi” pie zemes. 
 

 

BĪSTAMI 
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nepārvietojiet un neceliet sūkņa iekārtu aiz leņķa profiliem, 

kas atrodas uz korpusa vai uzkraušanas rāmja. 
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BĪSTAMI 
Standarta celšanas cilpas Impulse sūkņu iekārtām gan zema trokšņa līmeņa kamerā, 

gan atvērtā rāmī NAV paredzētas papildaprīkojuma vai citu sastāvdaļu papildu svara 

celšanai. Stingri aizliegts izmantot standarta pacelšanas aprīkojumu, lai paceltu vai 

pārvietotu sūkņa iekārtas ar lielāku kopējo svaru, nekā norādīts specifikāciju lapās. 

Tā rezultātā var rasties dzīvībai bīstama situācija. 
 

 

3.1 Sūkņa iekārtas pārvietošana ar autoiekrāvēju  
Iekārtas atveres var izmantot, lai pārvietotu sūkņa iekārtu ar autoiekrāvēju. Šajās atverēs 
jāievieto iekrāvēja dakšas, lai paceltu sūkņa iekārtu. 

 

 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Izmantojiet sertificētu celšanas aprīkojumu ar atbilstošu celtspēju un vienmēr 

paceliet tieši no augšas. Pacelšana no leņķa var izraisīt bīstamas situācijas. 
Celšanas darbus drīkst veikt tikai attiecīgi pilnvaroti darbinieki. 
Tā kā ir pieejamas dažādas sūkņa agregāta versijas, sniegti tikai vispārīgi 

norādījumi. Svars un izmēri norādīti konkrētās sūkņa iekārtas specifikāciju lapā. 
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4 Sūkņa iekārtas uzstādīšana  
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja netiek ievēroti norādījumi par sūkņa novietošanu un uzstādīšanu, tas var 

radīt bīstamību lietotājam un/vai nopietnus sūkņa iekārtas bojājumus. 
 

Piebilde 
Impulse nav atbildīgs par negadījumiem un bojājumiem, kas radušies šīs rokasgrāmatas 
vadlīniju neievērošanas rezultātā. Šādas izmantošanas rezultātā tiek zaudētas tiesības 
iesniegt garantijas vai zaudējumu atlīdzināšanas prasības. 
 

− Novietojiet sūkņa iekārtu uz līdzenas virsmas, kas spēj izturēt kravu. 

− Pārliecinieties, ka ap sūkņa iekārtu ir pietiekami daudz vietas izmantošanas un apkopes 
darbībām. 
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4.1 Kā piepildīt sūkņa korpusu ar ūdeni: 
1.  Pārliecinieties, ka visi ūdens noliešanas vārsti un vāki ir aizvērti. 

2.  Pilnībā piepildiet akmens uztvērēju ar ūdeni; izmantojot iesūkšanas eju, vieglāk izmantot 
D100 F/M 90 grādu savienojumu (1) 

   
 

4.2 Kontrolpanelis 
 

Impulse Mumbai ir aprīkots ar trīszvaigžņu-delta slēdzi, kuram ir trīs 
pozīcijas: neitrālā (1), zvaigznes (2) un delta (3). 

   
 

  

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Pārlieku lēni pagriežot slēdzi, motora termiskā aizsardzība nostrādās. Atgrieziet 

slēdzi neitrālā stāvoklī un atkal ieslēdziet to. 
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4.3 Griešanās virziena pārbaude un nomainīšana  
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Šo pārbaudi drīkst veikt tikai pilnvarots personāls ar atbilstošu apmācību. 

 
Lai pārbaudītu griešanās virzienu, motors īslaicīgi jāieslēdz. Motoram nedrīkst ļaut sasniegt pilno 
darbības ātrumu. Rotāciju norāda ar sarkanu bultiņu uz elektromotora (1) un piedziņas siksnas 
drošības aizsarga (2). 

 
 
Piebilde 
Ja griešanās virziens nav pareizs, jāsamaina fāzu secība, to veic ar fāzes maiņas 
kontaktdakšu, pagriežot pa 180 grādiem. 
 

 
 

 

BĪSTAMI 
Pirms jebkuras darbības veikšanas OBLIGĀTI jāatvieno elektriskā strāva. Darbu ar 

elektroinstalāciju drīkst veikt tikai specializēts personāls. 
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5 Sūkņa ikdienas pārbaude  
−  Pārbaudiet eļļas līmeni sūkņa reduktorā (1) 

Piebilde 
Ja sūkņa piedziņā eļļa ir kļuvusi balta, nomainiet to. Balta krāsa var norādīt uz pārmērīgu 
kondensācijas ūdens klātbūtni eļļā. 
 

− Pārbaudiet, vai no virzuļu bīdstiestieņiem pārmērīgi nepil šķidrums no blīvslēga; nav atļauts vairāk 
kā viens piliens ik pēc piecām sekundēm. 

   

− Pārbaudiet, vai pilošais ūdens var izplūst no blīvslēga. Kanālu no ārpuses nedrīkst bloķēt 

netīrumi vai smiltis uz korpusa. 

− Pārbaudiet, vai iekārta joprojām ir pareizi novietota uz zemes saskaņā ar instrukcijām. Tas ir 
svarīgi, jo situācija var mainīties smilšu/augsnes uzkrāšanās dēļ ap sūkņa iekārtu. 

− Pārbaudiet vakuumu virs filtra akmens uztvērējā, izmantojot akmens uztvērējā vakuuma mērītāju 
(1). Ja rādījums norāda uz zemu vakuumu, filtrs kurš atrodas akmens ķērājā, iespējams ir 
nobloķējies. Atveriet akmens ķērāja vākus (2) un (3), iztīriet filtru (4). 
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6 Sagatavošana darbam  
 
1. Veiciet visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka netiek bojāti elektriskie 

savienojumi un kabeļi. 
2. Iepriekš jāpārbauda spriegums un frekvence; spriegumam un frekvencei jāatbilst motora 

specifikācijām. Šie dati ir norādīti motora datu plāksnītē. 
3. Nav atļauts izmantot motoru bez aizsardzības pret pārslodzi. 
4. Pārbaudiet, vai motora savienojums atbilst tīkla spriegumam. Sk. motora datu plāksnīti. 

Pārbaudiet savienojumus spaiļu kārbā aiz vadības paneļa. 
5. Pārbaudiet sūkņa griešanās virzienu. 
6. Pārbaudiet eļļas līmeni reduktorā (1). 
  

 
7. Piepildiet sūkņa korpusu ar ūdeni. 

8. Pārbaudiet, vai sūkšanas un izplūdes caurules ir uzstādītas pareizi un droši. 
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7 Palaišana 
 

1. Lai iedarbinātu sūkni, pārliecinieties, ka galvenais slēdzis ir pozīcijā “0” (1); slēdzis vispirms 
jāpagriež zvaigznes (2) pozīcijā un pēc tam vienas sekundes laikā jāpagriež delta stāvoklī (3). 

 
2. Slēdzis vispirms jāpagriež zvaigznes (2) pozīcijā apmēram 1 sekundi. 

 
3. Pēc tam vienas sekundes laikā tas jāpagriež delta (3) pozīcijā. 

 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Pārlieku lēni pagriežot slēdzi, motora termiskā aizsardzība nostrādā. Atgrieziet 

slēdzi neitrālā stāvoklī un atkal ieslēdziet to. 
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8 Apturēšana 
 

Lai apturētu motoru, slēdzis vispirms jāpagriež no delta pozīcijas (3) zvaigznes stāvoklī (2) 
un pēc tam vienas sekundes laikā jāpagriež neitrālā pozīcijā (1). 

 

       

  

 

Piebilde 
Ja pastāv sasalšanas risks, pilnībā izvadiet visu ūdeni no sūkņa. 
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9 Uzraudzīšana darbības laikā  
 
1. Darbības laikā regulāri pārbaudiet sūkni, vai tas darbojas pareizi, vienmērīgi un bez vibrācijām, 

liekiem trokšņiem un noplūdes. 
2. Ja sūknis ilgu laiku ir darbojies, bet nav pārvietojis ūdeni, sūkņa korpuss jāpiepilda ar ūdeni, 

jo manžetes ir sausas pēc tam, kad tās ilgu laiku ir bijuši bez saskares ar ūdeni. 
3. Pārbaudiet, vai blīvslēgā nav noplūdes; jāveic pielāgojumi, lai ūdens pilētu ik pēc piecām 

sekundēm. Nedaudz atlaidiet blīvējumu, ja tas pil pārāk lēnu, vai nedaudz pievelciet, ja tas pil 
pārāk ātri. 

4. Maksimālā pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra ir 40°C. Gultņu temperatūra nedrīkst 
pārsniegt 110°C. 

 
Piebilde 

Izmantošana augstākai temperatūrai ir atļauta tikai pēc konsultēšanās ar piegādātāju. 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja rodas problēma vai konstatējat nepareizu darbību, apturiet sūkni. Pirms 
sūkņa atkārtotas palaišanas atrodiet un izlabojiet cēloni. 
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10 Ūdens noliešana, ja pastāv sasalšanas risks  
 

 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja pastāv sasalšanas draudi, sūknis, kuru izmanto, lai sūknētu šķidrumu, kas var 
sasalst, vienmēr jāiztukšo (sūknim jābūt izslēgtam). 

1. Pirms iztukšošanas izslēdziet motoru. 
2. Atveriet vārstus /vākus (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); pārliecinieties, ka tie nav aizsērējuši; iztīriet tos, ja 

tie ir aizsērējuši.  
3. Ieslēdziet sūkni apmēram 5 minūtes, lai iztīrītu ūdeni iesūkšanas un spiediena vārstos. 
4. Pēc pilnīgas ūdens izvadīšanas izslēdziet motoru un aizveriet visus vārstus / vākus. 

 

 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Pārliecinieties, ka viss iztukšotais šķidrums ir pareizi uztverts un utilizēts 
saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neļaujiet ūdenim vienkārši nokļūt uz 
zemes, jo tas var izraisīt slidenu virsmu. 
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11  Traucējummeklēšanas tabula  
BRĪDINĀJUMS 
Nepareizas vai neparastas darbības gadījumā nekavējoties izslēdziet sūkni, lai 

novērstu bīstamu situāciju un/vai ierīces bojāšanu. 
 

Problēma Iespējamais 
cēlonis 

Diagnoze Iespējamais 
risinājums 

Nepietiekama 
izmešana 

Sauss sūkņa korpuss Skaļš troksnis katrā 
sūkņa kustībā. 

Piepildiet sūkņa korpusu ar 
vismaz 10 litriem ūdens (1 
spainis) 

Izdilušas manžetes Pārbaudiet manžašu 
stāvokli, izmantojot 4. 
un 7. pārbaudes vāku. 

Nomainiet uzmavas 

Bojāti vārsti Noņemiet 2. un 5. 
pārbaudes vāku un 
pārbaudiet, vai nav 
defektu. 

Atbrīvojieties no 
aizsprostojumiem un/vai 
salūzušajām detaļām. 

Nepietiekama 
sūkšanas jauda 
lietošanas laikā 

Akmens ķērājs ir pilns Pārbaudiet akmens 
ķērāju caur 6. vāku. 

Iztīriet akmens 
ķērāju. 

Noplūde caur 
pārbaudes vāka 
blīvēm 

Šņācoša skaņa 
izmantošanas laikā vai 
uzreiz pēc tam netālu 
no 1., 2., 4., 5., 6. vai 7. 
vietas 

Pievelciet vai nomainiet 
blīvējošo starpliku 

Blīvslēga sūce Šņācoša skaņa netālu 
no akmens ķērāja (3) 

Pielāgojiet blīvslēgu 

Bojāti izplūdes 
vārsti 

Noņemiet 1. un 2. 
pārbaudes vāku un 
pārbaudiet, vai nav 
defektu. 

Izņemiet visus 
aizsprostojumus vai 
nolietotās/salauztās detaļas 

Nolietotas 
manžetes 

Pārbaudiet manžešu 
stāvokli, izmantojot 4. 
un 7. pārbaudes vāku 

Nomainiet manžetes 

 
 
 
 
1. Izplūdes vārstu pārbaudes 

vāks. 

2. Izplūdes un iesūkšanas 
vārstu pārbaudes vāks.  

3. Blīvslēgs  

4. Pārbaude vāks aizmugurējo 
manžešu inspekcijai 

5. Pārbaudes vāks iesūkšanas 
vārstiem 

6. Akmens ķērāja inspekcijas 
vāks  

7. Pārbaude vāks priekšējo 
manžešu inspekcijai. 
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Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums 

Sūknis nerotē Bojāts drošinātājs. Pārbaudiet drošinātāju un, ja 
nepieciešams, nomainiet tos. 

Nesaņemot strāvu Pārbaudiet elektriskos 
savienojumus. 

Piedziņas siksna starp motoru 
un sūkni ir bojāta vai vaļīga. 

Nomainiet piedziņas siksnu vai 
nospriegojat to. 

Nostrādā zvaigznes/delta 
slēdža termiskās aizsardzības 
slēdzis. 

Ātrāk pagrieziet slēdzi no 
zvaigznes pozīcijas delta 
stāvoklī. 

Piedziņas bloks ir pārslogots Nepareizs griešanās virziens Nomainiet griešanās virzienu. 

 

 
 

BRĪDINĀJUMS 

Ja parādās kāds sūkņa defekts un nekavējoties nevar atrast kļūdu, 

sazinieties ar Uprent tehnisko daļu. 
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