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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

PUMBA 
KASUTUSJUHEND 



Diiselkolvipump mürasummutuskattega 
 

Tehniline spetsifikatsioon: 

Kavandatud kasutus    Põhjavee taseme langetamiseks 

Mark / Tüüp     Impulse / Yamuna IP – 175 

Maksimaalne voog    90 m3 / h 

Maksimaalne tõstekõrgus   20 mwc 

Maksimaalne imemistõste   9,5m 

Imemisühendus    4’’ 

Tühjendusühendus    4’’ 

Mõõtmed P x L x K    2250mm x 1050mm x 1400mm 

Weight      1985kg 

Mootor      Diiselmootor 

Mootori Mark / Tüüp    Hatz / 1D81Z 

Mootori võimsus / p/min   5,5 kW / 1500 p/min 

Kütusepaak     230 liitrit 

Maksimaalne kütusekulu   1,6 l/h 

GPS      Varustatud GPS 
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1 Kirjeldus, kasutusotstarve ja tööpõhimõte 

 
1.1 Kirjeldus 

HOIATUS: Selle kasutusjuhendi eesmärgiks on anda olulist teavet, mida peab silmas 
pidama pumbakomplekti hoiustamisel, transportimisel, paigaldamisel, kasutamisel ja 
hooldamisel. Seetõttu soovitame enne pumbakomplekti kasutusse rakendamist selle 
kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugeda. Et vältida kahju tekitamist pumbakomplekti 
sobimatu või ebaõige kasutamise või tavapärastest tööparameetritest väljapoole jääva 
kasutamise tõttu, peab järgima selles kasutusjuhendis toodud juhiseid. Selle tegemata 
jätmine võib põhjustada pumbakomplekti kahjustumist või enneaegset riket ja tekitada 

vigastusi. Sellised tegevused muudavad garantii kehtetuks. 
 
Impulse Yamuna pump on mõeldud selleks, et pumbata puhast kuni kergelt saastunud vett 
maksimaalse tihedusega 1,05 g/cm³ temperatuuril vahemikus 0 kuni 45 kraadi Celsiuse järgi. 
Tüüpilised kasutusotstarbed on:  
- horisontaalne drenaaž 
- vertikaalne või vaakumiga veekõrvaldus veekõrvaldusfiltritega  
- saastekäitlus  
- kanalisatsioonisüsteemide paigaldus  
- kaevetööd  
- torustiku paigaldus  

 

 

1.2 Pumbaseadme ehitus 

 

 
 

1. Ajami rihmaratas 

2. Väljalaskeava 

3. Imemisava 

4. Kivipüüdur 
5. Kiiruskast 
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1.3 Sihtotstarve 

Kolbpumbad on mõeldud ainult vee pumpamiseks filtritest või 
tühjendusvooliku(te)st, MITTE otse filtriga või filtrita imivoolikust võetud musta 
vee pumpamiseks. 

  

 

Pikad kiud põhjustavad koheselt tõrkeid. Osakeste maksimaalne lubatud suurus on 5 mm. 

Saaste põhjustab topendi, tihendite, klapitihendite, silindrisärkide ja kolvi kausstihendite kiiremat 
kulumist. 

 

1.4 Sobimatu kasutus 

− Pumbaseadet ei ole lubatud kasutada soolase vee pumpamiseks. 

− Pumbaseadet ei ole lubatud kasutada suuremaid hõljumeid sisaldavate vedelike 

pumpamiseks. 

− Pumbaseadet ei ole lubatud kasutada kergesti süttivate ja/või plahvatusohtlike ainete 

pumpamiseks. 

− Standardset pumbaseadet ei ole lubatud kasutada keskkonnas, kus on tule- ja/või plahvatuse 
oht. 

− Standardset pumbaseadet ei ole lubatud kasutada ATEX keskkonnas. 

− Kasutage pumbaseadet ainult pumbaseadme spetsifikaadis loetletud kasutusotstarvetel. 

− Ilma Impulse’i kirjaliku loata ei ole pumbaseadet lubatud kasutada ühelgi kasutusotstarbel 
ja/või tegevusalal peale nende, milleks pump oli algupäraselt ette nähtud ja paigaldatud. 
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1.5 Spetsifikatsioonid ja mõõtmed  
 

Pumba spetsifikatsioonid:  
 

Tüüp .................................. Yamuna 
Maks. vool .......................... 90 m3/tunnis 
Maks. rõhk ................... 20 mwc  
Maks. imemiskõrgus ................. 9,5 mwc  
Diiselmootor .................... Hatz 1D81Z 
Kütusekulu ............. Maks. 1,6 l/tunnis  
Ühendused ...................... 4"  
Müratase ....................... Ligikaudu 46 dB(A) 10 m kaugusel 
Tühikaal ......................... 1985 kg 
Mõõtmed P x L x K ......... 2250 x 1050 x 1400 mm  
Põhiraam .......................... Kuumtsingitud 
Uksed ................................... 4 kergesti ligipääsetavat lukustatavat ust 
Kütusepaak .............................. 230 l 
Tõstepunktid .......................... Varustatud ühe tõstepunkti ja kahveltõstuki kanalitega 
Virnastatav ............................. Korpus on virnastatav 
Heitgaasisüsteem ................... Täielikult korpuse sisse ehitatud 
 
 

 
Mootor 
 
Mootori mark ....................... Hatz  
Mootori tüüp .......................... 1D81Z  
Võimsus ................................... 5,5 kW 
Maks. mootori kiirus .............. 1500 p/min  
Kütusekulu ................ 245 g/kWh  
Töömaht ....................... 0,667 l  
Silindrite arv ............. 1  
Jahutussüsteem .................... Õhkjahutus 
Käivitusmeetod ................... Elektriline käivitus 
Õlivann ............................... 4,5 l 
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2 Ohutusjuhised 
 

See kasutusjuhend sisaldab hoiatus- ja ohutussümboleid. Ärge ignoreerige neid juhiseid. Need 
on esitatud teie tervisest ja ohutusest lähtuvalt ning selleks, et vältida keskkonnale ja 
pumbaseadmele kahju tekitamist. 

 

 

OHT 

Kui on esitatud ohusümbol koos kirjaga OHT, siis kaasneb sellega teave, mis on 

kõigi asjasse puutuvate inimeste ohutuse seisukohast väga oluline. 

Sellise teabe ignoreerimine võib põhjustada vigastusi (võimalik, et raskeid) või 
isegi surma. 

 

 

HOIATUS 

Kui on esitatud hoiatussümbol koos kirjaga HOIATUS, siis kaasneb sellega 

teave, mis on kõigi pumbaseadmega seotud inimeste jaoks väga oluline. Sellise 

teabe ignoreerimine võib tekitada vigastusi või pumbaseadet kahjustada 

(võimalik, et raskelt). 

Pumbaseade vastab Euroopa masinadirektiivile. Siiski ei välista see õnnetuste võimalust ebaõige 
kasutamise korral. 
Pumba kasutamine kasutusotstarbeks ja/või pumba rakendamine keskkonnas, mida ei ole ostu 
hetkel ette nähtud, on rangelt keelatud ja võib põhjustada ohtliku olukorra. 
Iseäranis kehtib see söövitavate, mürgiste või muude ohtlike vedelike kohta. Pumbaseadet 
tohivad paigaldada, kasutada ja hooldada ainult isikud, kes on läbinud vastava väljaõppe ja on 
seonduvatest ohtudest teadlikud. 
Paigaldaja, kasutaja ja hoolduspersonal peavad järgima kohalikke ohutuseeskirju. Ettevõtte 
juhatuse vastutuseks on tagada, et kogu töö teostab kvalifitseeritud personal ohutul viisil. Ilma 
Impulse’i kirjaliku loata ei ole lubatud pumbaseadmele muudatusi teha. 
Kui pumbale on tehtud muudatusi ilma Impulse’i kirjaliku loata, siis ütleb Impulse igasugusest 

vastutusest lahti. Kui müratase ületab 85 dB(A), siis peab kandma kuulmiskaitsmeid. 

Veenduge, et pumba kuumad/külmad ja pöörlevad osad oleksid piisavalt varjestatud, et vältida 
tahtmatut kokkupuudet. 

  Pumpa ei ole lubatud käivitada, kui sellised kaitsevahendid puuduvad või on 
kahjustatud. 

 

Ettevõtte juhatus peab tagama, et kõik pumbaseadmega töötajad teaksid, millist liiki vedelikku 
pumbatakse. Sellised isikud peavad teadma, milliseid meetmeid tuleb lekke korral rakendada. 
Kõrvaldage kõik lekkinud vedelikud vastutustundlikult. Järgige kohalikke eeskirju. 

Ärge mitte kunagi laske pumbaseadmel töötada, kui väljalasketoru on ummistunud. Kuumuse 

kogunemine võib põhjustada plahvatuse. 

 

2.1 Hoiatuskleebised 

Pumbaseadmele kleebitakse hoiatuskleebised vastavalt konkreetsele versioonile. Veenduge, et 
need sümbolid oleksid ja püsiksid selgelt loetavad. 
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A 

 

Ohtlike materjalide (ohtlike kaupade) vedamise märgis vastavalt ohtlike kaupade 
vedamise ohutusnõuetele. 
ÜRO 1202 klassi 3 märgis näitab gaasiõli, diislikütuse või kerge kütteõli olemasolu. 

 
B 

 

 

 
Diisel on keskkonnale ohtlik, selle lekkega äravoolu, veekogusse või pinnasesse 
kaasnevad olulised heastamiskulud. 

C 

 

 

Ettevaatust: kuum pind 

D 

 

 

Ettevaatust: muljumisoht 

E 

 

 

Õli 

F 

 

 

Ohtlikud või ärritavad ained 

G 

 

 

Üldine oht 

H 

 

 

Oht: kõrgepinge 

I 

 

 

Oht: magnetväli 

J 

 

 

Kandke kuulmiskaitsmeid 

K 

 

 

Kasutusjuhised 

L 

 

 

Toote kasuliku tööea lõpus kõrvaldage see keskkonnahoidlikult. 
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3 Tõstmisjuhised: YAMUNA pumbaseade 
 

 

 

OHT 

Ärge mitte kunagi kõndige tõstetud koorma all. See võib tekitada eluohtliku olukorra. 

 

 

HOIATUS 

Enne pumbaseadme teisaldamist ühendage alati kõik välised ühendused lahti. 

 

 

HOIATUS 

Mootoril asuvat tõsteaasa ega pumba enda tõsteaasa ei tohi kasutada 

pumbaseadme transportimiseks. 

 

 

HOIATUS 

Tõstmisjõud peavad olema võimalikult vertikaalsed, maksimaalne tõstenurk on 15°. 

 

 
Korpuse peal on tõsteaas. Tõstke seadet ainult sellest tõsteaasast. 

 

  

 
 

 

 

HOIATUS 

Kui pumbaseade paigaldatakse soisele või mudasele pinnale, siis võib paigaldis 

maa külge kinni jääda. 

 

 

OHT 

Ärge MITTE KUNAGI teisaldage ega tõstke pumbaseadet korpuse või 

virnastusraami peal olevatest nurgaprofiilidest. 
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OHT 
Impulse’i nii müra vähendava korpuse kui avatud raamiga pumbaseadmetel olevad 
standardsed tõsteaasad EI ole mõeldud haagiste või teiste komponentide lisaraskuse 
tõstmiseks. Rangelt keelatud on standardse tõsteseadise kasutamine selliste 
pumbaseadmete tõstmiseks või teisaldamiseks, mille kogukaal ületab spetsifikaadis 
ette nähtut. See võib põhjustada eluohtliku olukorra. 

 

3.1 Pumbaseadme teisaldamine kahveltõstukiga 

Kahveltõstuki taskuid saab kasutada pumbaseadme teisaldamiseks kahveltõstukiga. 
Pumbaseadme tõstmiseks tuleb kahveltõstuki kahvlid nendesse taskutesse sisestada. 

 

 
 

 

 

HOIATUS 

Kasutage sertifitseeritud tõsteseadmeid, millel on piisav tõstevõime. Tõstke alati 

otse ülevalt. Nurga alt tõstmine võib tekitada ohtlikke olukordi. 

Tõstmistöid tohib sooritada ainult vastava volitusega personal. 

Kuna pumbaseade on saadaval mitmes eri versioonis, siis antakse ainult üldised 

juhised. Kaalu ja mõõtmed leiab konkreetse pumbaseadme spetsifikaadilt. 
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4 Pumbaseadme paigaldamine 
 

4.1 Asetus – üldist 
 

 
 

 

HOIATUS 

Pumba asetuse ja paigalduse juhiste järgimata jätmine võib kasutajat ohustada ja/või 

pumbaseadet raskelt kahjustada. 
 

Märkus 
Impulse ei vastuta selles kasutusjuhendis toodud juhiste järgimata jätmisest tulenevate 
õnnetuste või kahjude eest. Sellise kasutuse tulemusena jääte ilma õigusest esitada 
garantii- või kahjuhüvitise nõudeid. 

 
− Asetage pumbaseade tasasele pinnale, mis suudab seadme raskust kanda. 

− Veenduge, et pumbaseadme ümber oleks töötamiseks ja hooldustegevusteks piisavalt ruumi. 
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HOIATUS 

Veenduge, et pumbaseadme ükski külg ei oleks kaetud, kuna pumbaseadme külgi 

kasutatakse soojuse eraldamiseks. Samuti kasutab diiselmootoriga pump külgi 

põlemisõhu sissevõtmiseks ja põlemisgaaside väljutamiseks. 

 

 

− Kuumade vedelike pumpamisel veenduge piisava ventilatsiooni olemasolus, et vältida laagrite 
ja määrdeainete ülekuumenemist. 

− Paigaldage ettenähtud kaitsevahend(id) korrektsel viisil. 

 
4.2 Kasutamine välitingimustes 

Yamuna pumbaseade sobib kasutamiseks välitingimustes. 
Üldistele juhistele lisaks tuleb järgida järgmisi täiendavaid nõudeid: 

− Veenduge, et õhu sissevõtuava ümber oleks piisavalt vaba ruumi, nii et mootor saaks sisse 
võtta nii palju õhku, kui vaja. 

− Veenduge, et kuuma õhu väljalaskeava ümber oleks piisavalt vaba ruumi. Hoidke vabana 
vähemalt 2 m. 

− Vältige tolmuseid olusid ja kohti, kus võib tekkida korrosioon või erosioon. 
 

4.3 Kasutamine sisetingimustes 

Üldistele juhistele lisaks tuleb järgida järgmisi täiendavaid nõudeid: 

− Veenduge, et ruumis oleks piisav ventilatsioon. 

− Veenduge, et heitgaasid väljutataks õue. 

− Veenduge, et õhu sissevõtuava ümber oleks piisavalt vaba ruumi, nii et mootor saaks sisse 
võtta nii palju õhku, kui vaja. 

− Vältige kõrget ümbritseva õhu temperatuuri ja niiskust. 

− Vältige tolmuseid olusid ja kohti, kus võib tekkida korrosioon või erosioon. 
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5 Pumba igapäevane hooldus 

− Kontrollige mootori ja pumba õlitaset. 

 
Märkus 
Kui õli pumba ajamis on muutunud värvilt valkjaks, siis vahetage õli välja. Valkjas värv võib 
tähendada, et õlis on liiga palju kondensatsioonivett. 

 

− Kontrollige, et õli- ja kütusevoolikud ei lekiks.  

− Kontrollige topendi tilkumist kolvivardal – seda ei 
tohiks olla rohkem kui üks tilk iga viie sekundi 
tagant. Võib-olla on vaja reguleerida topendit 
suurematel tõstekõrgustel.  
 

 

− Kontrollige, et tilkuv vesi saaks topendilt ära voolata. Kanal ei tohi olla väljastpoolt ummistunud 
korpusele pritsitud mullast ja liivast. 

 
Kontrollige, kas masin asetseb aluspinnal jätkuvalt õigesti, nagu on juhendis ette nähtud. See on 
oluline, kuna olukord võib pumbaseadme ümber kogunenud liiva/mulla tõttu muutuda. 

 

Veeseparaatori kontrollimine 
 
Veeseparaatori kontrollimise vajaduse sagedus sõltub täielikult sellest, kui palju vett on kütuses ja kui 
hoolikalt kütust lisatakse. 

- Keerake veeseparaatori põhi umbes 2–3 pööret lahti. 
- Koguge välja voolav vesi ja kütus läbipaistvasse (klaasist) anumasse. Kuna veel on suurem 

erikaal kui diislikütusel, siis tuleb vesi välja enne diislikütust. Kaks ainet eralduvad selgelt 
nähtava joonega. 

- Kohe kui avast hakkab tulema ainult diislit, võib veeseparaatori põhja uuesti kinni keerata. 
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6 Pump – üldist 
 

6.1 Pumbaseadme käivitamiseks valmistumine 

Yamuna seeria pumbad on iseimevad kolbpumbad, mille kolvil on kummist kausstihendid. Enne 
pumba kasutama hakkamist tuleb pumba kere veega täita. 

 

6.2 Pumba kere veega täitmine: 

1. Täitke kivipüüdur täielikult veega, D100 F/M 90kraadise põlve (1) ühendamine on lihtsam imupoole 
liitmiku kaudu. 

 

 

 

 
2. Käivitage mootor ja jätkake veepüüduri veega täitmist, kuni vesi hakkab väljalaskepoolelt välja 

tulema. Kui vesi hakkab välja tulema, siis on pumba kere täielikult vett täis. 
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6.3 Pump – üldist 
 
1. tüüp 

 
Avage kütusepaagi kork ja kontrollige kütusetaset visuaalselt, vajadusel lisage. 
 

2 nõuannet 
 
Lülitage 1. massilüliti sisse ja keerake 2. süütelüliti asendisse „ON“ („SEES“), vaadake 
kütusetaseme mõõdiku näitu, kui see on madal, siis lisage kütust. 
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6.4 Käivitamiseks valmistumine 

 
1. Kontrollige õlitaset ajamis (1) ja mootoris (2).  
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2. Kontrollige kütusetaset, avage kütusepaagi kork ja kontrollige visuaalselt, kas paagis on kütust, 
vajadusel lisage. 

 

 
3. Kontrollige, et kütusevoolikud ei lekiks. 
4. Kui see oli vajalik, siis nüüd on pump üles soojenenud sobivale temperatuurile (see, kas pumpa 

on vaja üles soojendada või mitte, sõltub pumbatavast vedelikust ja ümbritsevatest 
tingimustest). 

5. Avage imi- ja rõhualandusklapid täielikult. 
6. Möödavoolutoru korral avage möödavoolutorus olev rõhualandusklapp. 
7. Ilma korpuseta pumbakomplekti puhul kontrollige, kas kolvivarraste kohal asuvad kaitsevõred 

on paigas. 
8. Kontrollige, kas kõik väljalaskekorgid ja -katted on paigas. 

 
 

6.5 Küttesüsteemi õhutustamine 
 

 

 

HOIATUS 

Kontrollige alati kütusetaset kütusepaagis. Ärge käivitage pumpa, kui kütus hakkab 

otsa saama. Sellisel juhul võib õhk küttesüsteemi pääseda. 

 

 
Kui õhk on pääsenud küttesüsteemi, siis ei tohi mootorit käivitada enne, kui õhk on 
küttesüsteemist eemaldatud. 
 
Õhk võib küttesüsteemi pääseda järgmistel juhtudel: 
• Kütusepaak on tühi või kütusepaak on osaliselt tühjaks lastud. 
• Madalrõhulised kütusevoolikud on lahti ühendatud. 
• Madalrõhulises küttesüsteemis on leke. 
• Kütusefilter vahetati välja. 
 
Kui õhk on pääsenud küttesüsteemi, siis saab süsteemi õhutustada järgmiselt. 
 

1. Vajutage kangi (1) ja hoidke seda all. 
2. Pumbake toitepumba kangi (2) kuni süsteemi täitumiseni, see võib võtta 1–2 minutit. 
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6.6 Kivipüüduri puhastamine 
 
Kivipüüduri puhastamiseks tuleb teha järgmist: 
 

1. Avage kate (1), eemaldage kõik kivid ja prügi. 
 

 
 

2. Kontrollige kummitihendi edasikannet. Kui selle edasikanne on halb, siis asendage see.  
3. Sulgege kate (1). 
4. Avage paneel (2). 
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5. Avage kate (3). 
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6. Eemaldage kivipüüdurist kogu prügi. 
 

7. Sulgege kate (3) ja paneel (2). 
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7 Juhtpaneel (1. tüüp) 
 
 

1. Tunniloendur 
2. Valikulüliti 
3. Õlirõhu tuli 
4. Aku laadimise tuli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Märkus 
Tunniloendur näitab, kui kaua pump on kasutuses olnud. Tunninäit on oluline ka selleks, et 
määrata, millal pumbaseade hooldust vajab. 

 
 

Valikulüliti (1. tüüp) 
 
Valikulülitil on kolm asendit: 
Pumbaseade on välja lülitatud (1) 
Pumbaseade on sisse lülitatud (2) 
Pumbaseadme käivitamine (3) 
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7.1 Käivitamine (1. tüüp) 
 
Enne käivitamist peab pump olema seisatud olekus. 
 

1. Kontrollige pumba tüüpi (tüübisildilt) ja pumbaseadme karakteristikuid, nagu näiteks kiirus, 
töörõhk, energiatarve, töötemperatuur jne. 

2. Kontrollige, kas pumbaseadme asetus vastab juhendile. Iseäranis pöörake tähelepanu 
pumbaseadet ümbritsevale alale. Veenduge, et pumbaseade saaks sisse võtta piisavalt 
värsket õhku. 

3. Kontrollige, kas ettenähtud ohutusseadised on paigas. 
4. Ühendage voolikud. 
5. Kui pump on kuiv, siis tuleb pumba kere kõigepealt veega täita. 
6. Teostage igapäevane hooldus. 
7. Kontrollige, kas kütusepaagis on piisavalt kütust. 
8. Lülitage massilüliti (1) sisse. 

 
 

9. Keerake juhtpaneelil olev lüliti asendisse 2. Õlirõhu ja aku laadimise tuli peab süttima.  

 
 

10. Keerake lüliti START asendisse (3). Mootor peab käivituma.  
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HOIATUS 
Kui käivitamise ajal tekib vibratsioon, siis seisake pump viivitamata ja 
kõrvaldage põhjus enne uuesti käivitamist. 

11. Enne pumba veekõrvaldussüsteemiga ühendamist laske mootoril viis minutit töötada. 
12. Kui mootor ei käivitu, siis vajutage ja hoidke all punast käepidet õlirõhu kaitsmel. Käivitage 

mootor ja vabastage käepide, kui mootor on tööle hakanud. 
 

 

 

HOIATUS 
Pump ei tohi mitte kunagi pumbata suletud sulgeventiili suunas! Vastasel juhul 
on plahvatuse oht pumbas või torustikus. 

 
 

 

HOIATUS 

Veekõrvaldustegevused mõjutavad ümbritsevat ala, kus vett maapinnast 
ammutatakse. 
Põhjavee ammutamisel toimub maapinna vajumine. Selle tulemusel võivad 
liivaterad üksteisele lähemale liikuda, mis mõjutab maapinda. 
See võib tekitada hoonetesse ja torudesse mõrasid. Samuti võivad selle 
tulemusel puidust vundamendivaiad pehkima hakata, kui põhjavee tase 
hoitakse pikema aja jooksul madalal. 
Enne veekõrvaldussüsteemi käivitamist veenduge, et oleks koostatud korralik 
veekõrvalduskava ja et mõju ümbritsevale alale oleks selge. 

7.2  Seiskamine (1. tüüp) 
 
1. Keerake juhtpaneelil olev lüliti „väljas“ asendisse (1). 

 
2. Kui kahtlustate, et vedelik hakkab jäätuma, siis tühjendage pump ajal, mil aine on endiselt vedelas 

olekus. 
3. Enne pumba seiskamist kontrollige, kas see mõjutab veekõrvaldussüsteemi. 
4. Sulgege sulgeventiil (kui see on olemas). 
5. Sulgege imupoole sulgeventiil (kui see on olemas). 
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6. Lülitage massilüliti (1) välja. 
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8. Juhtpaneel (2. tüüp) 
 

1. Õlirõhu tuli 
2. Aku laadimise tuli 
3. Valikulüliti 
4. Tunniloendur 
5. Kütusetaseme mõõdik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Märkus 
Tunniloendur näitab, kui kaua pump on kasutuses olnud. Tunninäit on oluline ka selleks, et 
määrata, millal pumbaseade hooldust vajab. 

 
 

Valikulüliti (2. tüüp) 
 
Valikulülitil on kolm asendit: 
Pumbaseade on välja lülitatud (1) 
Pumbaseade on sisse lülitatud (2) 
Pumbaseadme käivitamine (3) 
 
 

   
 

8.1  Käivitamine (2. tüüp) 
 
Enne käivitamist peab pump olema seisatud olekus. 
 
 

1. Kontrollige pumba tüüpi (tüübisildilt) ja pumbaseadme karakteristikuid, nagu näiteks kiirus, 
töörõhk, energiatarve, töötemperatuur jne. 

2. Kontrollige, kas pumbaseadme asetus vastab juhendile. Iseäranis pöörake tähelepanu 
pumbaseadet ümbritsevale alale. Veenduge, et pumbaseade saaks sisse võtta piisavalt 
värsket õhku. 

3. Kontrollige, kas ettenähtud ohutusseadised on paigas. 



26  

4. Ühendage voolikud. 
5. Kui pump on kuiv, siis tuleb pumba kere kõigepealt veega täita. 
6. Teostage igapäevane hooldus. 
7. Kontrollige, kas kütusepaagis on piisavalt kütust. 
8. Lülitage massilüliti (1) sisse. 

 

 
 

 

9. Keerake juhtpaneelil olev lüliti asendisse 2. Õlirõhu ja aku laadimise tuli peab süttima. 

 
 

10. Keerake lüliti START asendisse (3). Mootor peab käivituma. 
 

 
 

 

 

HOIATUS 

Kui käivitamise ajal tekib vibratsioon, siis seisake pump viivitamata ja kõrvaldage 
põhjus enne uuesti käivitamist. 

11. Enne pumba veekõrvaldussüsteemiga ühendamist laske mootoril viis minutit töötada. 
12. Kui mootor ei käivitu, siis vajutage ja hoidke all punast käepidet õlirõhu kaitsmel. Käivitage 

mootor ja vabastage käepide, kui mootor on tööle hakanud. 
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HOIATUS 
Pump ei tohi mitte kunagi pumbata suletud sulgeventiili suunas! Vastasel juhul on 
plahvatuse oht pumbas või torustikus. 

 
 

 

HOIATUS 
Veekõrvaldustegevused mõjutavad ümbritsevat ala, kus vett maapinnast 
ammutatakse. 
Põhjavee ammutamisel toimub maapinna vajumine. Selle tulemusel võivad 
liivaterad üksteisele lähemale liikuda, mis mõjutab maapinda. 
See võib tekitada hoonetesse ja torudesse mõrasid. Samuti võivad selle tulemusel 
puidust vundamendivaiad pehkima hakata, kui põhjavee tase hoitakse pikema aja 
jooksul madalal. 
Enne veekõrvaldussüsteemi käivitamist veenduge, et oleks koostatud korralik 
veekõrvalduskava ja et mõju ümbritsevale alale oleks selge. 

8.2  Seiskamine (2. tüüp) 
 

1. Keerake juhtpaneelil olev lüliti „väljas“ asendisse (1). 

 
2. Kui kahtlustate, et vedelik hakkab jäätuma, siis tühjendage pump ajal, mil aine on endiselt 

vedelas olekus. 
3. Enne pumba seiskamist kontrollige, kas see mõjutab veekõrvaldussüsteemi. 
4. Sulgege sulgeventiil (kui see on olemas). 
5. Sulgege imupoole sulgeventiil (kui see on olemas). 
6. Lülitage massilüliti (1) välja. 

 

 
 

  

 

 

HOIATUS 
Jäätumisohu korral tühjendage pump täielikult. 
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9. ECOMIZER-PRO (3. tüüp) 
 

ECOMIZER-PRO juhtimisseade asub keskpaneelil. See on pumba ja mootoriga 
ühenduses juhtploki põhjas asuva 2 pistiku kaudu. Tänu sellele saab kasutaja 
keskpaneeli hoolduse ajal lihtsasti eemaldada. 

 

 
Joonis 1. Juhtpaneel      Joonis 1. „Väljas“ („Off“) asendis lüliti 
        on ühtlasi avariilülitiks 

• ECOMIZER-PRO käivitamiseks: keerake „Off-On-Start“ („Välja-Sisse-Käivitus“) lüliti juhtplokil 
„Start“ („Käivitus“) asendisse.  

• Vabastage lüliti ja oodake, kuni ilmub avakuva. Kui väljalülitusviivituse ajal (vaikimisi 2 minutit) 
ühtegi täiendavat toimingut ei tehta, siis lülitub ECOMIZER-PRO ooterežiimile. ECOMIZER-
PRO uuesti aktiveerimiseks peab kasutaja keerama lüliti uuesti „Start“ („Käivituse“) asendisse, 
samuti saab pumba käivitada kaugjuhtimisega, kui see võimalus on olemas (lisavarustuses).  

• „Off“ („Väljas“) asend lülitab pumbaseadme täielikult välja. Seda asendit saab kasutada 
avariiseiskamiseks. Veenduge, et ECOMIZER-PRO oleks hoolduse, remondi, transpordi või 
hoiustamise ajal “Off” („Väljas“) asendis. 

 

Avakuva 
 

 
• Puuteekraani keele muutmiseks vajutage [Language] („keeled“) nupule. 
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• Valige keel, vajutades lipule hüpikaknas. 

• Ekraani heledust saab reguleerida ekraani ülemisest vasakust nurgast. 
 

 
 
 

Käsitsijuhtimine 
 

1. Pumba käivitamiseks käsirežiimil vajutage [Start Manual mode] („käivita käsirežiimil“) nupule. 
Pump alustab automaatselt käivitusprotsessi. Pärast käivitusviivitust (kasutaja määratud) 
mootor käivitub ja ilmub juhtmenüü. 

 

 
 

2. Mootori või käivitustsükli saab igal ajal peatada, vajutades [stop] („stopp“) nupule. 
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Juhtmenüü 
 
Juhtmenüü ilmub kohe, kui mootor on käivitunud. 

 

 
 

• Inforiba [stop] („stopp“) nupu kohal näitab kõiki häireid ja hiljutisi teateid. 

• Paremal asuv visualiseering näitab hetketaset sõltuvalt mõõdetud tasemest või vaakumist. 

• Vasakul on näidatud kütusetase, p/min, aku pinge ja korpuse temperatuur. 
 

1. Vajutades [Rev up] („kiirust juurde“) ja [Rev down] („kiirust vähemaks“) nupule, saab kasutaja 
reguleerida pöörete arvu minutis. 

2. Valige „Use levelsensor“ („kasuta tasemeandurit“), kui paigaldatud on hüdrostaatiline rõhuandur. 
3.  Sisestage anduri sügavus, et reguleerida visualiseeringu skaleeringut. Hüdrostaatilise tasemeanduri 
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kasutamise kohta saab rohkem lugeda 4. peatükist „Tasemejuhtimine“. 
4.  Vajutage [Next] („järgmine“), et liikuda edasi jälgimismenüüsse. 

 
 

1. Mõõdikule vajutades ilmub hüpikaken. Hüpikakna saab sulgeda, vajutades nurgas asuvale 
ristile [X]. Hüpikakent saab liigutada, lohistades selle kohal olevast ribast. 

2. Hüpikaknad saab sulgeda, vajutades ekraani ülaosas paremal asuvale ristile. 
 
 
 
 

 
 

1. Vajutage [stop] („stopp“) nupule, et pump seisata ja algkuvasse naasta. 
2. Vajutage [Back] („tagasi“), et juhtmenüüsse tagasi minna. 
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Vaakumjuhtimine 
 

 
 

1. Pumba käivitamiseks vaakumjuhtimisega vajutage [start vacuum control] („alusta 
vaakumjuhtimist“) nupule. 

Märkus 
Hüdrostaatilist rõhuandurit kasutades saab taset täpsemalt reguleerida, ka visualiseering on parem. 
Anduri saab ühendada korpuse sees, see tuleks paigutada tasemeindikaatori toru sisse, mille tase 
tuleb reguleerida. Iga punane märgis anduri kaablil tähistab ühte meetrit, seda kasutatakse anduri 
kõrguse määramiseks, millest on räägitud järgmistel lehekülgedel. 
 
Kui valitud on vaakumjuhtimine, siis reguleerib ECOMIZER-PRO automaatselt pöörete arvu minutis, 
et reguleerida põhjavesi soovitud tasemele. Kui hüdrostaatilist rõhuandurit ei kasutata, siis esitatakse 
visualiseering skaleeringuga 0 m kuni 10 m. 

 
 

1. Tehke linnuke „Use level sensor“ („kasuta tasemeandurit“) juurde, kui olete ühendanud ja 
paigaldanud hüdrostaatilise rõhuanduri. 
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2. Soovitud tasemele reguleerimiseks puudutage visualiseeringut.  
3. Või sisestage number [required vacuum] („nõutav vaakum“) väljale. 
4. Vajutage [start vacuum control] („alusta vaakumjuhtimist“), et pump käivitada ja lasta 

ECOMIZER-PROl kontrollida veetaset vastavalt teie eelistustele. 

 

 
 

1. Tehke linnuke „Use level sensor“ („kasuta tasemeandurit“) juurde, kui olete ühendanud ja 
paigaldanud hüdrostaatilise rõhuanduri. 

2.  Sisestage anduri sügavus maapinna suhtes. Iga punane märgis anduri kaablil tähistab 1 
meetrit.  

3. Vajutage [Start vacuum control] („alusta vaakumjuhtimist“), et käivitada pump 
vaakumjuhtumisega. 

 
 
Kui mõni väli on valesti täidetud, siis kuvatakse üks 
järgmistest veateadetest: 

1. Anduri sügavus liiga madal: Tase, mida andur 
hetkel mõõdab, on anduri sügavusest kõrgem. 
- Reguleerige anduri sügavus suuremale 
väärtusele.  

2. Määrake soovitud tase: Nõutud tase on anduri 
sügavusest kõrgem. 
- Reguleerige nõutud tase anduri sügavusest 
väiksemale väärtusele. 
- Reguleerige anduri sügavus nõutud 
sügavusest suuremale väärtusele. 
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10.  Tööaegne jälgimine 
 

1. Töötamise ajal kontrollige regulaarselt, et pump töötaks korrektselt, sujuvalt ja 
vibratsioonivabalt ilma tavapäratu müra ja leketeta. 

2. Kui pump on pikka aega pumbanud ilma vett teisaldamata, siis tuleb pumba kere veega täita, 
kuna tihendid on pikka aega kuivalt töötamisest kuivad. 

3. Kontrollige, et topend ei lekiks; see peab olema reguleeritud nii, et iga viie sekundi tagant tilgub 
üks tilk vett. Laske topend veidi lõdvemaks, kui tilkumine on aeglasem, ja pingutage seda veidi, 
kui tilkumine on kiirem. 

4. Maksimaalne lubatud ümbritseva õhu temperatuur on 40 °C. Laagrite temperatuur ei tohi 
ületada 110 °C. 
 

Märkus 
Kõrgematel temperatuuridel kasutamine on lubatud ainult pärast tarnijaga konsulteerimist. 
 

 

 

HOIATUS 
Probleemi või ebaõige funktsioneerimise korral seisake pump. Tehke kindlaks 
ja kõrvaldage põhjus enne pumba taaskäivitamist. 
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11. Pumba tühjendamine jäätumisohu korral 
 

 

 

HOIATUS 
Jäätumisohu korral tuleb jäätuda võiva vedeliku pumpamiseks kasutatav pump 
tühjendada (seisatud olekus). 

1. Lülitage mootor välja ja avage korpusel asuvad väljalaskeavad (-katted/-korgid) (1). 
2. Veenduge, et korpusel asuvad väljalaskeavad (-katted/-korgid) (1) ei oleks tahketest osakestest 

ummistunud, ummistuste korral puhastage need. 
3. Avage kraanid (katted/korgid) (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), veenduge, et need ei oleks ummistunud, 

ummistuste korral puhastage need.  
4. Lülitage pump umbes 5 minutiks sisse, et vesi imi- ja suruklappidest välja lasta. 
5. Lülitage mootor välja ja sulgege kõik kraanid (avad/katted/korgid) pärast vee täielikku äravoolamist. 

 

1. tüüp 

 
 

2. tüüp 
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HOIATUS 
Veenduge, et kogu välja lastav vedelik voolaks korralikult anuma sisse ja et see 
kõrvaldataks vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ärge laske veel lihtsalt maha voolata, 
kuna see võib maapinna libedaks muuta. 
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12. Vigade tuvastamise tabel 

HOIATUS 

Tõrke või väärtalitluse korral lülitage pump viivitamata välja, et vältida ohtlikku 

olukorda ja/või seadme kahjustumist. 

 

Tõrge Võimalik põhjus Diagnoos Võimalik lahendus 
Liiga väike tootlikkus  Kuiv pumba kere Kriiskav heli pumba iga 

liikumisega 

Täitke pumba kere 
vähemalt 10 liitri (1 
ämbritäie) veega 

Kulunud äärikud Kontrollige äärikute 
seisundit 4. ja 7. 
vaatluskatte kaudu 

Asendage äärikud 

Defektsed imiklapid Eemaldage 2. ja 5. 
vaatluskate ja 
kontrollige, et defekte 
ei oleks 

Eemaldage takistused 
või kulunud/katkised 
osad 

Liiga väike 
imemisvõimsus 
töötamise ajal 

Kivipüüdur on 
saastunud 

Kontrollige kivipüüdurit 
6. katte kaudu 

Puhastage kivipüüdur 

Vaatluskatte tihendid 
lekivad 

Sisisev heli töötamise 
ajal / kohe pärast 
töötamist punkti 1, 2, 4, 
5, 6 või 7 juures 

Tihendage või asendage 
lekkiv tihend 

Topendikarbi tihend 
lekib 

Sisisev heli topendikarbi 
(3) juures 

Reguleerige 
topendiplaati 

Defektsed 
väljalaskekraanid 

Eemaldage 1. ja 2. 
vaatlusaken ja 
kontrollige, et defekte 
ei oleks 

Eemaldage takistused 
või kulunud/katkised 
osad 

Kulunud äärikud Kontrollige äärikute 
seisundit 4. ja 7. 
vaatluskatte kaudu 

Asendage äärikud 

 
 
 

 
1. Väljalaskeklappide 

vaatluskatted 

2. Nii imi- kui 
väljalaskeklappide 
vaatluskatted 

3. Topendiplaat 

4. Külgäärikute vaatluskate 

5. Imiklappide vaatluskate 

6. Kivipüüduri puhastusaken 

7. Esiäärikute vaatluskate 
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Probleem Võimalik põhjus Lahendus 

Diiselmootor ei käivitu. Kütus ei jõua mootorisse. Kõigepealt kontrollige 
kütusetaset paagis. Lisaks 
kontrollige kütusevoolikuid/-
filtreid. 

Iseimev kütusepump ei 
tööta. 

Kontrollige kaitset või asendage 
kütusepump. 

Mehaaniline mootori õlirõhu 
kaitse on väljas (kütuse 
otsalõppemise või mootori 
madala õlirõhu tõttu). 

Aktiveerige mehaaniline 
õlirõhu blokeeringuseade 
(punane kang) ja käivitage 
mootor. 

Ebapiisavalt laetud aku Kontrollige akut või vajadusel 
pöörduge teenindusosakonna 
poole. 

 Diiselmootor seiskub kohe pärast 
käivitumist (külmkäivitus). 

Vasturõhk väljalasketorus Ühendage imi- ja väljalasketorud 
lahti. Käivitage diiselmootor ja 
laske sellel viis (5) minutit 
soojeneda. Seejärel proovige 
uuesti. 

 

 

 

HOIATUS 

Kui ilmneb pumba defekt ja riket ei ole võimalik kohe tuvastada, siis võtke 

ühendust Uprenti tehnilise osakonnaga. 

 


