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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 



Bensiinimootoriga pump raamil 
 

Tehniline spetsifikatsioon: 

Kavandatud kasutus    Drenaaživee pumpamine 

Mark / Tüüp     Koshin / KTH – 50x 

Maksimaalne voog    42 m3 / h, vaata kõverat 

Maksimaalne tõstekõrgus   30 mwc, vaata kõverat 

Maksimaalne imemistõste   8m 

Imemisühendus    2’’ 

Tühjendusühendus    2’’ 

Vaba läbipääs     Kuni 20mm 

Mõõtmed P x L x K    620mm x 480mm x 480mm 

Kaal      47kg 

Mootor      Bensiinimootor 

Mootori Mark / Tüüp    Honda / GX160 

Mootori võimsus / p/min   3,6 kW / 3600 p/min 

Kütusepaak     3,6 liitrit 

Maksimaalne kütusekulu   1,17 l/h 

Maksimaalne tööaeg täispööretega  2h 

GPS      Pole varustatud 
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KTH 50x – 80X – 100X 
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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.  
 

  



4 
 

2 Ehitus 
 

 

Pumba põhikomponendid:  
1 – Väljalaskeava, 2 – Õhutustamiskork, 3 – Kütusepaagi kork, 4 – Summuti, 5 – 
Imemisava, 6 – Vee väljalaskmise kork, 7 – Nupp, 8 – Õli väljalaskmise kork, 9 – Tööratta 
eemaldamise kork, 10 – Raam 
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3 Spetsifikatsioon ja mõõtmed 
 

Mudel KTH-50X KTH-80X KTH-100X 

Ühenduse läbimõõt 50 mm (2”) 80 mm (3’’) 100 mm (4’’) 

Ühenduse keere BSP keere BSP keere BSP keere 

Survekõrgus 30 m 27 m 25 m 

Tootlikkus 700 l/min 1340 l/min 1600 l/min 

Maks. imemiskõrgus 8 m 8 m 8 m 

Mootori tüüp Sundõhkjahutusega 
4taktiline 
bensiinimootor 

Sundõhkjahutusega 
4taktiline 
bensiinimootor 

Sundõhkjahutusega 
4taktiline 
bensiinimootor 

Mootori mudel Honda GX160 Honda GX240 Honda GX340 

Heitgaaside kogus 163cc 242cc 337cc 

Nominaalne 
väljundvõimsus 

2,9 kW / 3600 4,4 kW / 3600 p/min 5,8 kW / 3600 p/min 

Maksimaalne 
väljundvõimsus 

3,6 kW / 3600 5,3 kW / 3600 p/min 5,8 kW / 3600 p/min 

Kütus Pliivaba autobensiin Pliivaba autobensiin Pliivaba autobensiin 

Kütusepaagi maht 3,6 l 5,3 l 6,1 l 

Käivitusmeetod Nöörstarter Nöörstarter Nöörstarter 

Netokaal 47 kg 58 kg 78 kg 

Mõõtmed P(L)xK(H)xL(W) 
(mm) 

620x480x480 710x580x530 790x680x580 

Tahkete osakeste 
läbilaskevõime 

20 mm 27 mm 27 mm 
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4 Töökarakteristikud 

 

TÖÖKARAKTERISTIKUD   *Antud töövõimsused on tagatud miinimum,  

      mitte ülepaisutatud maksimum. 

 

SURVEKÕRGUS (m)   TOOTLIKKUS (l/min)  
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5 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 Koshin pumpi kirjaliku loata ei ole lubatud pumbaseadmele muudatusi 
teha. 

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. 

 

 

HOIATUS 
Tulekahju või muu olukorra puhul, kus seadme sees või sellest väljaspool on 
lahtised leegid, tohib kasutada ainult sobivaid tulekustuteid (nt 
süsinikdioksiidiga). Vee kasutamine leekide summutamiseks on rangelt keelatud. 
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   Oht 

 

Vältige tuld kütuse 
lisamise ja hoolduse ajal. 
Väga tuleohtlik! 

 

Ärge kasutage pumpa 
kallakul. Kütuse 
valgumine paagi 
korgile või 
karburaatorile võib 
põhjustada tulekahju. 

 

Ärge kasutage 
reoveepumpa 
siseruumides või halva 
ventilatsiooni 
tingimustes. Heitgaas 
sisaldab kahjulikke 
aineid. Gaasimürgituse 
oht. 

 

Reoveepumba 
kasutamisel kaevus 
või süvendis ei tohi 
pumba kasutaja 
gaasimürgituse ohu 
tõttu siseneda 
sellesse väikesesse 
ruumi, kus pumpa 
kasutatakse. 

 

Ärge asetage mootori 
summuti lähedale ühtegi 
takistust. See võib 
põhjustada tulekahju või 
purunemise. 

 

Remonti tohivad teha 
ainult vastava 
väljaõppega isikud. 

 

Enne kasutamist lugege 
hoolikalt kasutusjuhendit 
ja saage sellest täielikult 
aru. 

 

Hoidke lapsed 
pumbast eemal, kui 
see töötab. 

 

Ärge puudutage 
summutit ega ühtegi 
mootori osa. See võib 
põhjustada põletust. 

 

Ärge laske pumbal 
töötada, kui pumba 
sees ei ole vett. See 
kahjustab pumpa. 

 

Kasutage õiget tüüpi 
imivoolikut. 
Veetemperatuuri taluvus: 
5 kuni 45 ⁰C. Kasutamine 
sellest vahemikust 
väljaspool võib 
põhjustada purunemise. 

 

See pump ei sobi 
joogivee, merevee, 
petrooleumi, kergeõli, 
raskeõli, 
mootoribensiini, 
kemikaalide jne jaoks. 

 

Palun kasutage 
imupoolel imivoolikut. 
Palun soetage sobiva 
pikkusega voolik, mis 
vastab ühenduse 
läbimõõdule. 

 

Imi- või 
väljalaskevooliku 
pumba külge 
ühendamisel kinnitage 
palun voolik tugevalt 
liite ja voolikuklambri 
külge. 
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6 Transport 
 
„Transport“ tähendab etappi, mille käigus seade viiakse tootmiskohast paika, kus seda kasutama 
hakatakse. 
Elektriseade tarnitakse mehaaniliselt kinnitatuna oma vastava masina konstruktsiooni külge; 
transpordi- ja käitlemismeetoditega saab tutvuda konkreetses kasutus- ja hooldusjuhendis.  
Seadme transportimisel ja käitlemisel tuleb vältida igasuguseid lööke ja survet komponentidele. 
Iseäranis tuleb tähelepanu pöörata:  

• veenduge, et kõik katted, korgid, kütusekork jne oleks kinnitatud;  

• kaitske seadet kõikvõimalike löökide ja surve eest vastavalt transpordiliigile.  

 
 

 

HOIATUS 
Enne transportimist peab seade olema välja lülitatud ja maha jahtunud. 
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Ärge sulgege väljalaskekraani järsult Väljalaskevooliku kokkusurumine 

7 Torustik ja paigaldus 
 
Puhastage torustik korralikult enne selle pumbaga ühendamist. Imitorud peavad olema pumba 
imemisavaga sama läbimõõduga (suuremate läbimõõtude korral küsige Koshin pumpilt nõu). 
Võimalusel vältige pöördeid, käänakuid või ahenemisi, mis võivad vedeliku pumpa voolamist 
piirata. 
Paigaldage pump pumbatavale vedelikule võimalikult lähedale. Võimalusel püüdke vähendada 
imitoru pikkust. 

 
 
Imitoru ühendused peavad olemas täiesti õhukindlad: kontrollige toru keermeid, äärikutihendeid, 

kiirliitmikke jne. 

Hoiduge hüdraulilisest löögist 

 

 

HOIATUS 
Ärge laske ühelgi sõidukil üle väljalaskevooliku sõita. 
Ärge sulgege väljalaskekraani järsult, kuna tekkida võib hüdrauliline löök. 
See võib pumpa raskelt kahjustada. 
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8 Kütuse lisamine 
 

 

 

HOIATUS 
Selle toimingu tegemiseks peab mootor olema välja lülitatud ja maha jahtunud. 
Kütuse lisamisel ei tohi suitsetada ega viibida lahtise tule lähedal. 

1. Avage kütusepaagi kork (1), kontrollige visuaalselt kütuse taset, vajadusel lisage. 
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9 Käivitamiseks valmistumine  
 

 

 

HOIATUS 
Kui pumba varustuses ei ole vaakumpumpa, siis tuleb pump täita 
pumbatava vedelikuga. 

 

 

OHT 
Enne pumba kasutamist kontrollige, et kõik süsteemi osad oleksid korrektselt 
paigaldatud ja et kõik ohutusseadised oleksid töökorras. 

 

9.1 Pumba kere täitmine 
 

Täitke pumba kere läbi kere peal oleva ava (1) täielikult pumbatava vedelikuga. Kui pump 
seisatakse, siis kere ei tühjene ja seega ei ole vaja seda uuesti täita. 
 
 

 

HOIATUS 

Töötamine ilma veega täitmata võib mehaanilist tihendit kahjustada. 

 

 

 

9.2 Kontrollige kütust kütusepaagis 
 

 

 

HOIATUS 

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

otsa lõppema. Sellisel juhul võib õhk küttesüsteemi pääseda. 
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HOIATUS 

Kütuse lisamisel PEAB mootor olema välja lülitatud.  

 

 

 

9.3 Kontrollige õlitaset mootoris 
 
Enne mootori käivitamist kontrollige palun, kas mootoriõli on nõutaval tasemel. Mootoriõli 
puudumine või vähesus võib mootoriprobleeme tekitada. 
 
 

 

HOIATUS 
Kuum õli ja komponendid võivad tekitada tervisekahjustusi. Ärge laske kuumal õlil 
ega kuumadel komponentidel nahaga kokku puutuda. 

Märkus 
Selle hoolduse teostamiseks peab olema mootor seisatud. 
 

1. Eemaldage mootori õlivarras (1), tase peab jääma MIN märgist ülespoole. 
2. Kui õli on vaja juurde lisada, siis tehke seda õlivarda ava (1) kaudu. 

 

 
 

9.4 Ohutus- ja keskkonnariskide kontrollimine 
 

JÄRGMISED TEGEVUSED ON RANGELT KEELATUD: 
 

• Pumpade kasutamine potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas. 

• Hoolduse tegemine töötava mootoriga. 

• Mootoriga pumba peale ronimine mis tahes töö tegemiseks. 

• Ärge kasutage mootoriga pumpa siseruumides. 
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9.5 Visuaalne kontroll 
 

• Kontrollige, et pump ei lekiks. 

• Kontrollige, et puuduksid mõrad. 

• Kontrollige, et osad ei oleks puudu või kahjustatud. 

• Kontrollige, et imemis- ja väljalaskeavad ei oleks kahjustatud. 

• Veenduge, et väljalaskevooliku poolel puuduksid takistused. 

• jne 
 
  



15 
 

10 Käivitamine 
 

1. Kontrollige pumba tüüpi (tüübisildilt) ja pumbaseadme karakteristikuid, nagu näiteks p/min, 
töörõhk, energiatarve, töötemperatuur, pöörlemissuund, kavitatsioonivaru 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. Veenduge, et imivooliku otsas olev imifilter oleks vee sees. 

6. Valmistuge käivitamiseks. 

7. Keerake mootori start-stopp lüliti asendisse „On“ („sees“) (1). 

 

 
 

8. Vajutage drosselklapp „kilpkonna“ asendisse (2). 
9. Avage kütuseklapp (3). 
10. Kui mootor on külm, siis sulgege tooreklapp (4). 
11. Tõmmake starterit (5).  
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12. Kui mootor on käivitunud, avage tooreklapp (4). Mootor saavutab nominaalkiiruse ja hakkab 
sujuvalt tööle. 
 
 

 

 

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

 

 

HOIATUS 
Kui pumba vaakum on seadistatud liiga kõrgeks, siis võib 
pumbaseadmes tekkida kavitatsioon, mida iseloomustab kõrge 
vibratsioonitase, pragisev hääl pumbas, vähenenud tootlikkus ja rõhk. 
Kui sellisel seisundil lastakse pikka aega kesta, siis kahjustab see 
pumbaseadet. Pumbaseadme jätkuv töötamine sellises seisundis 
muudab garantii kehtetuks. 

 
 

 

HOIATUS 
Pump ei tohi ilma vedelikku pumpamata töötada kauem kui 2 minutit. See võib 
mehaanilist tihendit kahjustada.  
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11 Seiskamine 
 

1. Keerake mootori start-stopp lüliti asendisse „OFF“ („väljas“) (1). Jälgige, kas süsteem seiskub 

aegamisi ja sujuvalt. 

 

 

 

2. Sulgege kütuseklapp (2). 

 

 
 

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

vedelas olekus. 
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12 Pumba tühjendamine jäätumisohu korral 
 

 

 

HOIATUS 

Jäätumisohu korral tuleb jäätuda võiva vedeliku pumpamiseks kasutatav pump 

tühjendada (seisatud olekus). 

 

1. Lülitage mootor välja ja avage väljalaskeava (1). 
 

 
 

 

2. Sulgege väljalaskeava (1) pärast seda, kui kogu vesi on välja voolanud. 
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13 Tööratta kontrollimine 
 

 

HOIATUS 

Selle toimingu tegemiseks PEAB pump olema välja lülitatud. 

1. Võtke mutrivõti (1). 

 

2. Avage võtmega ettevaatlikult kõik 4 mutrit (2). 
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3. Eemaldage esikate (3), kontrollige rõngastihendi (4) seisundit, vajadusel asendage see. 

 

4. Kontrollige tööratta (5) edasikannet, puhastage tööratas kõikidest takistustest (6). 

  

  ENNE     PÄRAST 

5. Pange esikate ettevaatlikult tagasi ja pingutage kõik 4 mutrit (2).  
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14 Vigade tuvastamine 
 

 

 

HOIATUS 
Tõrke või väärtalitluse korral lülitage pump või pumbaseade viivitamata välja, et 

vältida ohtlikku olukorda ja/või pumba või pumbaseadme kahjustumist (võimalik, et 

raskelt). 

Teavitage vastutavaid isikuid. Tehke kindlaks tõrke põhjus. Lahendage probleem 

enne pumba taaskäivitamist. 
 

Probleem Võimalik põhjus Tuvastamine ja lahendused 
Pump ei pöörle Mootori sees on rooste Vaadake mootori kasutusjuhendit 

Mootor on läbi põlenud Vaadake mootori kasutusjuhendit 

Tööratas on kinni jäänud Demonteerige ja puhastage tööratas (1. 
lahendus) 

Võõrkeha on sisse sattunud Eemaldage võõrkehad 

Liiga väike tootlikkus Imupoolel on õhuleke Kontrollige imupoole torustikku (2. 
lahendus) 

Mootori võimsus on langenud Kontrollige ja parandage mootorit 

Mehaaniline tihend on kahjustunud Asendage mehaaniline tihend 

Imemiskõrgus on liiga suur Alandage imemiskõrgust 

Voolik on liiga kitsas, pikk või 
käänuline 

Tehke voolik jämedamaks, lühemaks või 
sirgemaks 

Vesi lekib väljalaskevoolikust või -
torust 

Leidke ja peatage veeleke 

Võõrkeha on tööratta ummistanud Demonteerige ja puhastage tööratas (1. 
lahendus) 

Tööratas on kulunud Asendage tööratas 

Suur liivasisaldus Eemaldage liiv 

Pump ei õhutusta vett Õhk pääseb imupoolelt sisse Kontrollige imupoole torustikku (2. 
lahendus) 

Pumba keres ei ole õhutustumiseks 
piisavalt vett 

Täitke pumba kere täielikult veega 

Äravoolukork ei ole kinni Keerake äravoolukork tugevalt kinni 

Mootori pöörlemine on puudulik Vaadake mootori kasutusjuhendit 

Mehaanilisel tihendil on õhuleke Asendage mehaaniline tihend 

Väljalaskevoolik on katki Asendage väljalaskevoolik 
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Augud voolikus 

 

Lapik voolik 

 

Imivoolik (ilma 

paineteta voolik) 

 

Veenduge tihendi 

olemasolus! 

Tõmmake starterit 

1. lahendus 

Eemaldage töörattast takistus (ärge eemaldage tööratast). 

 

1. Kattepolt 

2. Väljalaskeava 

3. Mutter 

4. Imemisava 

5. Esikate 

6. Spiraalkamber 

7. Tööratas 

8. Mehaaniline tihend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. lahendus 

Kontrollige imitoru 

Kui imemisvõimsus puudub või tootlikkus on väike, siis selle põhjuseks on tavaliselt õhuleke 

imupoolel. 

Sellisel juhul: 

1. Eemaldage imivoolik. 

2. Käivitage mootor nii, et pumba sees oleks vesi. 

3. Vajutage peopesa imemisava peale ja oodake 30 sekundit. Kui tunnete peopesal imemist, siis 

pump töötab korralikult, kuid vooliku ühendust on vaja parandada. 

4. Palun kontrollige, kas kummtihend on paigaldatud, ja et imitorus ei oleks ühtegi auku. 

   


