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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

SIURBLIO 
VARTOTOJO 
VADOVAS



Dyzelinis stūmoklinis siurblys tyliam korpuse 
 

Techninė specifikacija: 

Numatytas naudojimas   Gruntinio vandens lygio pažeminimas 

Gamintojas / Tipas    BBA / PT150 

Maksimalus našumas    90 m3 / h 

Maksimalus pakėlimas    20 mwc 

Maksimalus pasiurbimas   9,5m 

Pasiurbimo jungtis    4’’ 

Išmetimo jungtis    4’’ 

Išmatavimai L x W x H    2300mm x 1050mm x 1425mm 

Svoris      1575kg 

Variklis      Dyzelinis variklis 

Variklio markė / Tipas    Hatz / 1D90V 

Variklio galia / aps./min   6,1 kW / 1500 aps./min 

Kuro bakas     200 litrų 

Maks. kuro suvartojimas   1,4 l/h 

GPS      Įrengtas GPS 
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Naudojimo instrukcija 
PT150 serija DIESEL 
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1 Aprašymas, paskirtis ir veikimo principas 

 
1.1 Aprašymas 

 
ĮSPĖJIMAS. Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiama svarbi informacija ir nurodymai, 
kurių būtina laikytis saugant, gabenant, montuojant, eksploatuojant ir vykdant siurblio 
techninės priežiūros darbus. Prieš pradėdami naudoti siurblį atidžiai perskaitykite 
naudojimo instrukciją. Siekiant išvengti žalos, atsiradusios dėl netinkamo arba neteisingo 
naudojimo arba naudojimo nesilaikant įprastų siurblio parametrų, būtina vykdyti šioje 
naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus. Priešingu atveju, galima sugadinti siurblį, 
siurblys greitai susidėvės, arba iškils sužeidimų pavojus. Tokiais atvejais garantija 

netaikoma.  

 

PT serijos stūmokliniai siurbliai yra skirti vertikaliam ir horizontaliam nusausinimui atlikti. Šie itin 
efektyvūs teigiamo tūrio siurbliai yra savaime pasisiurbiantys ir yra tinkami vandens ir oro mišiniui 
siurbti bet kokiomis sąlygomis. Be to, šie siurbliai gali veikti sausi, nepažeidžiant ir nepadidinant jokių 
dalių dėvėjimosi. Pridedamame duomenų lape pateikiami visi siurblio duomenys. Prieš prijungiant 
siurblį, visada būtina atlikti vertinimą ir įsitikinti, kad siurblys bus naudojamas pagal numatytąją paskirtį. 

 

1.2 Siurblio konstrukcija 
 
 
 

 

1. Išleidimo jungtis 
2. Įsiurbimo jungtis 
3. Akmenų gaudyklė 
4. Siurblio korpusas 
5. Apsauginis ekranas (atsižvelgiant į siurblio versiją) 

6. Pavarų dėžė 
7. Variklis 

 

1.3 Naudojimo paskirtis 

PT serijos stūmoklinis siurblys yra skirtas siurbti vandenį iš filtrų arba drenažo žarnos (-ų), 
NESKIRTAS siurbti nešvarų vandenį tiesiai iš įsiurbimo žarnos, tiek naudojant filtrą, tiek ir be jo. 
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Ilgi pluoštai iš karto sugadins siurblį. Maksimalus leistinas dalelių dydis yra 5 mm. 

Dėl užterštumo greičiau susidėvi sandarinimo įkamša, tarpikliai, vožtuvų tarpikliai, cilindro įvorės, 
stūmokliai. 

PT serijos stūmokliniai siurbliai yra skirti siurbti vandenį, kurio pH yra neutralus (pH vertė 7) , o 
temperatūra nėra aukštesnė nei 30 °C (86 °F). Siurbliai netinka siurbti chemiškai užterštą vandenį ir 
vandenį, kurio pH vertė yra didesnė nei 7. 

 

1.4 Netinkamas naudojimas 

− Draudžiama siurbti jūros vandenį. 

− Draudžiama siurbti vandenį, kuriame yra didelių kietųjų dalelių. 

− Draudžiama siurbti degias ir (arba) sprogias medžiagas. 

− Standartinį siurblį draudžiama naudoti aplinkoje, kurioje yra gaisro ir (arba) sprogimo pavojus. 

− Standartinį siurblį draudžiama naudoti ATEX aplinkoje. 

− Siurblį naudokite tik pagal paskirtis, kurios yra nurodytos siurblio specifikacijų lape. 

− Be raštiško „BBA Pumps“ leidimo draudžiama siurblį naudoti pagal bet kokią kitą paskirtį ir (arba) 
kitai veiklai nei yra nurodyta ir sumontuota. 

 

1.5 Specifikacijos ir matmenys 
 

 
Pump specifications:  
 

Tipas PT150 D185 
Konstrukcija Direct Drive Design® 
Maks. srautas 90 m3/h 
Maks, slėgis 20 mwc 
Maks. pakėlimo aukštis 9,6 mwc 
Dyzelinis variklis Hatz 1D90V DriveOn® 
Emisijos lygis V etapas 
Kuro sąnaudos maks. 1,4 l/h 
Korpusas L10-23 
Jungtys 4" arba 6"  
Garso lygis apytiksliai 48 dB (A), esant 10 m 
Sauso svoris 1575 kg 
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BBA korpusas su garso izoliacija 
 
Korpuso tipas L10-23  
Matmenys L × W × H  2300 × 1050 × 1425 mm 
Pagrindo rėmas cinkuotas karštu būdu 
Stogo plokštė kompozitinė ABS/ASA 
Durys 4 rakinamos durys lengvai prieigai 
Grotelės ir durų plokštės kompozitinės ABS/ASA 
Kuro bakas PE apie 200 l 
Darbo laikas su pilnu kuro baku 140–250 h (atsižvelgiant į apkrovą) 
Kuro bako dangtelis 100 mm 
Kėlimo taškas sumontuotas vienas kėlimo taškas 
Galimybė krauti vieną ant kito korpusai gali būti kraunami vienas ant kito 
Jungtys žr. „Pagalbinė įranga“ 
Išmetimo sistema visiškai integruota į korpusą 

 
Variklis 
Variklio prekės ženklas Hatz 
Variklio tipas 1D90V 
Galia 6,1 kW (8,3 AG) 
Maks. variklio sūkiai 1500 aps./min. 
Funkcija DriveOn® 

Alyvos keitimo intervalas 1500 eksploatavimo valandų 
Kuro sąnaudos 233 g/kWh 
Darbinis tūris 0,722 l 
Cilindrų skaičius 1 
Aušinimo sistema aušinamas oru 
Užvedimo būdas elektrinis užvedimas ir sustabdymas 
Alyvos karteris 10 l 
Emisijos lygis V etapas 
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2 Saugos nurodymai 
 

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami įspėjamieji ir saugos simboliai. Laikykitės nurodymų. Jie yra 
skirti saugoti jūsų sveikatą ir užtikrinti saugumą bei išvengti žalos aplinkai ir siurbliui. 

 

 

PAVOJUS 
Tekste yra nurodytas pavojaus simbolis su užrašu PAVOJUS ir šalia pateikta 
informacija, kuri yra labai svarbi visų susijusių asmenų saugumui. Nesilaikant 
pateiktų nurodymų, kyla sužeidimo (galimai sunkaus) arba mirties pavojus. 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Tekste yra nurodytas įspėjimo simbolis su užrašu ĮSPĖJIMAS ir šalia 
pateikiama informacija, kuri yra labai svarbi visiems su siurblio eksploatavimu 
susijusiems asmenims. Nesilaikant pateiktų nurodymų, kyla sužeidimo arba 
siurblio sugadinimo (galimai nepataisomo) pavojus. 

Siurblys atitinka Europos mašinų direktyvos reikalavimus. Tačiau, jei įrenginys naudojamas 
neteisingai, nelaimingų atsitikimų galimybė išlieka. 
Griežtai draudžiama siurblį naudoti ir (arba) sumontuoti kitoje aplinkoje, nei buvo apibrėžta įsigijimo 
metu, nes dėl to gali susidaryti pavojingų situacijų. 
Tai ypač taikytina sukeliantiems koroziją, nuodingiems ir kitiems pavojingiems skysčiams. Siurblį 
montuoti, valdyti ir vykdyti jo techninę priežiūrą gali tik tinkamai išmokyti ir su susijusiais pavojais 
susipažinę asmenys. 
Montuotojas, operatorius ir techninės priežiūros darbuotojai privalo laikytis vietos saugos taisyklių. Už 
tai, kad visus darbus saugiai vykdytų kvalifikuoti darbuotojai, atsako įmonės vadovybė. Draudžiama 
vykdyti siurblio pakeitimus be raštiško „BBA Pumps“ leidimo. 
„BBA Pumps“ neprisiima jokios atsakomybės už pakeitimus, kurie buvo atlikti be raštiško „BBA 

Pumps“ leidimo. Jei triukšmo lygis yra didesnis nei 85 dB (A), būtina dėvėti klausos apsaugą. 

Įsitikinkite, kad karštos/šaltos ir besisukančios siurblio dalys yra tinkamai apsaugotos ir atsitiktinai 
prie jų neprisiliesite. 

Draudžiama įjungti siurblį, jei tokių apsaugų nėra arba jos yra pažeistos. 

Įmonės vadovybė turi užtikrinti, kad visi su siurbliu/prie siurblio dirbantys asmenys žinotų, kokio tipo 
skysčiai yra siurbiami. Šie asmenys turi žinoti, kokių priemonių reikia imtis įvykus nuotėkiui. 
Visus ištekėjusius skysčius šalinkite atsakingai. Laikykitės vietos taisyklių reikalavimų. 

Siurblys neturi veikti su užblokuota išleidimo linija. Susikaupusi šiluma gali sukelti sprogimą. 

 

2.1 Įspėjamieji lipdukai 

Įspėjamieji lipdukai yra priklijuoti ant siurblio, atsižvelgiant į konkrečiai siurblio versijai taikomus 
reikalavimus. Įsitikinkite, kad toliau nurodyti lipdukai liktų ant siurblio ir būtų įskaitomi. 
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A 

 

Pavojingų medžiagų (pavojingų prekių) ženklas pagal pavojingų prekių gabenimo 
saugos standartą. 
JT 1202 3 klasės lentelė nurodo, kad yra gazolio, dyzelinio kuro arba skystojo kuro, 
skirto šildymui. 

B 

 

Dyzelinas yra pavojingas aplinkai. Jam patekus į kanalizaciją, vandentiekį ar gruntą, 
galimos didelės aplinkos tvarkymo išlaidos. 

C 

 

 

Atsargiai, įkaitęs paviršius 

D 

 

 

Atsargiai, sutraiškymo pavojus 

E 

 

 

Alyva 

F 

 

 

Pavojingos arba dirginančios medžiagos 

G 

 

 

Bendro pobūdžio pavojus 

H 

 

 

Pavojus, aukšta įtampa 

I 

 

 

Pavojus, magnetinis laukas 

J 

 

 

Dėvėkite klausos apsaugą 

K 

 

 

Naudojimo instrukcija 

L 

 

 

Pasibaigus gaminio naudojimo laikotarpiui, utilizuokite jį aplinką tausojančiu būdu. 
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3 PT150 siurblio kėlimo instrukcijos 
 

 

 

PAVOJUS 

Nevaikščiokite po pakeltu kroviniu. Tai gali būti pavojinga gyvybei. 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Prieš perkeldami siurblį, visada atjunkite visas išorines jungtis. 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Įrenginio transportavimui negalima naudoti nei variklio kėlimo kilpos, nei siurblio 

kėlimo kilpos (neapsaugoto veleno). 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Keliamoji jėga turi būti kuo vertikalesnė, didžiausias kėlimo kampas yra 15°. 

 

Siurblys korpuse 

 
Korpuso viršuje yra sumontuota kėlimo kilpa. Įrenginį galima kelti tik naudojant šią kėlimo kilpą. 

 

  
 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Jei siurblys yra pastatytas ant pelkėto ar purvino paviršiaus, įrenginys gali būti 

„prilipęs“ prie žemės. 

 

 

PAVOJUS 

Niekada neperkelkite ir nekelkite siurblio naudodami korpuso kampinius profilius 

arba krovimo į rietuves rėmą. 
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PAVOJUS 

Standartinės BBA siurblio kėlimo kilpos, tiek sumontuotos ant triukšmą slopinančio 

korpuso, tiek sumontuotos naudojant atviro rėmo konstrukciją, NĖRA skirtos 

papildomai kelti priekabas ar kitus komponentus. Griežtai draudžiama naudoti 

standartines kėlimo kilpas perkeliant arba keliant siurblį, kurio bendras svoris yra 

didesnis nei yra nurodyta specifikacijų lape. Priešingu atveju, gali susidaryti gyvybei 

pavojingos situacijos. 

 

3.1 Siurblio perkėlimas, naudojant šakinį krautuvą 

Šakinio krautuvo kišenės (jei yra) gali būti naudojamos įrenginio perkėlimui naudojant šakinį rautuvą. 
Norint perkelti siurblį šakinio krautuvo šakės turi būti įstatytos į šias kišenes. 

 

 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Naudokite sertifikuotą keliamąją įrangą, turinčią pakankamai keliamosios galios. 

Visada kelkite tiesiai į viršų. Keliant kampu gali susidaryti pavojingos situacijos. 

Kėlimo darbus gali vykdyti tik tinkamai įgalioti darbuotojai. 

Dėl siurblio modelių įvairovės yra pateikiami tik bendrojo pobūdžio nurodymai. 

Svoris ir matmenys yra nurodyti konkretaus siurblio specifikacijų lape. 
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4 Siurblio montavimas 
 

4.1 Pastatymas, bendroji informacija 
 

 
 

 

ĮSPĖJIMAS 

Nesilaikant pastatymo ir montavimo nurodymų, naudotojui gali kilti pavojus ir 

(arba) siurblys gali būti nepataisomai sugadintas. 
 

Pastaba 
„BBA Pumps“ neprisiima jokios atsakomybės dėl nelaimingų atsitikimų ir žalos, kuri 
atsirado dėl šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų nesilaikymo. Tokie veiksmai 
panaikina teisę kreiptis dėl bet kokių žalos atlyginimo arba garantinių pretenzijų. 

 
− Pastatykite siurblį ant lygaus paviršiaus, tinkamo išlaikyti apkrovą. 

− Įsitikinkite, kad aplink siurblį yra pakankamai vietos siurbliui eksploatuoti ir vykdyti techninę priežiūrą. 
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ĮSPĖJIMAS 
Įsitikinkite, kad niekas neuždengė nei vienos siurblio pusės, nes siurblio 
šonuose yra aušinimo angos. Dyzeliniu varikliu varomuose modeliuose, 
įrenginio šonuose yra sumontuotos variklio oro įleidimo ir dujų išleidimo 
angos. 

 

 

− Pumpuodami karštus skysčius, įsitikinkite, kad oro cirkuliacijos pakanka, kad neperkaistų guoliai 
ir tepalai. 

− Tinkamai sumontuokite nurodytas apsaugas. 

 
4.2 Naudojimas lauke 

PT siurblys yra pritaikytas naudoti lauke. 

Be bendrųjų nurodymų, būtina laikytis toliau išvardytų papildomų reikalavimų. 

− Įsitikinkite, kad aplink oro įleidimo angą yra pakankamai laisvos vietos, kad variklis galėtų traukti 
tiek oro, kiek reikia. 

− Įsitikinkite, kad aplink dujų išleidimo angą yra pakankamai laisvos vietos, užtikrinkite mažiausiai 
2 m (6 pėdų) atstumą. 

− Venkite dulkėtų sąlygų ir vietų, kurios gali sukelti koroziją arba eroziją. 
 

4.3 Naudojimas patalpoje 

Be bendrųjų nurodymų, būtina laikytis toliau išvardytų papildomų reikalavimų. 

− Užtikrinkite, kad patalpa būtų tinkamai vėdinama. 

− Įsitikinkite, kad išmetamosios dujos būtų išleidžiamos į lauką. 

− Įsitikinkite, kad aplink oro įleidimo angą yra pakankamai laisvos vietos, kad variklis galėtų traukti 
tiek oro, kiek reikia. 

− Užtikrinkite, kad patalpoje nebūtų labai karšta ir drėgna. 

− Venkite dulkėtų sąlygų ir vietų, kurios gali sukelti koroziją arba eroziją. 
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5 Kasdienė siurblio techninė priežiūra 

− Patikrinkite alyvos lygį variklyje ir siurblyje. 

 
Pastaba 
Jei siurblio pavaros alyva tapo balkšva, pakeiskite alyvą. Balkšva spalva gali reikšti, kad 
alyvoje yra per didelis vandens kondensato kiekis. 

 

− Patikrinkite, ar nėra alyvos ir kuro nuotėkių.  

− Patikrinkite, ar nevarva per švaistiklio įkamšą. 
Per penkias sekundes gali nuvarvėti ne daugiau 
nei vienas lašas. Gali tekti sureguliuoti įkamšą, 
kad tiktų didesniam kėlimo aukščiui. 

 

− Patikrinkite, ar nuvarvėjęs vanduo nuteka nuo įkamšos. Išorinis kanalas gali būti užsikimšęs 
dėl į gaubtą patekusio smėlio arba purvo. 

 
− Patikrinkite, ar įrenginys vis dar yra tinkamai pastatytas, ar atitinka aukščiau nurodytus pastatymo 

reikalavimus. Tai svarbu, nes situacija gali pasikeisti dėl aplink įrenginį besikaupiančio 
smėlio / dirvožemio. 

− Patikrinkite vakuumą akmenų gaudyklėje virš filtro. 
Naudokite du vakuumo matuoklius, esančius ant 
akmenų gaudyklės. Jei du rodmenys skiriasi, tai reiškia, 
kad filtras yra užsikimęs ir jį reikia išvalyti. 

 

− Jei yra sumontuotas kietųjų dalelių filtras, patikrinkite, ar valdymo skydelyje šviečia lemputė. 
Jei lemputė šviečia, išvalykite filtrą. 

 

5.1 Vandens gaudyklės tikrinimas 

 
Vandens gaudyklės tikrinimo intervalai priklauso nuo vandens kiekio degaluose ir atsargumo priemonių, 
kurių imamasi pilant degalus. 

- Atsukite vandens gaudyklės apačią, pasukdami 2–3 apsisukimus. 
- Išleiskite vandenį ir degalus į permatomą indą (stiklinį). Kadangi vandens savitasis svoris yra 

didesnis nei dyzelino, vanduo susikaupia indo apačioje. Abi medžiagas skiria aiškiai matoma linija. 
- Kai iš angos pradeda bėgti tik dyzelinas, užsukite vandens gaudyklės apačią. 
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5.2 Variklio alyvos lygio tikrinimas 

 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Įkaitusi alyva ir variklio dalys gali sužeisti. Nelieskite įkaitusios alyvos ir dalių. 

 

 

Pastaba 
Vykdant alyvos lygio tikrinimo darbus, variklis turi būti sustabdytas. 

 

1. Tikrinant alyvos lygį arba pilant alyvą, variklis turi stovėti horizontaliai. 

2. Ištraukite alyvos lygio matuoklį (2) ir įpilkite tinkamos specifikacijos ir klampumo alyvos, kad ant alyvos 
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lygio matuoklio būtų pasiekta žyma „MAX“. 

5.3 Kuro sistemos užpildymas 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Visada patikrinkite kuro lygį kuro bake. Neužveskite variklio, jei kuro yra labai 

mažai. Priešingu atveju, į kuro tiekimo sistemą gali patekti oro. 

 

Norėdami užpildyti kuro sistemą, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 
Jei į kuro tiekimo sistemą patenka oro, jį reikia pašalinti iš kuro tiekimo sistemos, kad būtų galima vėl 
užvesti variklį. 
 
Oras į kuro tiekimo sistemą gali patekti toliau išvardytais atvejais. 
• Kuro bakas yra tuščias arba beveik tuščias. 
• Atjungtos žemo slėgio kuro tiekimo linijos. 
• Žemo slėgio kuro tiekimo sistemoje yra nuotėkis. 
• Pakeistas kuro filtras. 
 
Jei į kuro tiekimo sistemą patenka oro, kuro sistemą galima užpildyti atliekant toliau išvardytus 

veiksmus. 
 

1 tipas 
1. Spauskite ir laikykite nuspaudę svirtį (1). 
2. Siurbkite kurą naudodami sistemos užpildymo siurblio svirtį (2) tol, kol sistema bus užpildyta, tai gali 

trukti 1–2 minutes. 
 

 
 

2 tipas 
 

1. Paspauskite elektrinio kuro sistemos 
užpildymo siurblio įjungimo mygtuką (1) ir 
laikykite nuspaudę tol, kol siurblys nustos 
ciksėti. Kai siurblys nustoja ciksėti, tai 
reiškia, kad kuro sistemoje yra reikiamas 
slėgis. 
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6 Siurblys, bendroji informacija 

 
6.1 Pasiruošimas įjungti siurblį 

PT serijos stūmokliniai savaime pasisiurbiantys siurbliai su odiniais stūmoklių kaušeliais. Kai stūmoklių 
kaušeliai sušlampa, jie cilindro įvorėje išsiplečia taip, kad siurblyje gali susidaryti vakuumas. Todėl 
siurblio korpusas turi būti užpildytas vandeniu. 

 

6.2 Siurblio korpuso užpildymas vandeniu 

1. Nuimkite viršutinį akmenų gaudyklės dangtelį (1). 
2. Užpildykite akmenų gaudyklę vandeniu. 

 
3. Uždarykite dangtelį. 

 

6.3 Pasiruošimas įjungti siurblį 

 
1. Patikrinkite alyvos lygį pavaros įrenginyje (1). 
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2.  Patikrinkite alyvos lygį variklyje (2), alyvos lygis turi būti virš „MIN“ žymos. 

 
3.  Patikrinkite kuro lygį, atidarykite kuro bako dangtelį, pasižiūrėkite, ar yra kuro, ir, jei reikia, įpilkite. 

 
4. Patikrinkite, ar kuro vamzdeliuose nėra nuotėkio. 
5. Patikrinkite, ar veikia kuro sistemos užpildymo siurblys. 
6. Jei reikia, pašildykite siurblį iki tinkamos temperatūros (ar reikia pašildyti siurblį, priklauso nuo 

siurbiamo skysčio ir aplinkos temperatūros). 
7. Visiškai atidarykite įsiurbimo ir slėgio uždarymo vožtuvus. 
8. Jei naudojama apėjimo linija, atidarykite apėjimo linijos uždarymo vožtuvą. 
9. Jei naudojamas ant platformos sumontuotas siurblys (be korpuso), patikrinkite, ar virš švaistiklių 

yra sumontuotos apsauginės grotelės. 
10. Patikrinkite, ar siurblio sukimosi kryptis sutampa su variklio sukimosi kryptimi. 
11. Patikrinkite, ar sumontuoti visi išleidimo kamščiai ir gaubtai. 
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6.4 Valdymo skydelis 
 
Siurblyje yra sumontuotas LC10 valdymo skydelis. 

1. Automatinis budėjimo režimas LED (žalias) 
2. Pakaitinimo žvakės LED (geltonas) 
3. Alyvos slėgis LED (raudonas) 
4. Temperatūra LED (geltonas) 
5. Užvedimo spynelė 
6. Valandų skaitiklis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastaba 
Valandų skaitiklis rodo siurblio eksploatavimo laiką. Šis rodmuo yra svarbus, siekiant nustatyti, kada reikia 
atlikti siurblio techninės priežiūros darbus. 

 
 
 

Užvedimo spynelė 
 
Trys užvedimo spynelės padėtys: 
siurblys išjungtas (1) 
siurblys įjungtas (2) 
variklio užvedimas (3) 
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7 Įjungimas 
 

Prieš įjungiant siurblį, jis turi nesisukti. 
 
 

1. Patikrinkite siurblio tipą (tipo plokštelę) ir siurblio charakteristikas: greitį, darbinį slėgį, naudojamą galią, 
darbinę temperatūrą, sukimosi kryptis ir t. t. 

2. Patikrinkite, ar siurblys pastatytas taip, kaip yra nurodyta naudojimo instrukcijoje. Atkreipkite dėmesį į 
aplink siurblį esantį plotą. Įsitikinkite, kad įrenginys gali traukti tiek oro, kiek reikia. 

3. Patikrinkite, ar yra laikomasi saugos nurodymų. 
4. Prijunkite linijas. 
5. Jei siurblys yra tuščias, siurblio korpusą būtina užpildyti vandeniu. 
6. Atlikite kasdienės techninės priežiūros darbus. 
7. Patikrinkite, ar kuro bake yra pakankamai kuro. 
8. Jei yra apėjimo linija, kai tik susidarys slėgis, uždarykite apėjimo linijos uždarymo vožtuvą. 
9. Įjunkite masės jungiklį (1). 

 
10. Jei įrenginys yra varomas dyzeliniu varikliu, pirmiausia išleiskite orą iš kuro tiekimo sistemos. 

Kuro sistemos užpildymo siurblio šone yra mygtukas. Paspaudus mygtuką, sistemoje 
padidinamas slėgis. 

 

 
 

Dabar paspauskite raudoną alyvos slėgio apsaugos rankeną, kad kuras galėtų tekėti į mechaninį 
kuro įpurškimo siurblį. Dabar galite užvesti dyzelinį variklį. 
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11. Valdymo skydelyje pasukite užvedimo raktelį į 2 padėtį. Turi įsijungti alyvos slėgio ir baterijos 
lemputės. 
 

 
 

12. Užvedimo raktelį pasukite į padėtį „START“ (3). Variklis turi užsivesti. 
 

 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Jei įjungimo metu atsiranda vibracija, išjunkite įrenginį ir pašalinkite vibracijos 
priežastis, prieš vėl jį įjungdami. 

 
13. Jei reikia šiek tiek sumažinti vakuumo lygį kolektoriaus vamzdyje, tai galima padaryti šiek tiek 
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pareguliuojant ant siurblio sumontuotą išleidimo vožtuvą. Dėl šios priežasties siurblio akmenų gaudyklėje 
atsiranda nedidelis oro nuotėkis, todėl kolektoriaus vamzdyje šiek tiek sumažėja bendras vakuumo lygis. 

 

   
 
 
 

Atsukus vožtuvą padidėja oro išleidimas iš vakuumo reguliatoriaus. 
 

14. Patikrinkite abu (1 ir 2) akmenų gaudyklės vakuumo matuoklius. Jei rodmenys skiriasi, išvalykite 
akmenų gaudyklę. 

15. Atidarykite gaubtą (3) ir išvalykite akmenų gaudyklę. 
 

 
 

16. Prieš prijungdami siurblį prie sausinimo sistemos, leiskite varikliui veikti penkias minutes. 
17. Jei variklis neužsiveda, spauskite raudoną alyvos slėgio apsaugos rankenėlę. Užveskite variklį ir 

atleiskite rankenėlę. 
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ĮSPĖJIMAS 
Siurblys niekada neturi siurbti, kai yra uždarytas uždarymo vožtuvas. Priešingu 
atveju, kyla siurblio ir vamzdynų sprogimo pavojus. 

 
 

 

ĮSPĖJIMAS 
Nusausinimo darbai daro įtaką aplinkinėms teritorijoms, kuriose iš žemės 
siurbiamas vanduo. 
Išsiurbiant gruntinį vandenį, gruntas sutankėja. Dėl to smėlio ruožai pradeda judėti 
arčiau vienas kito, o tai daro įtaką žemei. 
Tai gali sukelti pastatų ir vamzdynų įtrūkimus. Taip pat tai gali sukelti medinių polių 
puvimą, jei gruntinio vandens lygis ilgai bus žemas. 
Prieš pradėdami naudoti nusausinimo sistemą, įsitikinkite, kad yra parengtas 
patikimas nusausinimo planas ir atliktas poveikio aplinkinei teritorijai vertinimas. 

 
 

7.1 Sustabdymas 
 

1. Pasukite užvedimo raktelį į padėtį (1). Stebėkite, ar sistema sustabdoma laipsniškai ir sklandžiai. 
 

 
 

2. Jei manote, kad skystis gali užšalti, išleiskite iš siurblio skystį, kol jis neužšalo. 
3. Prieš sustabdydami siurblį, patikrinkite, ar tai neturės įtakos nusausinimo sistemai. 
4. Uždarykite uždarymo vožtuvą (jei yra). 
5. Uždarykite įsiurbimo vožtuvą. 
6. Išjunkite masę (2). 
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ĮSPĖJIMAS 
Jei yra rizika, kad siurblys užšals, iš siurblio išleiskite visą skystį. Jei yra, išleiskite 
skystį iš apatinio padėklo. 
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8 Stebėsena eksploatacijos metu 
 

1. Eksploatacijos metu reguliariai tikrinkite, ar siurblys veikia tinkamai, ar veikia sklandžiai ir be vibracijos, 
ar nesklinda neįprastų garsų, ar nėra nuotėkių. 

2. Jei siurblys ilgą laiką siurbė nepajudindamas vandens srauto, siurblio korpusą reikia užpildyti vandeniu, 
nes ilgą laiką nedrėkinami stūmoklio kaušeliai išdžiūna ir susitraukia. Kai siurblio korpusas bus užpildytas 
vandeniu, kaušeliai vėl išsiplės ir liesis prie cilindro sienelių. 

3. Patikrinkite, ar nėra nuotėkio per įkamšą. Jei reikia, sureguliuokite taip, kad per penkias sekundes 
nulašėtų vienas lašas vandens. Jei nuotėkis per įkamšą yra mažesnis, šiek tiek atlaisvinkite, jei didesnis 
– užveržkite. 

4. Maksimali leistina aplinkos temperatūra yra 40 °C. Guolių temperatūra neturi viršyti 110 °C. 
 

Pastaba 
Eksploatuoti, esant aukštesnei temperatūrai, leidžiama tik pasitarus su tiekėju. 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Kilus problemai arba siurbliui veikiant netinkamai, sustabdykite siurblį. Prieš vėl 
įjungdami siurblį, nustatykite ir pašalinkite gedimo priežastį. 
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9 Siurblio išleidimas, esant užšalimo pavojui 
 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Jei yra pavojus, kad įrenginys užšals, reikia išleisti siurbiamą skystį, kuris gali užšalti 
(kai siurblys yra sustabdytas). 

 
 

1. Išjunkite variklį ir atidarykite gaubto išleidimo angas (dangčius/kamščius) (1). 
2. Įsitikinkite, kad gaubto išleidimo angos (dangčiai/kamščiai) (1) nėra užkimšti kietomis medžiagomis. Jei 

reikia, išvalykite. 
 

 
 

 
 

 

ĮSPĖJIMAS 
Įsitikinkite, kad visi išleisti skysčiai yra tvarkomi ir šalinami laikantis vietos taisyklių. 
Neleiskite vandeniui tekėti tiesiai ant žemės, nes žemė gali tapti slidi. 

 
3. Atidarykite vožtuvus (dangčių/kamščių) (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), įsitikinkite, kad jie nėra užsikimšę ir, jei 

reikia, išvalykite. 
4. Įjunkite siurblį maždaug 5 minutėms, kad išleistumėte vandenį iš įsiurbimo ir slėgio vožtuvų. 
5. Išleidę visą vandenį, išjunkite variklį ir uždarykite visus vožtuvus (jungtis/dangčius/kamščius). 
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10 Trikčių šalinimas 

ĮSPĖJIMAS 

Siekiant išvengti pavojingų situacijų ir (arba) nesugadinti įrenginio, įvykus gedimui arba 

sutrikus veikimui, nedelsiant išjunkite siurblį. 

 
Problema Galima priežastis Sprendimas 

Siurblys ir pavara veikia, bet 
nėra srauto. 

Netinkamai sumontuota arba 
nesandari nusausinimo sistema. 

Patikrinkite visą nusausinimo 
sistemą ir pašalinkite nuotėkius. 

Odiniai stūmoklių kaušeliai yra 
sausi ir susitraukę. 

Užpildykite siurblio 
korpusą vandeniu. 

Odiniai stūmoklių kaušeliai 
yra visiškai susidėvėję. 

Pakeiskite susidėvėjusius 
odinius kaušelius. 

Siurblio korpuse / akmenų 
gaudyklėje yra per daug geležies 
arba kalkių nuosėdų. 

Išvalykite siurblį ir akmenų 
gaudyklę. 

Aplink siurblio korpusą / akmenų 
gaudyklę susikaupė ledo 
(paprastai variklis neužsiveda). 

Atšildykite siurblį. 

Nenustatytas arba netinkamai 
veikia akmens gaudyklės 
vakuumo reguliatorius. 

Sureguliuokite vožtuvą taip, kad 
vakuumo matuoklis rodytų maks.  
8,5 m, arba pakeiskite vožtuvą. 

 
 

Problema Galima priežastis Sprendimas 

Pavarai ir siurbliui veikiant, 
srauto nepakanka. 

Netinkamai sumontuota arba 
nesandari nusausinimo 
sistema. 

Patikrinkite visą nusausinimo 
sistemą ir pašalinkite nuotėkius. 

Odiniai stūmoklių kaušeliai 
yra susidėvėję. 

Pakeiskite susidėvėjusius 
odinius kaušelius. 

Per įkamšą prateka per daug 
oro (riebokšlis). 

Užveržkite įkamšos spaudiklį  
taip, kad per penkias (5) 
sekundes nuvarvėtų vienas (1) 
vandens lašas. 

Siurblio korpuse / akmenų 
gaudyklėje yra per daug 
geležies arba kalkių nuosėdų. 

Išvalykite siurblį ir akmenų 
gaudyklę. 

Nenustatytas akmens 
gaudyklės vakuumo 
reguliatorius. 

Sureguliuokite akmenų 
gaudyklės vožtuvą taip, kad 
vakuumo matuoklis rodytų maks.  
8,5 m. 

Per mažas siurblio sukimosi 
greitis. 

Padidinkite dyzelinio variklio 
sūkius arba variklio greitį 
(VFD). 

Netinkama sukimosi kryptis 
(tik siurbliams su elektrine 
pavara). 

Pakeiskite sukimosi kryptį 
(tik siurbliams su elektrine 
pavara). 
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Problema Galima priežastis Sprendimas 

Siurblys veikia labai garsiai. Itin didelis vakuumo lygis 
(artimas absoliučiam 
vakuumui). 

Sureguliuokite akmenų 
gaudyklės vožtuvą taip, kad 
vakuumo matuoklis rodytų 
maks. 8,5 m. 

Problema Galima priežastis Sprendimas 

Veikiant siurbliui naudojama 
neįprastai daug galios 
(pavara perkrauta). 

Per didelis siurblio sukimosi 
greitis. 

Sumažinkite dyzelinio variklio 
sūkius arba variklio greitį (VFD). 

Netinkama sukimosi kryptis 
(tik siurbliams su elektrine 
pavara). 

Pakeiskite sukimosi kryptį 
(tik siurbliams su elektrine 
pavara). 

Problema Galima priežastis Sprendimas 

Vos tik užvestas dyzelinis 
variklis užgesta (variklis šaltas). 

Priešinis slėgis išleidimo 
linijoje. 

Atjunkite įsiurbimo ir išleidimo 
linijas. Užveskite dyzelinį variklį ir 
leiskite jam įšilti penkias (5) 
minutes. Tada bandykite dar 
kartą. 

 
 

Problema Galima priežastis Sprendimas 

Neužsiveda dyzelinis variklis. Varikliui netiekiamas kuras. Pirmiausia patikrinkite kuro 
lygį bake. Taip pat patikrinkite 
kuro jungtis / filtrus. 

Neveikia kuro siurblys. Patikrinkite kuro siurblio saugiklį 
arba pakeiskite kuro siurblį. 

Mechaninė variklio alyvos 
slėgio apsauga yra išjungta 
(dėl to, kad baigiasi kuras arba 
yra žemas variklio alyvos 
slėgis). 

Įjunkite mechaninį alyvos 
slėgio išjungimo įtaisą 
(raudona svirtis) ir užveskite 
variklį. 

Nepakankamai įkrauta 
akumuliatorių baterija. 

Įkraukite akumuliatorių bateriją 
arba kreipkitės į techninės 
priežiūros skyrių. 

 
 

 

ĮSPĖJIMAS 
Jei nepavyksta pašalinti arba nustatyti siurblio gedimo, nedelsdami 

kreipkitės į „Uprent“ technikos skyrių. 
 

 

 


