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Dīzeļa virzuļsūknis klusinātajā korpusā 
 
Tehniskie parametri: 
Pielietojums     Gruntsūdens līmeņa pazemināšanai 
Ražotājs / modelis    Impulse / Yamuna IP – 175 
Maksimālā ražība    90 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   2250mm x 1050mm x 1400mm 
Svars      1985kg 
Dzinējs      Dīzeļdzinējs 
Dzinēja ražotājs / modelis   Hatz / 1D81Z 
Dzinēja jauda / apgriezieni   5,5 kW / 1500 apgr/min 
Degvielas tvertnes tilpums   230 litri 
Degvielas maksimālais patēriņš  1,6 l/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 
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.  
 
Impulse Yamuna sūknis ir izstrādāts, lai sūknētu tīru vai viegli piesārņotu ūdeni ar maksimālo blīvumu 
1,05 g/cm³ un temperatūru no 0 līdz 45 grādiem pēc Celsija skalas. Tipiskais pielietojums:  
 
- horizontāla šķidruma izvadīšana; 
- vertikālā vai vakuuma sūknēšana ar adatfiltriem; 
- sanācija; 
- kanalizācijas sistēmu uzstādīšana; 
- izrakumi; 
- cauruļvadu uzstādīšana. 

 

1.2 Sūkņa iekārtas konstrukcija  
 

 
 

1. Piedziņas skriemelis 

2. Izmešana 

3. Iesūkšana 

4. Akmeņu ķētājs 
5. Reduktors 
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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. 

  

 

Garas daļiņas radīs tūlītējus darbības traucējumus. Lielākais pieļaujamais daļiņu izmērs ir 5 
mm. 

Piesārņojuma rezultāts 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 cietās daļiņas lielākas 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5  

1.5 Specifikācijas un izmēri 
 

Sūkņa specifikācijas:  
 

Tips .......................................Yamuna 
Maks. ražība...........................90 m3/stundā 
Maks. spiediens......................20 mwc  
Maks. Celšanas augstums.....9.5 mwc  
Dīzeļdzinējs ...........................Hatz 1D81Z 
Degvielas patēriņš ................ Maks. 1,6 L/h 
Savienojumi .......................... 4"  
Trokšņu līmenis .....................Vidēji 46 dB(A) pie 10 m  
Svars (pašmasa)....................1985 kg 
Izmēri L x W x H.................... 2250 x 1050 x 1400 mm  
Rāmis ................................... Karsti cinkots 
Durvis ................................... 4 viegli piekļūstamas un slēdzamas durvis 
Degvielas tvertnes tilpums..... 230 l 
Pacelšanas vieta ...................Aprīkots ar vienu pacelšanas vietu un autoiekrāvēja pacelšanas vietu 
Uzkraujamība ........................Var novietot vienu uz otra 
Izplūdes sistēma ................... Pilnībā iebūvēta korpusā 
 
 

 
Dzinējs 
 
Dzinēja ražotājs.......................Hatz  
Dzinēja tips .............................1D81Z  
Jauda ......................................5.5 kW 
Maks. dzinēja apgriezieni .......1500 RPM  
Degvielas patēriņš ..................245 g/kWh  
Tilpums ...................................0.667 l   
Cilindru skaits .........................1  
Dzesēšanas sistēma ..............Gaisa dzese 
Palaišanas metode .................Elektriskā palaišana ar starteri 
Eļļas tvertnes tilpums...............4.5 l 
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2 Drošības instrukcijas  
 

Šajā rokasgrāmatā ir brīdinājuma un drošības simboli. Neignorējiet instrukcijas. Tās ir paredzētas, 
lai rūpētos par jūsu drošību un neradītu kaitējumu videi kā arī 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 apkalpot 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. 

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

 

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

Nekad neļaujiet sūkņa iekārtai darboties ar aizsprostotu izmešanas līniju. Karstuma uzkrāšanās 

sūknī 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 aizsarglīdzekļus 

K 
 

 

Lietošanas instrukcijas 

L 
 

 

Izstrādājuma derīguma termiņa beigās utilizējiet produktu videi draudzīgā veidā. 
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3 Celšanas instrukcijas YAMUNA 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 pacelšanai nedrīkst izmantot citas vietas, kas nav paredzētas celšanai, 
piemēram, motora celšanas cilpu, ne korpusa stūriem. 

 

 

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

 
 

Korpusa augšpusē atrodas celšanas cilpa. Paceliet ierīci tikai aiz šīs celšanas 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 klusinātajā korpusā, 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 celšana 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 uz augšu. Pacelšana no leņķa var izraisīt bīstamas situācijas. 
Celšanas darbus drīkst veikt tikai attiecīgi serteficēti darbinieki. 
Tā kā ir pieejamas dažādas sūkņa versijas, šajā instrukcijā ir sniegti tikai vispārīgi 

norādījumi. Svars un izmēri ir norādīti konkrētās sūkņa iekārtas specifikāciju lapā.  

 
  



10  

4 Sūkņa iekārtas uzstādīšana 
 

4.1 Novietojums - vispārēji 
 
 

 

 

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 sūkņa darbībai un apkopes darbībām. 
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BRĪDINĀJUMS 
Pārliecinieties, ka nekas nebloķē nevienu sūkņa iekārtas sānu, jo sūkņa iekārtas 

sāni tiek izmantoti siltuma izkliedēšanai. Sūkņa iekārtas ar dīzeļdzinēju izmanto 
sānus arī ventilācijai un sadegušo gāzu izplūdei. 

 

 

− Sūknējot karstus šķidrumus, pārliecinieties, ka ir pietiekama gaisa cirkulācija, lai gultņi un 
smērvielas netiktu pārkarsētas. 

− Uzstādiet noteikto(-os) aizsarglīdzekli(-us) pareizajā veidā. 

 
4.2 Izmantošana ārpus telpām 
Yamuna sūkņa iekārta ir piemērota izmantošanai ārpus telpām. 
Līdztekus vispārīgajiem norādījumiem jāizpilda arī šādas papildu prasība: 

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

− Pārliecinieties, ka izplūdes gāzu pusē ir pietiekami daudz brīvas vietas. Atstājiet vismaz 2 m 
brīvas vietas.  

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

. 

4.3 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 daudz gaisa. 

− Nepieļaujiet augstu apkārtējās vides temperatūru un mitrumu. 

− Izvairieties no putekļainiem apstākļiem un vietām, kur var rasties korozija vai erozija. 
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5 Sūkņa ikdienas pārbaude 
− Pārbaudiet dzinēja un sūkņa eļļas līmeni. 

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

 
− Pārbaudiet, vai nav eļļas un degvielas šļūteņu 

noplūdes. 

 

− 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. 

 
Ūdens kondensāta pārbaudīšana 
 
Intervāls, ar kādu jāpārbauda ūdens kondensāts, ir atkarīgs no ūdens daudzuma degvielā un degvielas 
uzpildes procesā izmantotās rūpības. 

- Atskrūvējiet degvielas filtra apakšdaļu apmēram 2–3 pagriezienus. 
- Uztveriet ūdeni un degvielu caurspīdīgā (stikla) traukā. Tā kā ūdenim ir lielāks īpatnējais svars 

nekā dīzeļdegvielai, ūdens parādīsies pirms dīzeļdegvielas. Abas vielas atdalās skaidri 
saskatāmā līnijā. 

- Tiklīdz no atveres parādās tikai dīzeļdegviela, ūdens separatora apakšdaļu var atkal pievilkt. 
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6 Sūknis - vispārēji 
 

6.1 Sagatavošanās sūkņa iekārtas palaišanai  
Yamuna sērijas sūkņi ir pašuzsūcošie virzuļsūkņi ar gumijas virzuļiem. Pirms sūkņa lietošanas 
sūkņa korpuss jāpiepilda ar ūdeni. 

 

6.2 Sūkņa korpusa piepildīšana ar ūdeni: 
1. Pilnībā piepildiet akmens ķērāju ar ūdeni caur iesūcošo galu, vieglāk to ir izdarīt pievienojot D100 

F/M 90 grādu savienojumu (1) 

 

 

 

 
2. Iedarbiniet sūkņa motoru un turpinat piepildīt akmens ķērāju ar ūdeni, līdz tas sāk izplūst caur 

izplūdes pusi. Kad tas sāk izplūst, sūkņa korpuss ir pilnībā piepildīts ar ūdeni. 
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6.3 Degvielas pārbaude 
 

1 tips 
 

Atveram degvielas tvertnes vāciņu un vizuāli pārbaudam degvielas līmeni, ja līmenis par maz 
piepildam tvertni. 

 

2 tips 
 

Ieslēdzam masas slēdzi 1 un pagriežam aizdedzes slēdzi 2 uz kontroles paneļa. Vizuāli nolasam 
degvielas līmeņa mēriekārtas rādījumu, ja rādījums ir zems tad piepildam bāku. 
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6.4 Sagatavošanās palaišanai 
 

1. Pārbaudiet eļļas līmeni reduktorā (1) un motorā (2).  
 

    
 

 
 
 

2. Pārbaudiet degvielas līmeni, atveriet degvielas bākas vāku un vizuāli pārbaudiet, vai tvertnē. ir 
degviela; ja nepieciešams, papildiniet līmeni. 

3. Pārbaudiet, vai nav noplūde degvielas sistēmā. 
4. Ja nepieciešams, sūknis jāuzsilda līdz atbilstošai temperatūrai (tas, vai sūknis jāuzsilda, ir 

atkarīgs no sūknētā šķidruma un apkārtējās vides apstākļiem). 
5. Pilnībā atveriet visus iesūkšanas un izmešanas vārstus ja tādi ir uzstādīti. 
6. Apvada gadījumā atveriet slēgvārstu apvada līnijā. 
7. Atvērtā tipa sūkņiem pārbaudīt, vai virs virzuļa bīdstieņiem ir uzstādītas aizsardzības restes. 
8. Pārbaudiet, vai visi noliešanas vārsti, pārsegi ir aizvērti un ir savās vietās. 

 
 

6.5 Degvielas sistēmas atgaisošana 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Vienmēr pārbaudiet degvielas līmeni degvielas tvertnē. Nedarbiniet sūkni, ja 
degvielas līmenis ir zems. Šajā gadījumā degvielas sistēmā var iekļūt gaiss. 
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Ja gaiss ir iekļuvis degvielas sitēmā tad ir nepieciešams atgaisot degvielas sistēmu. 
 
Gaiss var iekļūt degvielas sistēmā šādus gadījumos: 
• Degvielas tvertne ir tukša vai daļēji iztukšota. 
• Zemspiediena degvielas caurules ir atvienotas. 
• Zemspiediena degvielas sistēmā ir noplūde. 
• Degvielas filtrs ir mainīts. 
 
Ja degvielas sistēmā iekļūst gaiss, sistēmu var atgaisot un sagatavot darbam ar šādām darbībām: 
 

1. Nospiediet sviru (1) un turiet to. 
2. Sūknējiet padeves sūkņa sviru (2), līdz sistēma ir pilna; tas var aizņemt 1-2 minūtes. 

 

 
 

6.6 Akmens ķērāja tīrīšana 
 
Akmens ķērāju var iztīrīt šādi: 
 

1.  Atveriet vāku (1), izņemiet visus akmeņus un gružus. 
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2. Pārbaudiet gumijas blīves stāvokli. Nomainiet, ja tās stāvoklis ir slikts.  
3. Aizveriet vāku (1) 
4. Atveriet paneli (2)  

 
5. Atveriet vāku (3) 
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6. Iztīriet visus akmeņus un gružus no akmeņu ķērāja. 
 

7. Aizveriet vāku (3) un paneli (2). 
 

 
 

  



20  

7 Kontrolpanelis (1. tips) 
 
 

1. Stundu skaitītājs 
2. Aizdedzes slēdzis 
3. Eļļas spiediena lampa 
4. Akumulatora lādēšanas 

lampa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piebilde 
Stundu skaitītājs norāda, cik ilgi sūknis ir darbojies. Stundu mērījums ir svarīgs, lai noteiktu, kad 
sūkņa iekārtai nepieciešama nākamā apkope. 

 
 

Aizdedzes slēdzis (1. tips) 
 
Aizdedzes slēdzim ir trīs pozīcijas: 
Sūkņa iekārta ir izslēgta (1) 
Sūkņa iekārta ir ieslēgta (2) 
Sūkņa iekārtas palaišana (3) 
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7.1 Palaišana (1. tips) 
 
Pirms palaišanas sūknim jābūt apstādinātam. 
 

1. Pārbaudiet sūkņa veidu (datu plāksnīti) un sūkņa iekārtas parametrus, piemēram, 
apgriezienus, darba spiedienu, patērēto jaudu, darba temperatūru utt. 

2. Pārbaudiet, vai sūkņa iekārta ir novietota saskaņā ar instrukcijām. Īpašu uzmanību pievērsiet 
apkārtnei ap sūkņa iekārtu vai nav nobloķēta izplūdes gāzes puse. 

3. Pārbaudiet, vai ir veikti paredzētie drošības pasākumi. 
4. Savienojiet šļūtenes. 
5. Ja sūknis ir sauss, sūkņa korpuss vispirms jāpiepilda ar ūdeni. 
6. Veiciet ikdienas pārbaudes darbus. 

7. Pārliecinieties, vai degvielas tvertnē ir pietiekami daudz degvielas. 
8. Ieslēdziet masas slēdzi (1). 

 
 

9. Pagrieziet vadības paneļa aizdedzes slēdzi pozīcijā 2. Jādeg eļļas spiediena un akumulatora 
uzlādes lampiņai.  

 
 

10. Pagrieziet slēdzi pozīcijā START (3). Motoram jāsāk darboties.  
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BRĪDINĀJUMS 
Ja palaišanas laikā rodas vibrācijas vai lieki trokšņi, nekavējoties apturiet sūkni 
un novērsiet cēloni, iekams atkal palaižat sūkni. 

11. Ļaujiet dzinējam darboties piecas minūtes, pirms sūknis tiek pievienots vakuuma sistēmai. 
12. Ja dzinējs nesāk darboties, nospiediet un turiet sarkano rokturi uz eļļas spiediena aizsardzības 

rīka. Iedarbiniet motoru un atlaidiet rokturi, tiklīdz motors sāk darboties. 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Sūknis nekad nedrīkst sūknēt šķidrumu pret slēgtu slēgvārstu! Pretējā gadījumā 
sūknī vai cauruļvadu sistēmā pastāv sprādziena risks. 

 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Vakuuma aktivitātes ietekmēs apkārtni, kurā ūdens tiek iegūts no zemes. 
Gruntsūdeņu ieguves laikā notiek gruntsūdens līmeņa nokrišanās. Tā rezultātā 
grunts stapslāņi paliek blīvāki, kas ietekmē grunts dabisko stāvokli. 
Tas var izraisīt plaisas ēkās un caurulēs. Ja gruntsūdens ilgstoši tiek uzturēts 
zemā līmenī, tas var novest pie koka pamatu pāļu puves. 
Pirms vakuuma sistēmas palaišanas pārliecinieties, ka ir sagatavots pareizs 
vakuuma sistēmas plāns un izvērtēta ietekme uz apkārtni. 

7.2 Apturēšana (1. tips) 
 
1. Pagrieziet aizdedzes slēdzi uz paneļa izslēgtā stāvoklī (1). 

 
2. Ja jums ir aizdomas, ka šķidrums sāk sasalst, iztukšojiet sūkni, kamēr sūknējamais šķidrums ir 

joprojām šķidrā stāvoklī. 
3. Pirms sūkņa izslēgšanas pārbaudiet, vai tas neietekmēs vakuuma sistēmu. 
4. Aizveriet izplūdes vārstu (ja tāds ir). 
5. Aizveriet ieplūdes vārstu (ja tāds ir). 
6. Izslēdziet masas slēdzi (1) 
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8 Kontrolpanelis (2. tips) 
 

1. Eļļas spiediena signāllampa  
2. Akumulatora lādēšanas 

signāllampa 
3. Aizdedzes slēdzis 
4. Stundu skaitītājs 
5. Degvielas līmeņa mērītājs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piebilde 
Stundu skaitītājs norāda, cik ilgi sūknis ir darbojies. Stundu mērījums ir svarīgs, lai noteiktu, kad 

sūkņa iekārtai nepieciešama nākamā apkope 
 

Aizdedzes slēdzis (2. tips) 
 
Aizdedzes slēdzim ir trīs pozīcijas: 
Sūkņa iekārta ir izslēgta (1) 
Sūkņa iekārta ir ieslēgta (2) 
Sūkņa iekārtas palaišana (3) 
 
 

   
 

8.1 Palaišana (1. tips) 
 
Pirms iedarbināšanas sūknim jābūt apstādinātam. 
 
 

1. Pārbaudiet sūkņa veidu (datu plāksnīti) un sūkņa iekārtas parametrus, piemēram, motora 
apgriezienus, darba spiedienu, patērēto jaudu, darba temperatūru utt. 

2. Pārbaudiet, vai sūkņa iekārta ir novietota saskaņā ar instrukcijām. Īpašu uzmanību pievērsiet 
apkārtnei ap sūkņa iekārtu vai nav nobloķēta izplūdes gāzes puse. 

3. Pārbaudiet, vai ir veikti paredzētie drošības pasākumi. 
4. Savienojiet šļūtenes. 
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5. Ja sūknis ir sauss, sūkņa korpuss vispirms jāpiepilda ar ūdeni. 
6. Veiciet ikdienas pārbaudes darbus. 

7. Pārliecinieties, vai degvielas tvertnē ir pietiekami daudz degvielas. 

8. Ieslēdziet masas slēdzi (1) 
 

 
 

 

9. Pagrieziet vadības paneļa aizdedzes slēdzi pozīcijā 2. Jādeg eļļas spiediena un akumulatora 
uzlādes lampai jādeg. 

 
 

10. Pagrieziet slēdzi pozīcijā START (3). Motoram jāsāk darboties. 
 

 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja palaišanas laikā rodas vibrācijas vai lieki trokšņi, nekavējoties apturiet sūkni 
un novērsiet cēloni, iekams atkal palaižat sūkni. 
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11. Ļaujiet dzinējam darboties piecas minūtes, pirms sūknis tiek pievienots vakuuma sistēmai. 
12. Ja dzinējs nesāk darboties, nospiediet un turiet sarkano rokturi uz eļļas spiediena aizsardzības 

rīka. Iedarbiniet motoru un atlaidiet rokturi, tiklīdz motors sāk darboties. 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Sūknis nekad nedrīkst sūknēt šķidrumu pret slēgtu slēgvārstu! Pretējā gadījumā 
sūknī vai cauruļvadu sistēmā pastāv sprādziena risks. 

 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Vakuuma aktivitātes ietekmēs apkārtni, kurā ūdens tiek iegūts no zemes. 
Gruntsūdeņu ieguves laikā notiek gruntsūdens līmeņa nokrišanās. Tā rezultātā 
grunts stapslāņi paliek blīvāki, kas ietekmē grunts dabisko stāvokli. 
Tas var izraisīt plaisas ēkās un caurulēs. Ja gruntsūdens ilgstoši tiek uzturēts 
zemā līmenī, tas var novest pie koka pamatu pāļu puves. 
Pirms vakuuma sistēmas palaišanas pārliecinieties, ka ir sagatavots pareizs 
vakuuma sistēmas plāns un izvērtēta ietekme uz apkārtni. 

8.2 Apturēšana (2. tips) 
 

1. Pagrieziet vadības paneļa aizdedzes slēdzi izslēgtā stāvoklī (1). 

 
2. Ja jums ir aizdomas, ka šķidrums sāk sasalst, iztukšojiet sūkni, kamēr sūknējamais šķidrums 

joprojām ir šķidrā stāvoklī. 
3. Pirms sūkņa izslēgšanas pārbaudiet, vai tas neietekmēs vakuuma sistēmu. 
4. Aizveriet izplūdes vārstu (ja tāds ir). 
5. Aizveriet ieplūdes vārstu (ja tāds ir). 
6. Izslēdziet masas slēdzi (1) 

 

 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja pastāv sasalšanas risks, pilnībā izvadiet visu ūdeni no sūkņa. 
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9 ECOMIZER-PRO (3. tips) 
 

ECOMIZER-PRO kontroles rīks atrodas vidējā panelī. Tas ir savienots ar sūkni un 
motoru ar 2 spraudņiem vadības kārbas apakšā. Tas ļauj lietotājam apkopes laikā viegli 
noņemt vidējo paneli. 

 

 
 

 
• Lai sāktu ECOMIZER-PRO darbību, pagrieziet vadības aizdedzes slēdzi “Off-On-Start” 

pozīcijā “START”.  

• Atlaidiet slēdzi un pagaidiet, līdz parādās sākuma ekrāns. Ja izslēgšanas releju darbības laikā 
vairs netiks veiktas nekādas citas aktivitātes (pēc noklusējuma 2 minūtes), ECOMIZER-PRO 
pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Lai atkārtoti aktivizētu ECOMIZER-PRO, lietotājam atkal 
jāieslēdz slēdzis “START” pozīcijā; kad tas tiek lietots (pēc izvēles), sūkni var iedarbināt ar 
tālvadības pulti. 

• Pozīcija “OFF” pilnībā izslēgs sūkņa iekārtu. Šo pozīciju var izmantot, lai panāktu ārkārtas 
apstāšanos. Pārbaudiet, vai ECOMIZER-PRO ir izslēgts, veicot remonta darbus, transportējot 
vai uzglabājot iekārtu.  

 

Sākuma ekrāns 
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• Lai mainītu skārienekrāna valodu, nospiediet pogu [Valoda]. 

• Izvēlieties valodu, nospiežot uznirstošajā logā karodziņu. 

• Ekrāna spilgtumu var noregulēt ekrāna augšējā kreisajā stūrī. 
 

 
 
 

Manuālā kontrole 
 

1. Lai iedarbinātu sūkni manuālajā režīmā, nospiediet pogu [Sākt manuālo režīmu]. Sūknis 
automātiski veiks ieslēgšanās procedūru. Pēc starta aizkavēšanās (iestatījis lietotājs) motors 
sāks darboties un parādīsies vadības izvēlne. 

 

 
 

2. Motoru vai palaišanas ciklu var apturēt, jebkurā laikā, nospiežot pogu [Apturēt] 
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Vadības izvēlne 
 
Vadības izvēlne parādās tūlīt pēc motora palaišanas. 

 

 
 

• Informācijas joslā virs pogas [Apturēt] tiek parādīti visi trauksmes un jaunākie paziņojumi. 

• Attēls labajā pusē parāda pašreizējo līmeni atkarībā no izmērītā līmeņa vai vakuuma. 

• Kreisajā pusē ir parādīts degvielas līmenis, RPM, akumulatora spriegums un sūkņa temperatūra. 
 

1. Nospiežot [Ātrāk] un [Lēnāk], lietotājs var regulēt RPM. 
2. Izvēlieties “Lietot līmeņa sensoru”, ja jums ir uzstādīts hidrostatiskā spiediena sensors. 
3. Ievadiet sensora dziļumu, lai pielāgotu attēla mērogu. Plašāku informāciju par hidrostatiskā līmeņa 
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sensora lietošanu lasiet 4. nodaļā “Līmeņa kontrole” 
4.  Nospiediet [Tālāk], lai pārietu uz monitora izvēlni. 

 
 

1. Nospiežot uz vienas no mērierīcēm, parādās uznirstošais logs. Šo uznirstošo logu var aizvērt, 
nospiežot [X] stūrī. Uznirstošos logus var pārvietot, velkot aiz augšējās joslas. 

2. Uznirstošos logus var aizvērt, nospiežot krustiņu ekrāna augšējā labajā stūrī. 
 
 
 
 

 
 

1. Nospiediet pogu [Stop], lai apturētu sūkni un atgrieztos sākuma ekrānā. 
2. Nospiediet [Atpakaļ], lai atgrieztos vadības izvēlnē. 
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Vakuuma vadība 
 

 
 

1. Lai iedarbinātu sūkni vakuuma kontrolē, nospiediet pogu [Sākt vakuuma vadību]. 

Piebilde 
Izmantojot hidrostatiskā spiediena sensoru, tiek iegūts precīzāks līmeņa regulējums, kā arī labāka 
vizualizācija. Sensoru var savienot nojumes iekšpusē, un tas jānovieto līmeņa indikācijas caurulē, 
kuras līmeni var regulēt. Katrs sarkans marķējums uz sensora kabeļa apzīmē vienu metru. Tas tiek 
izmantots sensora augstuma noteikšanai nākamajās lappusēs. 
 
 
Ja ir izvēlēta vakuuma vadība, ECOMIZER-PRO automātiski pielāgos RPM, lai regulētu gruntsūdeņus 
vajadzīgajā līmenī. Ja jūs neizmantojat hidrostatiskā spiediena sensoru, vizualizācija tiks samazināta 
no 0M līdz 10M. 

 
 

1. Pārbaudiet “Izmantot līmeņa sensoru”, ja esat pievienojis un uzstādījis hidrostatiskā spiediena 
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sensoru.  
2. Pieskarieties vizualizācijai, lai pielāgotu vēlamo līmeni.  
3. Vai ievadiet skaitli laukā [Nepieciešamais vakuums]. 
4. Nospiediet [Sākt vakuuma vadību], lai iedarbinātu sūkni, un ļaujiet ECOMIZER-PRO kontrolēt 

ūdens līmeni atbilstoši jūsu vēlmēm. 

 

 
 

1. Pārbaudiet “Izmantot līmeņa sensoru”, ja esat pievienojis un uzstādījis hidrostatiskā spiediena 
sensoru. 

2.  Ievadiet sensora dziļumu attiecībā pret zemes virsmu. Katra sensora kabeļa sarkanā atzīme 
atspoguļo 1 metru.  

3. Nospiediet [Sākt vakuuma vadību], lai iedarbinātu sūkni ar vakuuma vadību. 
 
 
 Ja kādi lauki ir aizpildīti nepareizi, rodas viena no šīm 
kļūdām:  

1. Sensora dziļums pārāk mazs: Sensora 
noteiktais pašreizējais līmenis pārsniedz 
sensora dziļumu. 
- Pielāgojiet sensora dziļumu lielākai vērtībai.  

2. Iestatiet vēlamo vērtību: Nepieciešamais 
līmenis pārsniedz sensora dziļumu.  
- Pielāgojiet vajadzīgo līmeni uz mazāku vērtību 
nekā sensora dziļums.  
- Pielāgojiet sensora dziļumu lielākai vērtībai par 
prasīto. 
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10 Uzraudzīšana darbības laikā 
 

1. Darbības laikā regulāri pārbaudiet sūkni, vai tas darbojas pareizi, vienmērīgi un bez vibrācijām, 
bez liekiem trokšņiem un noplūdēm. 

2. Ja sūknis ilgu laiku ir darbojies, bet nav pārvietojis ūdeni, sūkņa korpuss jāpiepilda ar ūdeni, 
jo uztvērēji ir sausi pēc tam, kad tie ilgu laiku ir bijuši bez saskares ar ūdeni. 

3. Pārbaudiet, vai bīdstieņu blīvslēgos nav pārlieku lielas noplūdes,jābūt apmēram vienai pilei 
piecās sekundēs. 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 augstākās temperatūrās ir atļauta tikai pēc konsultēšanās ar ražotāju. 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja rodas problēma vai konstatējat nepareizu darbību, apturiet sūkni. Pirms 
sūkņa atkārtotas palaišanas nosakiet un izlabojiet cēloni.  
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11 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. Izslēdziet motoru un atveriet korpusa noliešanas (vākus/korķus) (1). 
2. Pārliecinieties, vai korpusa (vāki/korķi) (1) nav nosprostoti, nepieciešamības gadījumā attīrīt tos. 
3. Atveriet vārstus (vākus/korķus) (2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.); pārliecinieties, vai tie nav nosprostoti, 

nepieciešamības gadījumā attīriet tos, un izvadiet ūdeni.  
4. Ieslēdziet sūkni apmēram uz 5 minūtēm, lai izvadītu ūdeni no vārstiem un cilindriem. 
5. Pēc pilnīgas ūdens izvadīšanas aizveriet visus vārstus (vākus/korķus). 

 

1. tips 

 
 

2. tips 
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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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12 Traucējummeklēšanas tabula 
BRĪDINĀJUMS 
Nepareizas vai neparastas darbības gadījumā nekavējoties izslēdziet sūkni, lai 

novērstu bīstamu situāciju un/vai ierīces bojāšanu. 
 

Nepareiza darbība 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 manžates Pārbaudiet manžešu 
stāvokli, izmantojot 4. 
un 7. pārbaudes vāku. 

Nomainiet manžetes 

Bojāti sūknēšanas 
vārsti 

Noņemiet 2. un 5. 
pārbaudes vākus 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 darbības 
laikā gar vienu vai 
vairākiem  1., 2., 4., 5., 
6. vai 7. vākiem 

Pievelciet vai nomainiet 
gumijas blīvi. 

Sūce gar bīdstieņu 
blīvslēgu 

Šņācoša skaņa gar 
bīdstieņiem 

Pievilkt blīvslēgus 

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 

Dīzeļdzinējs neieslēdzas Degviela beigusies vai bojāta 
degvielas sistēma. 

Vispirms pārbaudiet 
degvielas līmeni tvertnē. 
Papildus pārbaudiet 
degvielas 
savienojumus/filtrus. 

Degvielas sūknis 
nedarbojas. 

Pārbaudiet līnijas drošinātāju 
vai nomainiet degvielas sūkni. 

Ieslēgta mehāniskā motoreļļas 
spiediena aizsardzība (sakarā 
ar degvielas izbeigšanos vai 
zemu motoreļļas spiedienu). 

Aktivizējiet mehānisko eļļas 
spiediena izslēgšanas ierīci 
(sarkano sviru) un 
iedarbiniet motoru. 

Nepietiekami uzlādēts 
akumulators. 

Pārbaudiet akumulatoru vai, 
ja nepieciešams, sazinieties 
ar servisu. 

 Dīzeļdzinējs apstājas 
nekavējoties pēc tam, kad ir sācis 
strādāt (auksts). 

Pretspiediens izplūdes vadā. Atvienojiet sūknēšanas un 
izvadīšanas vadus. Iedarbiniet 
dīzeļdzinēju un ļaujiet tam 
piecas (5) minūtes uzsilt. Pēc 
tam mēģiniet vēlreiz. 

 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Ja parādās kāds sūkņa defekts un nekavējoties nevar atrast kļūdu, sazinieties 

ar Uprent tehnisko dienestu. 
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