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

SŪKŅA 
LIETOŠANAS
INSTRUKCIJA 



Benzīna sūknis vaļējā korpusā 
 
Tehniskie parametri: 
Pielietojums     Drenāžas ūdens pārsūknēšanai 
Ražotājs / modelis    Koshin / KTH – 80x 
Maksimālā ražība    80 m3 / h, skatīt ražības līkni 
Maksimālais spiešanas augstums  27 mwc, skatīt ražības līkni 
Maksimālais uzsūkšanas augstums  8m 
Iesūkšanas uzgaļu diametrs   3’’ 
Izmešanas uzgaļu izmērs   3’’ 
Cieto daļiņu caurlaidība   Līdz 27mm 
Gabarītizmēri L x W x H   710mm x 580mm x 530mm 
Svars      58kg 
Dzinējs      Benzīna dzinējs 
Dzinēja ražotājs / modelis   Honda / GX240 
Dzinēja jauda / apgriezieni   5,3 kW / 3600 apgr/min 
Degvielas tvertnes tilpums   5,3 litri 
Degvielas maksimālais patēriņš  2,6 l/h 
Pilnas jaudas maksimālais darba laiks 2,5h 
GPS      Nav aprīkots 
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KTH 50x – 80X – 100X 
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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. 
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2 Konstrukcija 
 

 

Galvenie sūkņa elementi:  
1 – Izplūde, 2 – atgaisošanas korķis 3 – Degvielas tvertnes vāciņš, 4 – Trokšņu slāpētājs, 5 
– ieplūde, 6 – Ūdens noliešanas korķis, 7 – gala vāka uzgrieznis (4gab), 8 – Eļļas noliešanas 
korķis, 9 – darbarata inspekcijas korķis, 10 – Rāmis 
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3 Specifikācija un izmēri 
 

Modelis KTH-50X KTH-80X KTH-100X 
Savienojuma diametrs 50mm (2”) 80mm (3’’) 100mm (4’’) 

Savienojuma vītne BSP vītne BSP vītne BSP vītne 

Maksimālais spiešanas 
augstums 

30m 27m 25m 

Ražība 700L/min 1340 L/min 1600 L/min 

Maks. Uzsūkšanas 
augstums 

8m 8m 8m 

Dzinēja tips Četrtaktu benzīna 
dzinējs ar piespiedu 
gaisa dzesēšanu 

Četrtaktu benzīna 
dzinējs ar piespiedu 
gaisa dzesēšanu 

Četrtaktu benzīna 
dzinējs ar piespiedu 
gaisa dzesēšanu 

Dzinēja modelis Honda GX160 Honda GX240 Honda GX340 

Motora tilpums 163cc 242cc 337cc 

Nominālā jauda 2,9 kW / 3600 4,4kW / 3600rpm 5,8kW / 3600rpm 

Maksimālā jauda 3,6 kW / 3600 5,3kW / 3600rpm 5,8kW / 3600rpm 

Degviela Automobiļu 
bezsvina benzīns 

Automobiļu bezsvina 
benzīns 

Automobiļu bezsvina 
benzīns 

Degvielas tvertnes 
tilpums 

3,6L 5,3L 6,1L 

Palaišanas metode mehāniskais 
starteris 

Mehāniskais starteris mehāniskais starteris 

Neto svars 47kg 58kg 78kg 

Izmēri GxAxP (mm) 620x480x480 710x580x530 790x680x580 

Cietu daļiņ caurlaidība 20mm 27mm 27mm 
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4 Ražības līkne 
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5 Drošības instrukcijas 
 

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

 

 

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

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

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Kad tiek parādīts brīdinājuma simbols ar tekstu “BRĪDINĀJUMS”, tam 
pievieno informāciju, kas ir ļoti svarīga visiem, kas strādā ar sūkņa 
iekārtu. Informācijas ignorēšana var izraisīt traumas vai bojāt (iespējams, 
nopietni) sūkņa iekārtu. 

Sūkņa iekārta atbilst Eiropas Mašīnu direktīvai. Tomēr tas neizslēdz nelaimes gadījumu 
iespējamību, ja to izmanto nepareizi. 
Stingri aizliegts sūkni izmantot vai izvietot vidē, kas nav noteikta pirkšanas laikā, un tas var 
izraisīt bīstamu situāciju. 
Tas it īpaši attiecas uz kodīgiem, toksiskiem vai citiem bīstamiem šķidrumiem. Sūkņa iekārtu 
drīkst uzstādīt, darbināt un uzturēt tikai personas, kuras ir apmācītas un zina par saistītajām 
briesmām 
Uzstādītājam, operatoram un apkopes personālam jāievēro vietējie drošības noteikumi. 
Uzņēmuma vadība ir atbildīga par to, lai visu darbu droši veiktu kvalificēts personāls. Nav 
atļauts veikt izmaiņas sūkņa iekārtā bez rakstiskas Koshin atļaujas. 
Pārliecinieties, ka 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. 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ugunsgrēka vai jebkuras citas situācijas gadījumā, kad iekārtā vai ārpus 
tās rodas atklāta liesma, jāizmanto tikai piemēroti ugunsdzēšamie aparāti 
(piemēram, oglekļa dioksīda). Liesmu dzēšanai stingri aizliegts izmantot 
ūdeni. 
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   Bīstami 

 

Izvairieties no uguns, 
uzpildot degvielu vai 
veicot tehnisko apkopi. 
Viegli uzliesmojošs! 

 

Nelietojiet sūkni 
slīpumā. Degvielas 
izliešana pie tvertnes 
vāciņa vai karburatora 
var izraisīt 
ugunsgrēku. 

 

Nedarbiniet sūkni telpā 
vai sliktos ventilācijas 
apstākļos. Izplūdes gāzēs 
atrodamas kaitīgas 
vielas. Pastāv risks 
saindēties ar gāzi. 

 

Ja darbināt sūkni akā 
vai dobumā, persona, 
kas strādā ar sūkni, 
nedrīkst uzturēties 
nelielā telpā, jo pastāv 
risks saindēties ar 
gāzi. 

 

Nenovietojiet šķēršļus ap 
motora trokšņa slāpētāju. 
Tas var izraisīt 
ugunsgrēku vai iekārtas 
bojājumus. 

 

Neveiciet kapitālo 
remontu un labošanas 
darbus; tas atļauts 
tikai apmācītām 
personām. 

 

Pirms lietošanas 
uzmanīgi izlasiet un 
pilnībā izprotiet 
lietošanas instrukcijas. 

 

Sūkņa darbības laikā 
neļaujiet bērniem 
piekļūt sūknim. 

 

Nepieskarieties trokšņa 
slāpētājam vai jebkurai 
motora daļai. Tas var 
izraisīt apdegumus. 

 

Nedarbiniet sūkni bez 
ūdens sūkņa 
iekšpusē. Tas radīs 
sūkņa bojājumus. 

 

Izmantojiet pareizu 
iesūkšanas šļūtenes tipu. 
Ūdens temperatūras 
pielaide: no 5 līdz 45⁰C;. 

 

Šis sūknis nav 
piemērots: 
dzeramajam ūdenim, 
jūras ūdenim, 
petrolejai, vieglai eļļai, 
smagai eļļai, 
benzīnam, ķimikālijām 
utt. 

 

Izmantojiet sūknēšanas 
šļūteni sūknēšanas pusē. 
Lūdzu, iegādājieties 
šļūteni, kas piemērota 
savienojuma diametram 
un garumam.  

 

Stingri savienojiet 
šļūteni ar sakabi un 
šļūtenes ievadu, kad 
pievienojat 
iesūkšanas vai 
padeves šļūteni. 
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“Pārvietošana” attiecas uz darbu stadiju, kad iekārta tiek pārvietota no ražošanas vietas uz vietu, 
kur to izmantos.  
Elektroiekārtas tiek piegādātas mehāniski piestiprinātas pie mašīnas struktūras; pārvadāšanas un 
apstrādes paņēmienus skatiet īpašajā Lietošanas un apkopes rokasgrāmatā.  
Transportējot un strādājot ar aprīkojumu, jāizvairās no jebkāda veida trieciena un slodzes 
sastāvdaļām. Īpaša uzmanība jāpievērš:  

• pārliecinieties, ka visi pārsegi, aizbāžņi, degvielas vāciņš utt. ir pievilkti;  

• aizsargājiet aprīkojumu no visa veida iespējamās ietekmes un slodzes atkarībā no 
pārvietošanas veida.  

 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Sūknis pirms pārvadāšanas ir jāizslēdz un jāatdzesē. 
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6 Cauruļvadi un aprīkojums 
 
Pirms cauruļvadu savienošanas ar sūkni rūpīgi iztīriet tos. Sūknēšanas caurulēm jābūt ar tādu pašu 
diametru kā sūkņa iesūkšanas atverei (lai iegūtu lielāku diametru, vērsieties pēc konsultācijām 
Koshin pārstāvniecībai). Ja iespējams, izvairieties no izliekumiem, līkumiem vai sašaurinājumiem, 
kas varētu ierobežot šķidruma plūsmu uz sūkni. 
Uzstādiet sūkni pēc iespējas tuvāk sūknējamajam šķidrumam. Ja iespējams, mēģiniet samazināt 
iesūkšanas caurules garumu. 

 
 
Sūkšanas cauruļu savienojumiem jābūt pilnīgi hermētiskiem: pārbaudiet cauruļu vītnes, atloku 

blīves, ātros savienojumus utt. 

Uzmanieties no ūdens trieciena 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Neļaujiet nevienam transportlīdzeklim pārbraukt pāri izmešanas šļūtenei. 
Pēkšņi neaizveriet izmešanas vārstu, jo var rasties ūdens trieciens. 
Tas var izraisīt smagus sūkņa bojājumus. 
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7 Degvielas uzpilde 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Veicot šo darbību, dzinējs jāizslēdz un jāatdzesē. Uzpildiet degvielu nesmēķējot 
un atrodieties tuvu pie atklātas uguns. 

1. Atveriet degvielas tvertni (1), vajadzības gadījumā vizuāli pārbaudiet degvielas līmeni un 

piepildiet to. 
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8 Sagatavošanās palaišanai 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja sūknis nav aprīkots ar vakuuma sūkni, tam jābūt piepildītam ar sūknēto 
šķidrumu. 

 

 

BĪSTAMI 
Pirms sūkņa palaišanas pārbaudiet, vai visas sistēmas daļas ir pareizi 
uzstādītas un vai visas drošības ierīces darbojas. 

 

8.1 Sūkņa korpusa piepildīšana 
 

Sūkņa korpusu pilnībā piepildiet ar sūknējamo šķidrumu caur atveri korpusa augšpusē (1). Kad 
sūknis tiek apturēts, korpuss neiztukšojas, tāpēc tas nav atkārtoti jāuzpilda. 
 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Sūkņa darbināšana bez ūdens iepildes var bojāt mehānisko blīvslēgu. 
 

 

 

8.2 Degvielas pārbaude tvertnē 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Vienmēr pārbaudiet degvielas līmeni degvielas tvertnē. Nepalaidiet sūkni, ja degvielas 
līmenis ir zems. Šajā gadījumā degvielas sistēmā var iekļūt gaiss. 
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BRĪDINĀJUMS 
Uzpildot degvielu, motoram ir jābūt IZSLĒGTAM.  
 

 

 

8.3 Eļļas pārbaude dzinējā 
 
Pirms sūkņa iedarbināšanas, lūdzu, pārbaudiet, vai motoreļļa ir iepildīta vajadzīgajā līmenī. Ja nav 
motoreļļas vai tās līmenis ir pārāk zems, motoram var tikt nodarīti bojājumi.  
 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Karsta eļļa un tās sastāvdaļas var izraisīt miesas bojājumus. Neļaujiet karstai eļļai vai 
karstām sastāvdaļām nonākt saskarē ar ādu. 

Piebilde 
Veiciet šos apkopes darbus ar izslēgtu dzinēju. 
 

1. Izņemiet motora līmeņa mērstieni (1). Līmenim jābūt virs minimālā līmeņa atzīmes. 
2. Ja nepieciešams iepildīt eļļu, dariet to pa eļļas mērstieņa atveri (1) . 

 

 
 

8.4 Drošības un vides risku pārbaude 
 

STINGRI AIZLIEGTS DARĪT TURPINĀJUMĀ NORĀDĪTO: 
 

• Izmantot sūkni sprādzienbīstamā vidē. 
• Veikt apkopes darbus ar ieslēgtu motoru. 
• Kāpt uz sūkņa dzinēja, lai veiktu jebkāda veida darbu. 
• Lietot dzinēja piedziņas sūkni telpās. 
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8.5 Vizuālā pārbaude 
 
• Pārbaudiet, vai sūknim nav ūdens, eļļas vai degvielas noplūdes. 
• Pārbaudiet, vai nav plaisu. 
• Pārbaudiet, vai nav trūkstošu vai bojātu detaļu. 
• Pārbaudiet iesūkšanas un izmešanas uzgaļu stāvokli, vai nav bojāti 
• Pārliecinieties, ka iesūkšanas šļūtenes pusē nav šķēršļu. 
• utt. 
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9 Palaišana 
 

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

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

apkārtnei ap sūkņa iekārtu. 

3. Pārbaudiet, vai ir veikti paredzētie drošības pasākumi. 

4. Savienojiet šļūtenes. 

5. Pārliecinieties, ka siets (iesūkšanas filtrs) iesūkšanas šļūtenes galā ir ūdenī. 

6. Sagatavojieties palaišanai. 

7. Pagrieziet motora palaišanas-apturēšanas slēdzi pozīcijā 
“IESLĒGTS” (ON) (1) 

 

 
 

8. Nospiediet droseļvārsta sviru pozīcijā “Turtle” (2) 
9. Atveriet degvielas krānu (3) 
10. Ja dzinējs ir auksts, aizveriet gaisa vārstu (4) 
11. Pavelciet startera rokturi (5).  
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12. Kad motors tiek iedarbināts, atveriet gaisa vārstu (4). Dzinējs uzņems nominālos 
apgriezienus un sāks vienmērīgi darboties. 
 
 

 

 

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

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja sūknis ir uzstādīts pārāk augstu no sūknējamā šķidruma, sūkņa 
iekārtā ir iespējama kavitācija, un to var konstatēt pēc augsta līmeņa 
vibrācijas, trokšņa sūknī, samazinātas jaudas un spiediena. Ja šādi 
apstākļi pastāv ilgstoši, tas var sabojāt sūkņa iekārtu. Turpinot sūkņa 
iekārtas darbību šādā stāvoklī, garantija nebūs spēkā. 

 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Sūknim nav atļauts darboties bez šķidruma sūknēšanas ilgāk par 2 minūtēm. Tas var 
sabojāt mehānisko blīvslēgu.  
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10 Apturēšana 
 

1. Pagrieziet motora palaišanas-apturēšanas sviru pozīcijā “IZSLĒGTS” (OFF) (1). 

Pārliecinieties, vai sistēma pakāpeniski un vienmērīgi apstājas. 

 

 

 

2. Aizveriet degvielas krānu (2). 

 

 
 

3. Ja jums ir aizdomas, ka gaisa temperatūra var nokrist zem 0 grādiem pēc celsija un šķidrums 

varētu sasalst, iztukšojiet sūkni, kamēr sūknējamais materiāls joprojām ir šķidrā stāvoklī. 
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11. Ūdens noliešana, ja pastāv sasalšanas risks  
 

 

 

BRĪDINAJUMS 

Ja pastāv sasalšanas draudi, sūknis, kuru izmanto, lai sūknētu šķidrumu, kas var 

sasalst, vienmēr jāiztukšo (sūknim ir jābūt izslēgtam). 

 

1. Izslēdziet motoru un atskrūvējiet noliešanas korķii (1). 
 

 
 

 

2. Pēc pilnīgas ūdens izliešanas aizskrūvējiet noliešanas korķi (1). 
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12. Darbarata pārbaude  
 

 

BRĪDINĀJUMS 

Lai veiktu šo darbību, sūknis OBLIGĀTI jāizslēdz. 

1. Paņemiet skrūvju uzgriežņu atslēgu (1) 

 

2. Uzmanīgi atveriet visus 4 (2) uzgriežņus ar uzgriežņu atslēgu. 
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3. Noņemiet priekšējo vāku (3), pārbaudiet blīvgredzena (4) stāvokli; ja nepieciešams, 

nomainiet to. 

 

4. Pārbaudiet darbarata (5) stāvokli; notīriet visus sveškermeņus (6) no darbarata. 

  

5. Uzmanīgi uzlieciet atpakaļ priekšējo vāku un pievelciet visas 4 skrūves (2).  
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14. Traucējummeklēšana 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Nepareizas vai neparastas darbības gadījumā nekavējoties izslēdziet sūkni vai sūkņa 

iekārtu, lai novērstu bīstamu situāciju un/vai sūkņa vai sūkņa iekārtas bojājumus 

(iespējams, smagus). 
Informējiet atbildīgās personas. Nosakiet nepareizas darbības cēloni. Pirms sūkņa 

restartēšanas atrisiniet problēmu. 
 

 

Problēma Iespējamais  cēlonis Pārbaude un risinājums 
Sūknis negriežas 
 

Rūsa motora iekšpusē Skatīt motora lietošanas instrukciju 

Bojāts motors Skatīt motora lietošanas instrukciju 

Iestrēdzis darbarats Izjauciet un notīriet darbaratu (1. 
risinājums) 

Svešķermeņu iekļuve sūknī Izņemiet svešķermeņus 

Nav nepieciešamā 
ieplūdes apjoma 

Gaisa noplūde no iesūkšanas puses Pārbaudiet cauruļvadus sūkšanas pusē 
(2. risinājums) 

Nepietiekama motora jauda Pārbaudiet un salabojiet motoru 

Bojāts mehāniskais blīvslēgs Nomainiet mehānisko blīvslēgu 

Sūkšanas pacēlums ir pārāk liels Nodrošiniet zemāku sūkšanas pacēlumu 

Pārāk plāna, gara vai saliekta 
iesūcošā šļūtene 

Nodrošiniet biezāku, īsāku vai taisnāku 
iesūcošo šļūteni 

Ūdens noplūde no ieplūdes 
šļūtenes vai caurules 

Pārbaudiet un apturiet ūdens noplūdi 

Darbaratu bloķē svešķermeņi Izjauciet un notīriet darbaratu (1. 
risinājums) 

Darbarata nodilums Nomainiet Darbaratu 

Augsts smilšu saturs Noņemiet smilšu saturu 

Sūknis pats neuzsūc 
ūdeni 

Gaiss ieplūst no iesūkšanas puses Pārbaudiet cauruļvadus sūkšanas pusē 
(2. risinājums) 

Nepietiekams ūdens līmenis sūkņa 
korpusā 

Pielejiet ūdeni krpusā 

Noliešanas korķis nav pievilkts Stingri pievelciet noliešanas korķi 

Nepilnīgi motora apgriezieni Skatīt motora lietošanas instrukciju 

Gaisa noplūde no mehāniskā 
blīvslēga 

Nomainiet mehānisko blīvslēgu 

iesūkšanas šļūtene ir pārplīsusi Nomainiet iesūkšanas šļūteni 
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1. risinājums 
Noņemiet Darbarats šķēršļus (nenoņemot pašu darbaratu) 

 

1. Vāka skrūve 

2. Izmešanas atloks 

3. Uzgrieznis 

4. Iesūkšanas atloks 

5. Priekšējais vāks 

6. Vītnes apvalks 

7. Darbarats 

8. Mehāniskais blīvslēgs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. risinājums 
Pārbaudiet sūknēšanas cauruļvadu 
Ja netiek veikta sūknēšana vai tā tiek veikta nelielā daudzumā, parasti notikusi gaisa noplūde 

sūknēšanas pusē. 

Tādā gadījumā: 

1. Noņemiet sūknēšanas šļūteni. 

2. Iedarbiniet motoru ar ūdeni sūkņa iekšpusē. 

3. Piespiediet plaukstu, lai aizklātu iesūkšanas atveri, un pagaidiet 30 sekundes. Ja jūtat 

sūkšanas spēku plaukstā, sūknis darbojas labi, bet šļūtenes savienojums ir jālabo. 

4. Lūdzu, pārbaudiet, vai ir uzstādīts gumijas apvalks un vai sūkšanas šļūtenē nav caurumu. 
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