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Dīzeļa sūknis klusinātajā korpusā 
 
Tehniskie parametri: 
Pielietojums     Kanalizācijai un drenāžas ūdens pārsūknēšanai 
Ražotājs / modelis    Impulse / SIP150 
Maksimālā ražība    320 m3 / h, skatīt ražības līkni 
Maksimālais spiešanas augstums  24 mwc, skatīt ražības līkni 
Maksimālais uzsūkšanas augstums  8,5m 
Iesūkšanas uzgaļu diametrs   6’’ 
Izmešanas uzgaļu izmērs   6’’ 
Cieto daļiņu caurlaidība   Līdz 100mm 
Gabarītizmēri L x W x H   2450mm x 1050mm x 1500mm 
Svars      1700kg 
Dzinējs      Dīzeļdzinējs 
Dzinēja ražotājs / modelis   Hatz / 2M41 
Dzinēja jauda / apgriezieni   18,9 kW / 1700 apgr/min 
Degvielas tvertnes tilpums   225 litri 
Degvielas maksimālais patēriņš  2,4 l/h 
Līmeņa kontrole    2x pludiņu līmeņa slēdži 
Vakuuma sūkņa ražība    50 m3/h 
GPS      Aprīkots ar GPS 
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1 Apraksts, lietošana 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 nepareizas 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. 
 

 
Impulse SIP sūkņa iekārta ir mobils centrbēdzes sūknis ar dīzeļdzinēju un integrētu vakuuma sistēmu. 

Sūknis ir uzstādīts uz izturīga cinkota rāmja un ievietots trokšņu absorbējošā korpusā ar pacelšanas cilpu 

un autokrāvēja pacelšanas kanāliem. Nojume tiek uzlikta ar aizslēdzamām durvīm, un visas darbības 

saskarnes ir droši uzstādītas iekārtas iekšpusē. Iebūvētais pilienu uztveršanas trauks novērš apkārtējās 

vides piesārņošanu ar noplūdušiem šķidrumiem, kā arī nodrošina drošu un atbildīgu atkritumu utilizāciju 

Šī ierīce ir paredzēta un piemērota tīra vai ļoti piesārņota ūdens sūknēšanai ar maksimālo blīvumu 1,25 

g/cm3, maksimālo viskozitāti 50 cSt un maksimālo caurlaidību bez svešķermeņiem 100 mm SIP-150 un 75 

mm SIP - 100. Maksimālais temperatūra var paaugstināties līdz 45 grādiem pēc Celsija. 

Parastie pielietojumi:  

• ūdens tilpnes; 

• kanalizācijas ūdens; 

• lietus ūdens; 

• neatšķaidīti notekūdeņi; 

• ūdens ar cietvielām; 

• virca un viskozi šķidrumi. 

1.2 Konstrukcija 
 Sūknis sastāv no šādām galvenajām sastāvdaļām: 

 
1. Sūknis 
2. Pretvārsts 
3. Iesūkšanas ieplūde 
4. Vakuuma sūknis 
5. Vakuuma kamera 
6. Ūdens sensors 
 

 



1.3 Vakuuma sistēmas darbības princips  
• Tiklīdz iekārta ir aktivizēta, vakuuma sūknis (4) izvada visu gaisu no ieplūdes (3). 

• Vienvirziena vārsts (2) darbības laikā tiek aizvērts, lai novērstu gaisa iekļūšanu caur 

izplūdes eju. 

• Vakuuma kamera (5) neļauj ūdenim iekļūt vakuuma sūknī. 

• Tiklīdz galvenais sūknis (1) sāk sūknēt šķidrumu, tiek atvērts pretvārsts. 

• Tiklīdz ūdens sensors (6) uz īsu brīdi nosaka ūdeni, vakuuma sūknis automātiski 

izslēdzas. 

 
BRĪDINĀJUMS 

Lai nepieļautu sūkņa bojājumus, sūknis nedrīkst darboties sausos apstākļos bez 
ūdens vairāk kā piecas minūtes. 

 
 

Paredzētais pielietojums 
 

– SIP sērijas sūknis ir piemērots viskozu šķidrumu sūknēšanai līdz 50 mm² / s (cSt). 

– Maksimālā šķidruma temperatūra ir 45 ° C, kas daļēji ir atkarīga no sūknī izmantotajiem 

materiāliem, kā arī no šķidruma, darba spiediena un sūkņa stāvokļa. 

 
Sūkņa iekārta ir paredzēta, lai sūknētu šādus šķidrumus:  
 

• ūdens tilpņu ūdens; 

• kanalizācijas ūdens; 

• atšķaidīti notekūdeņi; 

• neatšķaidīti notekūdeņi; 

• lietus ūdens; 

• ūdens ar cietvielām; 

• virca un viskozi šķidrumi. 

 

Piebilde 

SIP sērijas iekārtas nav paredzētas pārtikas pārstrādei, bet tās var izmantot šādiem mērķiem, ja nav 

attiecināmi nekādi īpaši higiēnas standarti. 

Materiāli, kas izmantoti izvēlētajā sūkņa versijā, visos gadījumos iepriekš jāpārbauda, vai tie ir 

piemēroti attiecīgajam pārtikas produktam. 

 

1.4 Nepiemērota lietošana 
– Sūkni nav atļauts izmantot uzliesmojošu un/vai sprādzienbīstamu vielu sūknēšanai. 

– Standarta sūkni vai sūkņa iekārtu nav atļauts izvietot vidē, kurā pastāv uguns 

izcelšanās un/vai sprādziena draudi. 

– Standarta sūkni vai sūkņa iekārtu nav atļauts izmantot ATEX (sprādzienbīstamā atmosfērā) vidē. 

– Sūkni atļauts izmantot tikai tiem pielietojumiem, kas uzskaitīti sūkņa 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. 

 
BRĪDINĀJUMS 

 Impulse neuzņemas atbildību par nepareizu sūkņa lietošanu un/vai izmantošanu. 

  



2 Specifikācijas un izmēri 
 

 

Stendarta tehniskās specifikācijas: 
 
Impulse SIP-100 
 
Tips ........................ SIP-100 
Sūkņa tips ........... skrūves centrbēdzes sūknis ar 
regulējamu nodiluma starpliku. 
Maks. plūsma ................ 120 m3/st 
Maks spiešanas augstums ............... 15m 
Maks. sūknēšanas pacēlums……...8,5m 
Izplūdes diametrs............DN 100 (4ʺ) 
Ieplūdes diametrs............DN 100 (4ʺ) 
Cieto daļiņu caurlaidība....... 75 mm  
Vakuumsūknis ....... DM40 
Korpuss................... Klusināts 
Svars (neto) ............ 1500 kg 
Trokšņu līmenis ............. 54 dB(A) at 10m 
Pludiņa kaste.......................... SBDM40 karsti cinkota 
Vienvirziena vārsts .................. FV4-00 
Izmēri GxPxA ......... 2450 x 1050 x 1500mm 
Degvielas tvertne .............................. 225 l 
 
Dzinējs 
Dzinēja ražotājs .......................Hatz 
Dzinēja tips .......................... 1D81Z 
Motora jauda .................... 5,5 kW @ 1500 apgr./min.  
Degvielas patēriņš ................ 1,6 l/h pie 1800 apgr./min. 
Motora tilpums ....................... 0,667 l 
Cilindru skaits ............. 1 
Dzesēšanas sistēma .................... Gaisa dzese 
Izplūdes gāzu emisija ES .......... IIIA līmenis 
 
 
 

 
 

Impulse SIP-150 
 
Tips ................................................ SIP-150 
Sūkņa tips........... skrūves centrbēdzes sūknis ar regulējamu nodiluma starpliku 
Maks. plūsma................ 320 m3/ st. 
Maks spiešanas augstums................24m  
Ieplūdes diametrs............ Izvade DN 150 (6ʺ) 
Izplūdes diametrs............ Sūknēšana DN 150 (6ʺ) 
Cieto daļiņu caurlaidība....... 100 mm  
Vakuumsūknis....... DM40 
Korpuss................... Klusināts 
Svars (neto)............ 1700 kg 
Trokšņu līmenis............. 54 dB(A) at 10m 
Pludiņa kaste.............................. SBDM40 karsti cinkota 
Vienvirziena vārsts.................. FV150-6 
Izmēri GxPxA......... 2450 x 1050 x 1500mm 
Degvielas tvertne.............................. PE neto 225 l 
 
 
 
 



Dzinējs 
Dzinēja ražotājs ....................... Hatz 
Dzinēja tips .......................... 2M41 181B 
Motora jauda .................... 18,9 kW @ 2000 apgr./min. 
Degvielas patēriņš ................ 2,4 l pie 1500RPM 
Motora tilpums ....................... 1,716 l 
Cilindru skaits ............. 2 
Dzesēšanas sistēma .................... Gaisa dzese 
Izplūdes gāzu emisija ES .......... IIIA līmenis 
Izplūdes gāzu emisija ASV .......... 4.i līmenis 

 
 
 
 
 

  



3. Ražības līknes 
 
SIP-100 
 

  Qmax (m3/h) Hmax (m) RPM Sūknēšanas 
augstums (m) 

120 15 Max RPM 1557 1,5 

99 11,1 Min RPM 1244 1,47 

 



 

SIP-150 
 

 

Qmax (m3/h) Hmax (m) RPM Sūknēšanas 
augstums (m) 

320 24 Max RPM 1690 1,72 

258 14,5 Min RPM 1230 1,56 

 
 

  



 

4. 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.  
 

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

Nav atļauts iedarbināt sūkni, ja šādu aizsargu nav vai tie ir bojāti. 

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 izvades līniju. Karstuma uzkrāšanās var izraisīt 

sprādzienu. 

  



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

 

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. 



6. Pacelšanas instrukcijas SIP sērijas sūkņiem  
 
 

 

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 celšanas vieats kas nav paredzētas celšnai. 

 

 

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

 
Sūkņa iekārta korpusā 
 

Korpusa augšpusē atrodas celšanas cilpa. Paceliet ierīci tikai aiz šīs celšanas auss. 
 

 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja sūkņa iekārta ir uzstādīta uz mīkstas vai dubļainas virsmas, tā var būt “pielipusi” pie 

tās. 
 

 

BĪSTAMI 
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nepārvietojiet un neceliet sūkņa iekārtu aiz tam neparedzētajām 

celšanas vietām. 
 
  



7. Sūkņa iekārtas pārvietošana ar autoiekrāvēju  
Iekārtas pacelšanas vietas kuras paredzētas pacelšanai ar autoiekrāvēju jāizmanto, 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 apmācīti darbinieki. 

 
  



8. Sūkņa iekārtas uzstādīšana 
 

Novietojums - vispārēji 
BRĪDINĀJUMS 
Ja netiek ievēroti norādījumi par sūkņa novietošanu un uzstādīšanu, tas var radīt bīstamību 

lietotājam un/vai nopietnus sūkņa iekārtas bojājumus. 

 
– Novietojiet sūkņa iekārtu uz līdzenas virsmas, kas spēj izturēt sūkņa svaru. 

 

 

– Pārliecinieties, ka sūkņa iekārta ir novietota tā, lai tā netiktu pakļauta neatbilstošiem 
spēkiem. 

– Pārliecinieties, ka ap sūkņa iekārtu ir pietiekami daudz brīvās vietas ekspluatācijas laikā 
un apkopes vai remonta nepieciešamības gadījumā. 

BRĪDINĀJUMS 
Pārliecinieties, ka sūkņa iekārtas priekšpuse un malas nav aizsegtas. 

Tas ir svarīgi, jo dīzeļdzinēja darbināmais sūkņa agregāts izstaro 

siltumu no šīm pusēm. 



 
8.1. Izmantošana ārpus telpām 

Impulse SIP sērijas sūkņa iekārta ir piemērota izmantošanai ārpus telpām. Līdztekus 
vispārīgajiem norādījumiem jāizpilda arī šādas papildu prasības: 

− Pārliecinieties, ka ap gaisa ieplūdi ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai motoram 
pieplūst pietiekami daudzumu gaisa. 

− Pārliecinieties, ka ap izplūdes gāzu izvadi ir pietiekami daudz brīvas vietas. Uzturiet 
vismaz 2 m atstarpi. 

− Izvairieties no putekļainiem apstākļiem un vietām, kur var rasties korozija vai erozija. 

 
 
 

8.2. Izmantošana iekštelpās 
Līdztekus vispārīgajiem norādījumiem jāizpilda arī šādas papildu prasības: 

− Pārliecinieties, ka šajā vietā ir atbilstoša ventilācija. 

− Pārliecinieties, ka izplūdes gāzes tiek izvadītas ārpus telpām. 

− Pārliecinieties, ka ap gaisa ieplūdi ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai motoram 
pieplūst pietiekami daudzumu gaisa. 

− Nepieļaujiet augstu apkārtējās vides temperatūru un mitrumu. Izvairieties no putekļainiem 

apstākļiem un vietām, kur var rasties korozija vai erozija. 

  



9. Sūkņa ikdienas apsekošana  
 

Piebilde 
Veicot sūkņa ikdienas apsekošanu, sūknim jābūt izslēgtam. Eļlas limeņa 
kontroles lodziņam jābūt vismaz līdz pusei pilniem ar eļļu, un eļļa nedrīkst būt 
mainījusi krāsu.  
 

9.1.1. Pārbaudiet vakuuma sūkņa eļļas līmeni (1); ja nepieciešams, papildiniet. 

 
9.1.2. Pārbaudiet eļļas līmeni un eļļas dzidrumu sūkņu blīvējuma kamerā (2). Ja eļļa ir 

nevis dzidra, bet balta, tas nozīmē, ka eļļā ir iekļuvis ūdens. Ja eļļa ir balta tad nolejiet to 
pārbaudiet blīvslēgu ja nepieciešams nomainīt un piepildīt ar jaunu eļļu. 

 

9.1.3. Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni; ja nepieciešams, papildiniet. 

9.1.4. Pārbaudiet degvielas līmeni degvielas tvertnē; ja nepieciešams, papildiniet. 

9.1.5. Pārbaudiet, vai visi korpusa paneļi ir uzstādīti. 

9.1.6. Pārbaudiet, vai iekārta ir droši uzstādīta. 

9.1.7. Pārbaudiet, vai sūkņa izmešanas un iesūkšanas līnija ir droša ekspluatācijā vai nav 
vaļīgi savienojumi, sūces, bojātas trubas/šļaukas utt. 

 

 

 

 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Karsta eļļa un karstas virsmas var izraisīt miesas bojājumus. Neļaujiet karstai eļļai vai 
karstām virsmām saskarties ar ādu. 



10. Dzinēja eļļas līmeņa pārbaude 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Karsta eļļa un karstas virsmas var izraisīt miesas bojājumus. Neļaujiet karstai eļļai vai 
karstām virsmām saskarties ar ādu. 

 
Piebilde 
Lai veiktu šo darbību, dzinējam jābūt izslēgtam un apturētam. 

 

1. Noņemiet eļļas iepildīšanas vāciņu (1). Eļļas līmenim jābūt diapazonā no MAKSIMĀLĀ līdz 
MINIMĀLAJAM. Notīriet eļļas iepildīšanas vāciņu. Uzlieciet atpakaļ eļļas iepildīšanas vāciņu 
(1). 

  

  

 

 

 



 

11. Degvielas sistēmas atgaisošana 
Pirms pirmā dzinēja iedarbināšanas, pēc pilnīgas degvielas tvertnes iztukšošanas vai pēc 

degvielas filtra(-u) nomaiņas, uzpildiet degvielas sistēmu. 

 

SIP – 100 
 

1. Pārliecinieties, vai degvielas tvertnē ir pietiekami daudz degvielas; ja nepieciešams, piepildiet. 

2. Vizuāli pārbaudiet, vai no degvielas caurulēm nav noplūdes. 

3. Atskrūvējiet atgaisošanas skrūvi (1). 
4. Nospiediet sviru (2) un turiet to.  
5. Sūknējiet padeves sūkņa sviru (3), līdz sistēma ir pilna; tas var prasīt 1-2 minūtes. 
6. Pievelciet atgaisošanas skrūvi (1). 

7. Utilizējiet izlijušo degvielu. 

  

  



SIP - 150 
 

1. Pārliecinieties, vai degvielas tvertnē ir pietiekami daudz degvielas; ja nepieciešams, 
piepildiet. 

2. Vizuāli pārbaudiet, vai degvielas padeves caurulēm nav noplūdes. 

3. Atskrūvējiet atgaisošanas skrūvi (1). 
4. Atveriet sūkņa korpusa gumijas korķi (2) 

  

5. Sūknējiet manuālo sūkni (3), līdz no degvielas sistēmas tiek izvadīts viss gaiss. 

 

6. Pievelciet atgaisošanas skrūvi (1). 
7. Uzlieciet atpakaļ sūkņa korpusa korķi (2) 
8. Utilizējiet izlijušo degvielu. 

  



12. Kontrolpanelis 

 
1. Brīdinājuma indikators: šis indikators iedegas, ja rodas kritiska situācija. 

a. Zems degvielas līmenis 

b. Netīrs gaisa filtrs 

c. Darbības kļūda 

d. Zems strāvas līmenis 

e. Sasniegts trauksmes līmenis 

2. Līmeņa kontroles indikators: indikators iedegas, kad sūknis ir līmeņa kontroles režīmā. 

3. Trauksmes indikators: indikators iedegas, kad rodas kritiska situācija un sūknis apstājas. 

a. Sasniegts maksimālais palaišanas mēģinājumu skaits (4x) 

b. Zems eļļas spiediens. 

c. Pārāk augsta dzinēja temperatūra 

d. Sasniegts trauksmes līmenis (ja izmanto) 

4. Apturēšanas-palaišanas slēdzis: 1. pozīcija, lai aktivizētu sūkni; 0 pozīcija, lai izslēgtu sūkni. 
Pārliecinieties, ka slēdzis atrodas pozīcijā “0”, kamēr veicat apkopes darbus, pārvadājat vai 
uzpildāt sūkni vai arī gadījumos, kad kādu iemeslu dēļ sūknis nedrīkst tikt iedarbināts.  

5. Vakuumsūkņa slēdzis + indikators: vakuuma sūkņa poga manuāli aktivizē vakuuma sūkni. 
Kad vakuuma sūknis darbojas, indikators deg. 

6. RPM mērītājs: parāda apgriezienus minūtē. 

7. Stundu skaitītājs: parāda laiku, kad sūknis ir bijis aktīvs. 

8. Degvielas skaitītājs: parāda degvielas līmeni. 

 
Piebilde 
Stundu skaitītājs (7) norāda, cik ilgi sūknis ir darbojies. Šī mērījuma nolasīšana ir svarīga, lai 

noteiktu, kad sūkņa iekārtai nepieciešama apkope. 

Apgriezienu skaita mērītājs (6) rāda iekšdedzes dzinēja ātrumu. Šo ātrumu var regulēt pēc 

vajadzības, izmantojot ātruma regulatoru. 

 

 

 

12.1. Manuālais režīms 
 

Ja sūknim nav pievienoti līmeņa kontroles pludiņi, sūkni var ieslēgt manuālajā režīmā. 

 



12.2. Līmeņa kontroles pludiņi 
 

Lai aktivizētu sūkņa iekārtu līmeņa kontrolē, līmeņa kontroles pludiņiem jābūt pareizi uzstādītiem. 

Pievienojiet pludiņus pie iesūkšanas šļūtenes vēlamā sākuma/apturēšanas līmeņa (saskaņā ar 

nākamo punktu). Pārliecinieties, ka pludiņi ir pievienoti stingri un brīvi kustēsies ekspluatācijas 

laikā. Pludiņu kabeļus jāievada caur korpusu tiem paredzētajā vietā un tie jāpievieno 

kontaktligzdām. 

 

PIEBILDE 
Lai neļautu akumulatoram izlādēties līmeņa kontroles režīmā, motors var sākt akumulatora 

uzlādi. 
 

 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja tiek izmantoti pludiņa slēdži, sūkņa iekārta var sākt darbību automātiski. Tāpēc, 
strādājot ar sūkņa iekārtu, vienmēr izslēdziet sūkni. 

12.3. Standarts (2 pludiņi, bez pārejas) 
 

Lai izveidotu lielāku līmeņa starpību, jāizmanto 2 pludiņa slēdži.  
 

1.  Caur korpusa caurumu (1) ievadiet abu līmeņa kontroles pludiņus. 

 

 



2.  Pievienojiet līmeņa kontroles pludiņus pie spraudņiem “Float Low / Alarm” (2) un “Float 

High ” ar sarkanu marķējumu (3). 

3.  Iestatiet līmeņa kontroles pludiņus maks. un min. līmeni. 

4.  Sūknis darbosies, kad “pludiņš uzpeldēs augšā” (1). 

 

 

 



 

5. Sūknis turpinās darboties, kad “Augstais pludiņš” nokritīsies (1). 

 

6.  Ierīce izslēgsies, tiklīdz tiks konstatēts “Float Low” (2) vai 20 sekundes sūknis nesūknēs 

ūdeni. 

 

 

12.4  Citas iespējas, kā izmantot pludiņa slēdžus  
 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja kāda iemesla dēļ nav iespējams izmantot 2 Līmeņa kontroles pludiņus, tad ir 
iespējams izmantot citas iespējas. Tikai tādā gadījumā vienmēr informējiet Uprent 
Tehnisko daļu. 

 

12.4.1 pirmā iespēja (ar pāreju un 1 pludiņu) 
 

1. Līmeņa kontroles režīms darbojas, ja ir pievienots tikai viens pludiņš, bet tādā gadījumā 

vadības paneļa elektrības skapī jāieliek pāreja (1) starp 31. un 41. spaili. 



 

2. Sūknis sāks darboties, tiklīdz pludiņš uzpeldēs augšā (2). 

 

3. Sūknis turpinās darboties, lai arī pludiņš ir nolaidies uz minimālo līmeni. 



4. Iekārta pārtrauks darbību, tiklīdz 20 sekundes konstatēs gaisu. 

 

  



12.4.2  Otrā iespēja (bez pārejas, tikai ar “Augstu 
pludiņu) 

 

1. Pāreja (1) no termināla 31-41 tiek izņemta.  

2. Savienojiet vienu pludiņa slēdzi (2) ar kontaktdakšu (3) 

 

3. Iekārta sāks strādāt, tiklīdz “Float High” (2) pacelsies augšup. 

 



4. Iekārta apstāsies, tiklīdz “Augstais pludiņš” nokritīsies. 

 

 

 

12.4.3 Trešā iespēja (ar pāreju un 2 pludiņiem) 
 

Standarta vadības skapis nodrošina iespēju pievienot trauksmes pludiņu. Tas ļauj sūkņa iekārtai 

nosūtīt trauksmi, kuru var savienot ar ziņapmaiņas ierīci. Trauksmes pludiņš darbojas arī kā 

papildu sākuma signāls, kad “Float High” nedarbojas. 

Piemērs: Kad izmanto gan “Augsto pludiņu”, gan “Pludina trauksmi”. 

1. Līmeņa kontroles režīms darbojas, ja ir pievienots tikai viens pludiņš, bet pēc tam 

vadības kārbā jāieliek pāreja (1) starp 31. un 41. spaili. 

 

 

 



2. Pievienojiet abus līmeņa kontroles pludiņus (2. un 3.) pie savienotājiem (4. un 5.) 

 

3. Iestatiet līmeņa kontroles  pludiņus. 

4.  Iekārta sāks strādāt, tiklīdz “Float High” (2) pacelsies augšup. 

5. Kad “Float Alarm” pacelsies, iekārta pārraidīs trauksmes signālu. 

6.  Kad “Float Alarm” pacelsies un nepārraidīs signālu kādu iemeslu dēļ, iekārta ģenerēs 
ārkārtas trauksmes signālu kad pacelsies otrs pludiņš.   



 

13 Sūkņa iekārtas sagatavošana palaišanai  
 

1. Pārbaudiet vakuuma sūkņa eļļas līmeni. 

2. Pārbaudiet motoreļļas līmeni; ja nepieciešams, papildiniet. 

3. Pārbaudiet eļļas līmeni mehāniskā blīvslēga kamerā. 
4. Pārbaudiet degvielu; ja nepieciešams, papildiniet. 

5. Pilnībā atveriet iesūkšanas un spiediena vārstus ja tādi ir uzstādīti. 

6. Apvada līnijas gadījumā atveriet vārstu apvada līnijā. 

7. Ja ir uzstādīts pretvārsts: pārbaudiet, vai tas ir aizvērts. 
 

 

  



14 Palaišana (manuāla) 
 

1. Pārbaudiet sūkņa veidu (datu plāksnīti) un sūkņa iekārtas parametrus, piemēram, 
apgriezienus minūtē, darba spiedienu, enerģijas patēriņu, darba temperatūru utt. 

2. Pārbaudiet, vai sūkņa iekārta ir novietota saskaņā ar instrukcijām. Īpašu uzmanību 

pievērsiet apkārtnei ap sūkņa iekārtu. Pārliecinieties, ka sūkņa iekārtai apkārt ir pietiekami 

brīva vieta sūkņa apkalpošanas un iespējamās apkopes vai remonta gadījumā. 

3. Pārbaudiet, vai ir veikti paredzētie drošības pasākumi. 

4. Savienojiet šļūtenes.  

5. Veiciet ikdienas uzturēšanas darbus. 

6. Pārliecinieties, vai degvielas tvertnē ir pietiekami daudz degvielas (1). Ja nepieciešams, 

iepildiet degvielu. 

7. Ja nepieciešams, atgaisojiet degvielas sistēmu. 

8. Veiciet sūkņa palaišanas vispārīgās darbības 

9. Pārliecinieties, vai nav pievienoti līmeņa kontroles pludiņi. 

10. Ieslēdziet masas slēdzi (2), 

 



11.  Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pa labi (3). Motoram jāieslēdzas. 

 

 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja palaišanas laikā rodas vibrācijas vai liekas skaņas, nekavējoties apturiet sūkni un 
novērsiet cēloni. 

 

14.1Apturēšana (manuāla) 
 

1. Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pozīcijā “0” (1). 
 

2. Pārliecinieties, vai sistēma pakāpeniski un vienmērīgi apstājas. 

3. Ja jums ir aizdomas, ka gaisa temperatūra var nokristies zem 0 grādiem pēc Celsija  un 
šķidrums var sasalst, iztukšojiet sūkni, kamēr sūknējamais materiāls joprojām ir šķidrā 
stāvoklī. 



4.  Izslēdziet masas slēdzi (2) 

 

 

15 Palaišana (automātiska) 
 

1. Pārbaudiet sūkņa veidu (datu plāksnīti) un sūkņa iekārtas parametrus, piemēram, 
apgriezienus minūtē, darba spiedienu, enerģijas patēriņu, darba temperatūru utt.. 

2. Pārbaudiet, vai sūkņa iekārta ir novietota saskaņā ar instrukcijām. Īpašu uzmanību 

pievērsiet apkārtnei ap sūkņa iekārtu. Pārliecinieties, ka sūkņa iekārtai apkārt ir pietiekami 

brīva vieta sūkņa apkalpošanas un iespējamās apkopes vai remonta gadījumā. 

3. Pārbaudiet, vai ir veikti paredzētie drošības pasākumi. 

4. Savienojiet šļūtenes.  

5. Veiciet ikdienas uzturēšanas darbus. 

6.  Pārliecinieties, vai degvielas tvertnē ir pietiekami daudz degvielas (1). Ja nepieciešams, 

iepildiet degvielu. 

7. Ja nepieciešams, atgaisojiet degvielas sistēmu. 

8. Veiciet sūkņa palaišanas vispārīgās darbības. 

9. Pievienojiet un uzstādiet abus līmeņa 

kontroles pludiņus. 

10. Ieslēdziet masas slēdzi (2). 

 



 
11.  Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pa kreisi (3). Kad pludiņa slēdzis konstatēs sūknējamā 

šķidruma maksimālo līmeni, tiks iedarbināts sūknis. 

 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja palaišanas laikā rodas vibrācijas un liekas skaņas, nekavējoties apturiet sūkni un 
novērsiet cēloni. 

 

 
  



15.1 Apturēšana (automātiska) 
 

1.  Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pozīcijā “0” (1) 

2. Pārliecinieties, vai sūkņa iekārta apstājas pakāpeniski un vienmērīgi. 

3. Ja jums ir aizdomas, ka gaisa temperatūra var nokristies zem 0 grādiem pēc Celsija  un 
šķidrums var sasalst, iztukšojiet sūkni, kamēr sūknējamais materiāls joprojām ir šķidrā 
stāvoklī. 

4. Izslēdziet masas slēdzi (2) 

 
  



16 Sūkņa iztukšošana, ja pastāv sasalšanas risks  
 

 

 

BRĪDINAJUMS 
Ja pastāv iespēja ka gaisa temperatūra var nokrist zem 0 grādiem zem celsija, sūknim ir 

jānolej sūknējamais šķidrums kas var sasalst. Sūknis vienmēr jāiztukšo (miera stāvoklī). 

 

1. Izslēdziet motoru un atveriet korpusa noliešanas korķus / vākus) (1). 
2. Pārliecinieties, vai korpusanoliešanas korķi / vāki (1) nav nosprostoti. 

Nepieciešamības gadījumā attīrīt tos. 

3. Atveriet vārstus (vākus/aizbāžņus) (2., 3., 4.); pārliecinieties, vai tie nav aizsērējuši; 
notīriet tos, ja tie ir aizsērējuši, un izvadiet ūdeni. 

4.  Pēc pilnīgas ūdens izvadīšanas aizveriet visus vārstus (evākus/aizbāžņus). 

 

 

  



17 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja rodas sūkņa darbības traucējumi vai ir aizdomas par sūkņa nepareizu 

arbību, nekavējoties izslēdziet sūkņa iekārtu, lai novērstu bīstamu situāciju 

vai lai neradītu sūkņa iekārtas bojājumus (iespējams pat smagus). 
Ja ir radusies šāda situācija informējiet atbildīgās personas. Mēģinat atrast 
cēloni. Pirms sūkņa atkārtotas palaišanas atrisiniet obligāti problēmu. 

 

Kļūda Iespējamais 
cēlonis 

Diagnoze Iespējamais 
risinājums 

Nav 
izmešanas 

Vakuumsūknis 
nedarbojas. 

No vakuumsūkņa izvades 
neizplūst gaiss. 

Notīriet ūdens sensoru 
Pārbaudiet, pievelciet vai 
nomainiet ķīļsiksnu. 

Vakuumsūknim nav 
pietiekamas jaudas. 

No vakuumsūkņa izvades 
izplūst nepietiekams 
daudzums gaisa. 

Pārbaudiet vai nomainiet 
vakuumsūkņa 
nestrādājošos vārstus 
un/vai membrānu. 

Sūknis neveic uzpildi, 
bet vakuumsūknis 
darbojas pareizi. 

Noplūde sūknēšanas 
līnijā 

Pārbaudiet sūknēšanas 
līniju un novērsiet 
noplūdes. 

Kāds no sūkņa 
noliešanas vārstiem ir 
atvērts. 

Aizveriet sūkņa 
noliešanas vārstus. 

Vienvirziena vārsts 
neaizveras pareizi. 

Atveriet vārsta 
pārbaudes vāku un 
pārbaudiet, vai nav 
aizsprostojumu vai 
bojājumu. 

Sūknēšanas pacēlums 
pārāk augsts 

Nolaidiet sūkņa iekārtu 
zemāk 

Bloķēta izvades vai 
sūknēšanas līnija. 

Pārbaudiet sūknēšanas 
līniju/sietu un izvades 
līniju, lai noskaidrotu, vai 
tur nav slēgtu vārstu un 
bloķētu vietu 

Atveriet vārstus un iztīriet 
aizsprostojumus. 

Nepietiekama 
izmešana 

Pārāk liela sūkšanas 
vai izmešanas 
pretestība  

Pārbaudiet, vai 
šļūtenē/cauruļvados/sietā 
nav aizsprostojumu. 
Vai tās nav mehāniski 
salocītas vai bojātas. 

Novērsiet nevajadzīgus 
izliekumus, 
sašaurinājumus, 
pārmērīgu šļūtenes 
garumu un sūknēšanas 
augstumu. Salīdziniet 
iestatījumus ar sūkņa 
līkni. 

Pārāk liels darbarata 
nodilums. 

Pārbaudiet darbarata 
nodilumu. 

Noregulējiet darbarata 
atstarpi.. 

Motoru nevar 
palaist 

Skatiet motora vai lietotāja rokasgrāmatu. 
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