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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 



Diiseltsentrifugaalpump mürasummutuskattega 
 

Tehniline spetsifikatsioon: 

Kavandatud kasutus    Kanalisatsiooni- ja drenaaživee pumpamine 

Mark / Tüüp     Pioneer / 200SL 

Maksimaalne voog    1025 m3 / h, vaata kõverat 

Maksimaalne tõstekõrgus   45 mwc, vaata kõverat 

Maksimaalne imemistõste   8,5m 

Imemisühendus    8’’ 

Tühjendusühendus    8’’ 

Vaba läbipääs     Kuni 76mm 

Mõõtmed P x L x K    2945mm x 1485mm x 2110mm 

Kaal      2235kg 

Mootor      Diiselmootor 

Mootori Mark / Tüüp    JCB / 444TA 

Mootori võimsus / p/min   85 kW / 800 – 2000 p/min 

Kütusepaak     430 liitrit 

Maksimaalne kütusekulu   13,5 – 16 l/h 

Taseme kontroll    2x ujuvad lülitid 

Vaakumpumba võimsus   50 m3/h 

GPS      Varustatud GPS 
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1 Kirjeldus, kasutusvaldkond ja tööpõhimõte 
 

1.1 Kirjeldus 
 

HOIATUS Käesolevas kasutusjuhendis on toodud oluline teave, mida tuleb pumbaagregaadi 

hoiustamisel, transportimisel, paigaldamisel, käitamisel ja hooldamisel järgida. Lugege 

kasutusjuhend enne pumbaagregaadi kasutamist hoolikalt läbi. Selleks et ennetada 

sobimatust või valest kasutusest või pumbaagregaadi tavapäraste tööparameetrite 

eiramisest tingitud kahjustusi, tuleb käesolevas juhendis toodud juhiseid kindlasti järgida. 

Juhiste mittejärgimine võib põhjustada kahjustusi, pumbaagregaadi enneaegseid rikkeid 

või vigastusi. Kõik sellised tegevused muudavad seadme garantii kehtetuks.  

 
Tsentrifugaalpumbad on ette nähtud konkreetseteks tööülesanneteks ning võivad või võivad mitte sobida 
ka muudeks ülesanneteks, kusjuures sobimatuse korral võib kaasneda pumba jõudluse kadu või seadmete 
potentsiaalsed kahjustused/potentsiaalsed vigastused. Kui teil tekib küsimusi selle osas, kas pumpa võib 
kasutada konkreetseks ülesandeks, võtke abi saamiseks ühendust Pioneer Pump, Ltd. esindaja või 
tehasega. 

 

1.2 Pumba ehitus ja toimimisjärjestus 
 

 

Täitepump Väljavoolu tagasilöögiklapp (pole näidatud) Täitekambri kuulkraan Täitekamber Pumba korpus 

1. Enne pumba käivitamist tuleb kontrollida, et imitoru oleks vees ja väljavoolu tagasilöögiklapp 
suletud. 

2.  Täitmispump hakkab imitorust ja pumba tagaosast õhku välja pumpama.  

3. Sellest tulenev vaakum imitorus tekitab veetaseme tõusu torus, kuni see ujutab pumba tagaosa 
üle. 
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4.  Seejärel hakkab pump veega täituma. 

5.  Vee tagasivoolu täitepumpa takistab täitekambris olev ujukpall, mis veetaseme tõusmisel tõuseb 
ülespoole ja klapi sulgeb. 

 

1.3 Kasutusala 
 

Pumbaagregaat on ette nähtud järgmiste vedelike pumpamiseks:  
 

• pinnavesi 

• drenaaživesi 

• lahjendatud reovesi 

• lahjendamata reovesi 

• vihmavesi  

• tahkete osakestega vesi  

• läga ja viskoossed vedelikud  

Märkus 

Pump ei ole ette nähtud toidutöötlemise tööstusesse, kuid seda võib selles valdkonnas kasutada siis, kui ei 

ole määratud spetsiaalseid hügieenistandardeid. 

Valitud pumbas kasutatavad materjalid tuleb eelnevalt üle kontrollida, tagades nende vastavuse konkreetse 

toiduaine töötlemiseks. 

 

 

1.4 Sobimatu kasutus 

– Pumpa ei tohi kasutada tule- ja/või plahvatusohtlike ainete pumpamiseks. 

– Standardpumpa või standardset pumbaüksust ei tohi kasutada tule- ja/või plahvatusohtlikus 

keskkonnas. 

– Standardpumpa või standardset pumbaüksust ei tohi kasutada plahvatusohtlikus (ATEX) 
keskkonnas. 

– Kasutage pumpa vaid nendes kasutusvaldkondades, mis on toodud pumba spetsifikatsioonide 
lehel. 

– Ilma tootja kirjaliku loata ei ole lubatud pumpa kasutada mistahes muus rakendusalas ja/või 

tegevusvaldkonnas kui selles, milleks pump algselt ette nähtud ja paigaldatud oli. 

 

HOIATUS 
Tootja ei vastuta pumba mittenõuetekohase kasutamise ja/või kasutusvaldkonna 

eest. 
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2 Spetsifikatsioonid ja mõõtmed  
 

Pioneer 200SL 

 
Standardne tehniline spetsifikatsioon 
 
Pumba tüüp ............................ Pioneer 200SL 
Maksimaalne vooluhulk .............................. 1025 m3/h  
Maksimaalne tõstekõrgus ............................ 45 m 
Mõõtmed (P x L x K) ............ 2945 x 1485 x 2110 mm 
Kuivkaal ………………….. 2235 kg 
Kütusepaak ...................... 430 l  
Tahkete osakeste läbimõõt ....................76 mm 
 
 
 
Mootor 
Mootori kaubamärk ....................... JCB 
Mootori tüüp ..................... 444TA 
Hooratta võimsus .................... 85 kW (116 HP) 
Mootori maksimaalne kiirus .............. 2000 p/min 
Kütusetarbimine ................ 13,5–16 l/h  
Kubatuur ..................... 4,4l 
Silindrite arv ............. 4 
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3 Jõudluskõver 
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TÕSTEKÕRGUS – ft 
TÕSTEKÕRGUS – m  
 
= töövahemik  = tõhusus 
VOOLUHULK  
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4 Ohutusjuhised 
 

Kasutusjuhendis on toodud hoiatus- ja ohutussümbolid. Neid ei tohi eirata. Sümbolid on toodud, et 
kaitsta teie tervist ja tagada ohutus ning ennetada keskkonnale ja pumbaüksusele tekkida võivat kahju. 

 

 

HÄDAOHT 
Kui juhendis on toodud ohusümbol ja selle juures märge „HÄDAOHT“, kaasneb 

sellega teave, mis on oluline kõigi pumba kasutamisega seotud isikute ohutuse 

tagamiseks. 

Sellise teabe eiramine võib kaasa tuua (rasked) vigastused või isegi surma. 
 

 

HOIATUS 
Kui juhendis on toodud hoiatussümbol ja selle juures märge „HOIATUS“, kaasneb 

sellega teave, mis on oluline kõigile pumba kasutamisega seotud isikutele. Sellise 

teabe eiramine võib kaasa tuua vigastused või pumba (rasked) 
väärtustega. 

Pumbaagregaat vastab Euroopa masinadirektiivile. Siiski ei ole välistatud, et seadme vale kasutamine 
võib põhjustada õnnetusi. 
Pumba kasutamine selliseks tegevuseks ja/või keskkonnas, mis ei ole määratletud pumba ostmisel, on 
rangelt keelatud ning võib kaasa tuua ohtliku olukorra. 
Eriti kehtib see söövitavate, toksiliste või teiste ohtlike vedelike korral. 
Pumbaüksuse võivad paigaldada, seda võivad käitada ja hooldada vaid isikud, kes on saanud vastava 
väljaõppe ning on teadlikud pumbaga seotud ohtudest. 
Paigaldus-, käitus- ja hoolduspersonal peavad järgima kõiki kohalikke ohutuseeskirju. Ettevõtte 
juhtkond vastutab selle eest, et kogu töö teostaksid vastava kvalifikatsiooniga isikud ohutul viisil. Ilma 
Pioneeri kirjaliku loata ei tohi pumbaüksust mistahes viisil muuta. 
Pioneer loobub igasugusest pumbaga seotud vastutusest juhul, kui pumpa ilma Pioneeri kirjaliku loata 

muudetakse. Kui müratase ületab 85 dB(A), tuleb kasutada kuulmiskaitset. 

 

HÄDAOHT 
Tahtmatu kokkupuute vältimiseks ennetage, et pumba kuumad/külmad ja 
pöörlevad osad oleksid piisavalt kaetud. 
Pumpa on keelatud käivitada, kui sellised kaitsed puuduvad või on kahjustunud. 

 

Ettevõtte juhtkond peab tagama, et kõik, kes pumbaga töötavad, on teadlikud sellest, mis tüüpi 
vedelikku pumbatakse. Need isikud peavad teadma, mis meetmeid lekke korral võtta. 
Kõrvaldage kõik lekkinud vedelikud nõuetekohaselt ja vastutustundlikult. Järgige kohalikke eeskirju. 

HÄDAOHT 
Ärge kunagi laske pumbal töötada blokeeritud väljalasketorustikuga. Soojuse 

kogunemine pumbas võib põhjustada plahvatuse. 

 

 

4.1 Ohutusmeetmed. 
 
Õnnetuste ja pumbaagregaadi kahjustuste või keskkonnakahjude vältimiseks tuleks 
võtta järgmised ohutusmeetmed: 
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• Kasutage pumbaagregaadi peale ja maha laadimisel, transportimisel ja paigaldamisel 
isikukaitsevahendeid. 

• Pumbaagregaati tohivad peale ja maha laadida, transportida ja paigaldada vaid selleks 
pädevad ja heakskiidetud isikud. 

• Jälgige, et pumbaagregaadi ümber oleks piisavalt ruumi, et pumbale segamatult ligi pääseda. 

• Hoidke korpuse uksed pumba töötamise ajal alati suletud. 

• Enne remondi- ja hooldustoiminguid seisake alati pump ja veenduge, et kõik juhtpaneelil olevad 
nupud ja lülitid oleksid välja lülitatud asendis. 

• Ärge kunagi lisage pumbaagregaadile kütust siis, kui mootor töötab. 

• Pumbaagregaati tohib tõsta AINULT selleks ettenähtud tõsteaasast, mis asub pumba helikindla 
korpuse ülaosas, või kahveltõstukiga, lükates kahvli harud pumbaagregaadi põhja all 
olevatesse kanalitesse. Enne pumbaagregaadi tõstmist tuleb kõik imi- ja väljavooluvoolikud 
lahti ühendada! Pumbaagregaati EI TOHI tõsta siis, kui selle mootor töötab. 

• Hoiustamisel tohib üksteise otsa laduda maksimaalselt kolm pumbaagregaati. 

 

Märkus 
Selleks et vältida volitamata isikute sattumist pumbaagregaadi juurde või pumbaagregaadi 
käitamist nende poolt, on soovituslik pumbaagregaadi ümber paigaldada barjäär või aed. 
 
 

4.2 Hoiatuskleebised 

Hoiatuskleebised kleebitakse pumbale vastavalt pumba konkreetsele versioonile. Veenduge, et need 
sümbolid on ja jäävad selgelt loetavaks.  

 

 

A 

 

Ohtlike materjalide (ohtlike kaupade) transpordisilt vastavalt ohtlike kaupade 
transportimise ohutusstandardile. 
UN 1202 klassi 3 märgis näitab, et tegemist on gaasiõli, diiselkütuse või kerge 
kütteõliga. 

 
B 

 

 

 
Diisel on ohtlik keskkonnale ning selle sattumisel äravoolu, veekogudesse või 
pinnasesse on sellega seotud kahjulike mõjude kõrvaldamise kulud märkimisväärsed. 

C 

 

 

Hoiatus: kuum pind 

D 

 

 

Hoiatus: muljumisoht 

E 

 

 

Õli 

F 

 

 

Ohtlikud või ärritavad ained 
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G 

 

 

Üldine oht 

H 

 

 

Hädaoht: kõrgepinge 

I 

 

 

Hädaoht: magnetväli 

J 

 

 

Kandke kuulmiskaitset 

K 

 

 

Kasutussuunised 

L 

 

 

Kõrvaldada keskkonnasõbralikul viisil toote kasutusea lõppedes. 
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5 Pumbaüksuse Pioneer tõstejuhised 
 

 

 

HÄDAOHT 
Ärge kunagi kõndige ülestõstetud pumba all. See võib põhjustada eluohtliku 
olukorra. 

 

 

HOIATUS 
Enne pumbaüksuse liigutamist ühendage alati lahti kõik välised ühendused. 

 

 

HOIATUS 
Pumbaüksuse transportimiseks ei tohi kasutada ei mootoril olevat tõsteaasa ega 

(tühja võlliga) pumba tõsteaasa. 

 

 

HOIATUS 
Tõstejõud peab olema nii vertikaalne kui võimalik: maksimaalne tõstenurk on 15°. 

 

Pumbaüksuse korpus 

 
Pumba korpuse ülaosas asub tõsteaas. Tõstke pumpa ainult sellest tõsteaasast. 
 

 

 

 

 
 

 

 

HOIATUS 
Kui pumbaüksus paigaldatakse soisele või mudasele pinnale, võib see maapinna 

külge „kinni“ jääda. 

 

 

HÄDAOHT 
Ärge KUNAGI liigutage ega tõstke pumbaüksust korpuse nurkades asuvatest 

profiilidest ega virnastamisraamist. 
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5.1 Pumbaüksuse liigutamine kahveltõstukiga 

Pumbaüksust saab kahveltõstukiga liigutada, kui pumbal on olemas avad kahveltõstuki tõsteharude 
jaoks. Kahveltõstuki kahvli harud tuleb pumbaüksuse tõstmiseks nendesse avadesse sisestada. 

 

 
 

 

 

HOIATUS 
Kasutage pumba tõstmiseks ainult sertifitseeritud tõsteseadmeid, millel on piisav 

tõstevõime, ning tõstke pumpa alati otse üles. Nurga alt tõstmisel võivad olla 

ohtlikud tagajärjed. 

Pumpa võivad tõsta vaid selleks sobivate volitustega isikud. 

Kuna pumbast on saadaval mitmeid eri versioone, on pumbaga kaasas vaid üldjuhised. 

Konkreetse pumbaüksuse mõõtmed ja kaalu leiate spetsifikatsioonide lehelt. 
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6 Pumbaüksuse paigaldamine 
 

Paigutamine – üldjuhised 

 

HOIATUS 
Pumba paigutamise ja paigaldamisega seotud juhiste eiramine võib kasutaja ohtu seada 

ja/või põhjustada raskeid kahjustusi pumbale või pumbaüksusele. 

 
Pioneer ei vastuta õnnetuste ja kahjustuste eest, mis tulenevad käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiste 

eiramisest. Mittenõuetekohane kasutamine võtab kliendilt õiguse garantiile ja õiguse nõuda kahjude 

hüvitamist. 

 
– Asetage pumbaüksus tasapinnalisele pinnale, mis peab pumba raskusele vastu. 

 

 

– Veenduge, et pumbaüksus on asetatud nii, et seda ei mõjuta deformatsioonijõud. 

– Veenduge, et pumbaüksuse ümber on piisavalt ruumi käitamis- ja hooldustoimingute teostamiseks. 
 

 

HOIATUS 
Veenduge, et pumba esikülg ja küljed ei oleks kaetud. See on oluline, kuna 

diiselmootoriga pumbaüksus eritab nendelt külgedelt soojust. Vt jooniseid. 
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– Paigaldage katted, et vältida kontakti kuumade pindadega >70 °C. Kleepige vajalikesse 
kohtadesse hoiatussümbolid. 

– Kui pump ja mootor tarnitakse eraldi, kontrollige nende joondatust pärast paigaldamist. 
– Kuumade vedelike pumpamisel veenduge, et on tagatud piisav õhuringlus, et ennetada laagrite ja 

määrete ülekuumenemist. 
– Paigaldage ettenähtud kaitse/kaitsmed õigel viisil. 

 
Pumbaüksusele saab paigaldada kaitsed, mis kaitsevad järgmiste parameetrite eest: 
• temperatuur 
• ülerõhk 
• alarõhk 
• pöörlemissuund 
• õlitase 
• ülekoormus 

 

6.1 Kasutamine välitingimustes 

Pumbaüksus sobib kasutamiseks välitingimustes. Lisaks üldistele suunistele tuleb täita ka järgmised 
nõudmised: 

− Veenduge, et seadme ümber on piisavalt ruumi, et mootor saaks võtta nii palju õhku kui vaja. 
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− Veenduge, et kuuma õhu väljalaskeava ümber oleks piisavalt vaba ruumi. Vahe peaks olema 
vähemalt 2 meetrit. 

− Vältige seadme kasutamist tolmustes oludes ja kohtades, kus võivad esineda korrosioon või 

erosioon. 

 
 
 
 

6.2 Kasutamine siseruumides 

Lisaks üldistele suunistele tuleb täita ka järgmised nõudmised: 

− Veenduge, et seadme kasutuskohas on tagatud piisav ventilatsioon. 

− Veenduge, et heitgaasid suunatakse õue. 

− Veenduge, et seadme ümber on piisavalt ruumi, et mootor saaks võtta nii palju õhku kui vaja. 

− Vältige kasutuskohas kõrget temperatuuri ja niiskust. Vältige seadme kasutamist tolmustes oludes 

ja kohtades, kus võivad esineda korrosioon või erosioon. 
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7 Pumba igapäevane hooldus 
 

1. Kontrollige õlitaset vaakumõlimahutis (1), vajadusel lisage õli. 

2. Kontrollige pumba laagrite (2) õli. 

3. Kontrollige mootori õlitaset (5) ja vajadusel lisage õli (4). 

4. Kontrollige kütusetaset kütusepaagis ja vajadusel lisage kütust. 

5. Kontrollige mootori jahutusvedeliku (6) taset. 

6. Kontrollige pumba tihendikambris (3) asuva õli taset ja selgust. Kui õli ei ole selge, vaid on valge, 
siis tähendab see, et õli sisaldab vett. Nõrutage segu välja, kontrollige tihendit ja täitke 
tihendikamber uue õliga. 

7. Kontrollige vaakumpumpa käitava keti seisukorda ja pingsust. 

8. Kontrollige, kas kõik seadme korpuse paneelid on paigaldatud. 

9. Kontrollige, kas pumbaagregaat on turvaliselt paigaldatud. 

10. Kontrollige, et pumba korpuse all paiknev nõrutusventiil on suletud. 

11. Kontrollige, et kõik imi- ja vooluühendused on korralikult pingutatud. 
 

 

   

 

 

HOIATUS 
Kuum õli ja komponendid võivad põhjustada vigastusi. Ärge laske kuumal õlil ega 
kuumadel komponentidel naha vastu puutuda. 
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8 Kütusesüsteemi täitmine 
 

 

 

 

HOIATUS 
Kontrollige alati kütusetaset kütusepaagis. Ärge käivitage pumpa, kui kütusetase on 

madal. Sellisel juhul võib õhk kütusesüsteemi sattuda. 

 

Täitke kütusesüsteem enne mootori esmakordset käivitamist, 

pärast kütusepaagi täielikku tühjendamist või pärast 

kütusefiltri(te) asendamist. 

 
Mootoripaigaldisse kuulub ka elektriga töötav kütusepump 
(1). Kui pumpa käitatakse, tühjeneb süsteem automaatselt. 
Veenduge, et ENNE mootori käivitamist oleks kütusest 
võimalikult palju õhku eemaldatud. Tühjendage süsteem 
järgmiselt: 
 
1. Keerake seadme käivituslülitit, et käivitada kütusepump 

(1) – ÄRGE KÄIVITAGE mootorit. Laske pumbal 30 
sekundit töötada. 

2. Kütusepumba (1) peatamiseks keerake käivituslüliti välja. 
Kütusepumba käivitamiseks oodake 10 sekundit ja 
seejärel keerake uuesti käivituslülitit. ÄRGE KÄIVITAGE 
mootorit. Laske pumbal 30 sekundit töötada. 

3. Korrake 2. punktis toodud samme kaks korda, enne kui 
mootori käivitate.  

4. Käivitage mootor ja veenduge, et see töötab sujuvalt. 
 

 

 

HOIATUS 
ÄRGE AVAGE kõrgsurve-kütusesüsteemi ajal, kui pumba mootor töötab. Mootori töö 

tekitab kütuses suure rõhu. Surve all olev kütuse pritsmed võivad põhjustada raskeid 

vigastusi või surma. 

ÄRGE TÜHJENDAGE kõrgsurve-kütusesüsteemi kõrgsurvetoru ühenduste 

vabastamise teel isegi siis, kui pumba mootor ei tööta. Kütusesüsteemi tühjendamiseks 

kütusest järgige selleks etteantud protseduuri. 
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9 Kütusetaseme kontrollimine ja kütuse lisamine 
 

 
 

 

HOIATUS 
Kütuse lisamisel peab mootor alati olema välja lülitatud. 

 

 
1. Kontrollige pumba korpuses olevat kütusetaseme näidikut (2). Kui kütust on vähe, lisage kütust 

kütusepaagi korgi avast (1). 
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10 Juhtpaneel Pioneer 200SL 
 

 

 

1. Hädaseiskamise nupp 

2. Kiiruse reguleerimise nupp 

3. Automaatse jõudeoleku 

märgutuli 

4. Eelsoojenduse märgutuli 

5. Mootori seiskumise märgutuli 

6. Hoiatustuli 

7. Manomeeter 

8. Vaakumimõõtur 

9. Süütelüliti 

10. CAN 750 ekraan 

11. Kõlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Ujuklülitid 
 

Ujuklüliteid saab kasutada vedeliku taseme seireks, et pumpa automaatselt käivitada ja seisata. Üks või 
kaks ujuklülitit saab kinnitada juhtploki paremale küljele (kruvipesad).  
Pumba kasutamiseks automaatrežiimis peab võtmelüliti olema keeratud asendisse „A“. Ühte ujuklülitit võib 
kasutada siis, kui mahuti lülitustasemete vahe on minimaalne. Kui lülitustasemete vahe on lai, siis tuleb 
kasutada kahte ujuklülitit. 

 

 

 

HOIATUS 
Kui jahutusvedelik on kuum, on jahutussüsteem surve all. Korgi eemaldamisel võib 
kuum jahutusvedelik välja pritsida ja põhjustada põletusi. Enne jahutussüsteemiga 
töötamist veenduge, et seadme mootor on maha jahtunud. 
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Ainult ühe ujuklüliti kasutamisel: kasutage ülemist pistikupesa. Kui ujuklüliti on alumises asendis, siis 
pump ei käivitu. Kui mahuti hakkab täituma, tõuseb ujuklüliti lülituspunktini. See käivitab pumba 
automaatselt.  
Kui vedelik on ära pumbatud ja selle tase mahutis on vähenenud, langeb ujuklüliti allapoole ja lüliti seiskab 
pumba kindlaksmääratud tasemel. Seda protsessi võib lõputult korrata. Soovituslik on teha mitte rohkem 
kui 5 käivitustsüklit ühes tunnis. 
 
Kahe ujuklüliti kasutamisel: kahte ujuklülitit saab kasutada vedeliku taseme hoidmiseks kahe punkti 
vahel – üks lüliti paigaldatakse maksimaalsele soovitud tasemele ja teine minimaalsele tasemele.  
Vedeliku taseme tõustes alumine ujuklüliti tõuseb, kuid seadme juhtpaneel ignoreerib seda signaali. Kui 
vedeliku tase tõuseb ülemise ujuklülitini, siis pump käivitub. Kui vedelik langeb taas ülemisest ujuklülitist 
allapoole, siis juhtpaneel ignoreerib seda signaali. Kui vedeliku tase mahutis langeb alumisest ujuklülitist 
allapoole, siis pump seiskub. Seda protsessi võib lõputult korrata. Soovituslik on teha mitte rohkem kui 5 
käivitustsüklit ühes tunnis. 

 

Näide kahe ujuklüliti kasutamisest 

 

Veetaseme alanemine 6 m pealt 1 m peale.  
 

 

 

 

• Pump on 
automaatkäivituse 
ooterežiimis, oodates 
veetaseme tõusmist 
ülemise ujuklülitini.  

  
 

 

 



21 
 

6 m käivitumine – tühi 

1 m seiskumine – tühi  

• Signaali automaatkäivituseks annab 
ülemise ujuklüliti hõljumine, misjärel 
pump käivitub automaatselt.  

• Pump töötab alguses tühikäiguks 
määratud kiirusega.  
 

 

  
6 m käivitumine – tühi 

1 m seiskumine – tühi 
 

• Pump teostab ekraanil näidatud 
soojendus- ja kiirendustsüklid.  
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• Pump töötab ekraanil näidatud 
täiskiirusel (valiku RUN väärtus) kuni 
veetase lange alumisest ujuklülitist 
allapoole.  
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6 m käivitumine – tühi 

1 m seiskumine – tühi 

• Kui alumine ujuklüliti langeb alla 
(seiskumine), alustab pump aeglustus- 
ja jahutustsüklit.  

• Mootor seiskub ja 2 minuti pärast 
läheb ekraan aku säästmiseks 
puhkerežiimi.  

• Seade ootab, kuni mõlemad ujuklülitid 
jälle hõljuma hakkavad ning kordab 
seejärel kogu tsüklit.  

  
6 m käivitumine – tühi 

1 m seiskumine – tühi 
 

 

 

Märkus 
Ujuklülitite kasutamisel on oluline, et pump ei käivituks ja lülituks välja rohkem kui viis korda ühe 

tunni jooksul. 

Ujuklüliteid paigutades pidage eespool toodud nõuet meeles. Kuna süsteem on mõningase 

viivitusega, siis võib pumba käivitumine võtta natuke aega. 

 

 
 

 

HOIATUS 
Kui kasutatakse automaatse täitetaseme andureid, võib pumbaüksus automaatselt 
käivituda. Seetõttu lülitage pumba toide alati välja, kui pumbaüksuse juures töid 
teostatakse. 
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11 Pumbaüksuse ettevalmistus käivitamiseks 
 

1. Kontrollige vaakumpumba õlitaset (1). 
2. Kontrollige pumba laagri korpuse õlitaset (2). 
3. Kontrollige pumba tihendikambris asuva õli taset ja selgust (3). Kui õli ei ole selge, vaid on 

valge, siis tähendab see, et õli sisaldab vett. Nõrutage segu välja, kontrollige tihendit ja 
täitke tihendikamber uue õliga. 

4. Kontrollige mootori õlitaset (5) ja vajadusel lisage täitekorgi avast (4) õli juurde. 
5. Kontrollige kütusetaset kütusepaagis ja vajadusel lisage kütust. 
6. Kontrollige mootori jahutusvedeliku (5) taset. 
7. Kontrollige vaakumpumpa käitava keti seisukorda ja pingsust.  
8. Kontrollige, kas kõik seadme korpuse paneelid on paigaldatud. 
9. Kontrollige, et pumba korpuse all paiknev nõrutusventiil on suletud. 

10. Kontrollige, et kõik imi- ja vooluühendused on korralikult pingutatud.  
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12 Käivitamine (manuaalne) 
 

1. Kontrollige pumba tüüpi (tüübiplaat) ja pumbaüksuse tööparameetreid, näiteks pöördeid minutis, 
töörõhku, energiatarbimist, töötemperatuuri jms. 

2. Kontrollige, et pumbaüksus oleks töökohale paigutatud vastavalt juhistele. Eriti pöörake tähelepanu 

pumbaüksuse ümber jäävale alale. Veenduge, et pumbaüksus saab enda jahutamiseks piisavalt 

värsket õhku. 

3. Kontrollige, et ettenähtud ohutuskaitsed on paigaldatud. 

4. Ühendage voolikud.  

5. Teostage igapäevane hooldus. 
6. Veenduge, et kütusepaagis on piisavalt kütust. 

7. Kontrollige mootori jahutusvedeliku taset. 

8. Vajadusel tühjendage kütusesüsteem. 

9. Enne pumba käivitamist teostage vajalikud üldtoimingud. 

10. Sulgege maanduslüliti (1). 

 

 
 

11. Võtmelüliti (3) keeramine asendisse „Run“ käivitab elektroonilise juhtseadise, kõik märgutuled süttivad 

korraks ning ekraanile kuvatakse enesekontrolli teostamise ajaks käivitusekraan.  

 

 
12. Kui võti keeratakse asendisse „Run“, siis ektrooniline juhtseadis eelsoojeneb ning eelsoojenduse 

märgutuli põleb. Eelsoojenduse aeg sõltub ümbritsevast keskkonnast ja mootori seisukorrast. Kui 
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eelsoojenduse märgutuli on kustunud, käivitatakse mootor, keerates selleks võtmelüliti (2) asendisse 

„Start“ (4) ja hoides seda paigal, kuni mootor käivitub. Võtmelüliti (2) toimib vedruga, mistõttu see 

naaseb vabastamisel alati automaatselt algasendisse. 

13. Kontrollige, et kõik hoiatustuled oleksid kustunud. 

14. Kui mõni hoiatustuli 10 sekundi möödudes ikkagi põleb, seisake pump kohe ja uurige välja hoiatustule 

põlemise põhjus. 

15. Laske pumbal 1 minut vabakäigul töötada, kontrollige võimalikke lekkeid voolikutest jms.  

16. Pärast 1 minuti möödumist reguleerige gaasihooba, kuni tühjendusvoolikus on saavutatud nõutav 
vooluhulk.  
 

 

Kiirendusfunktsioon  
Standardne kiirendusfunktsioon kasutab mootori soovitud kiiruse saavutamiseks hetkelist klahvlülitit. 
Käivitamisel hakkab mootor tööle tühikäigul. Jänese sümboli (3) vajutamine ja vabastamine suurendab 
kiirust 25 pöörde võrra minutis. Jänese sümboli (3) vajutamine ja all hoidmine suurendab kiiruse mõne 
sekundiga täiskiiruseni. Kilpkonna sümboli (4) vajutamine vähendab mootori kiirust sarnaselt eespool 
toodule.  
 

Kahe asendiga kiirendus  
Valikuline kahe asendiga kiirendus kasutab mootori soovitud kiiruse saavutamiseks kahe asendiga 
klahvlülitit. Jänese sümboli (3) vajutamine viib mootori tööolekusse. Kilpkonna sümboli (4) vajutamine viib 
mootori tühikäigule.  
 

Kolme asendiga kiirendus  
Valikuline kolme asendiga kiirendus kasutab mootori soovitud kiiruse saavutamiseks kolme asendiga 

klahvlülitit. Jänese sümboli (3) vajutamine viib mootori tööolekusse. Vahepealne asend viib mootori 

vahepealsesse olekusse. Kilpkonna sümboli (4) vajutamine viib mootori tühikäigule.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOIATUS 
Ärge laske pumbaagregaadil ilma vedelikku pumpamata või tühjalt pikemat aega töötada, kuna 
see võib põhjustada pumba ja laagrite ülekuumenemist. 
 
 

 

 

HOIATUS 
Kui pumba käivitamisel tekib vibratsioon, seisake pump kohe ning kõrvaldage vibratsiooni põhjus 
enne pumba uuesti käivitamist. 

 

 

HOIATUS 
Kui pumba imivõimsus on liiga suur, võib pumbas tekkida kavitatsioon, mille tunnuseks on suur 
vibratsioon, krabisev müra pumbas, vähenenud võimsus ja surve. Kui selline olukord kestab pika 
aja vältel, kahjustab see pumbaagregaati. Pumba käitamine sellises seisukorras pikema aja vältel 
muudab pumba garantii kehtetuks. 
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13 Käivitamine (automaatne) 
 

1. Kontrollige pumba tüüpi (tüübiplaat) ja pumbaüksuse tööparameetreid, näiteks pöördeid minutis, 
töörõhku, energiatarbimist, töötemperatuuri jms. 

2. Kontrollige, et pumbaüksus oleks töökohale paigutatud vastavalt juhistele. Eriti pöörake tähelepanu 

pumbaüksuse ümber jäävale alale. Veenduge, et pumbaüksus saab enda jahutamiseks piisavalt 

värsket õhku. 

3. Kontrollige, et ettenähtud ohutuskaitsed on paigaldatud. 

4. Ühendage voolikud.  

5. Teostage igapäevane hooldus. 
6. Veenduge, et kütusepaagis on piisavalt kütust. 

7. Kontrollige mootori jahutusvedeliku taset. 

8. Vajadusel tühjendage kütusesüsteem. 

9. Enne pumba käivitamist teostage vajalikud üldtoimingud. 

10. Paigaldage ja ühendage tasemeandurid, ühenduskoht (2) on juhtpaneeli taga. 

 

 
 

11. Sulgege maanduslüliti (1). 

 

 
12. Juhtsüsteemi võtme keeramine automaatkäivituse asendisse paneb korraks põlema kõik märgutuled, 

automaatse ooterežiimi märgutuli põleb ning ekraanile kuvatakse enesekontrolli ajaks käivitusekraan. 

Pärast seda kuvatakse ekraanile  anduri näit ja lüliti olek anduri/lüliti näidikul. Kuna 
elektrooniline juhtseadis ei ole sel ajal sisse lülitatud, näidatakse ekraanil ka kõiki CAN-võrgu väärtusi. 
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Pärast ühte minutit kustub ekraan, et säästa akut. Automaatne käivitus- ja seiskumissüsteem 
funktsioneerib, mida näitab ka põlev automaatse ooterežiimi märgutuli.  

Kui eelseadistatud automaatne käivitustingimus täitub, siis ekraan süttib, juhtpaneel käivitab mootori 
ja teostab kiirendusprotseduuri (vt diagrammi). Paindlik kiirendusprofiil hõlmab erinevaid kiiruseid ja 
aegu, et pumpa erineval viisil käivitada.  

 

 

 
 

 

 
  

 

 

HOIATUS 
Automaatrežiimi korral seiskub ja käivitub mootor automaatselt ilma hoiatuseta. 
 

 

 

HOIATUS 
Kui pumba imivõimsus on liiga suur, võib pumbas tekkida kavitatsioon, mille tunnuseks 
on suur vibratsioon, krabisev müra pumbas, vähenenud võimsus ja surve. Kui selline 
olukord kestab pika aja vältel, kahjustab see 
pumbaagregaati. Pumba käitamine sellises seisukorras pikema aja vältel muudab 
pumba garantii kehtetuks. 

 

 

HOIATUS 
Kui pumba käivitamisel tekib vibratsioon, seisake pump kohe ning kõrvaldage 
vibratsiooni põhjus enne pumba uuesti käivitamist. 
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14 Kontrollitud seiskamine 
 

1. Vähendage 1 minuti jooksul pumba kiirus tagasi tühikäigule. See aitab ennetada hüdraulilisi lööke 
voolikutes. 

2. Laske pumbal 1 minut tühikäigul töötada. 
3. Pumba seiskamiseks keerake lüliti asendisse „0“. 

4. Jälgige, et süsteem seiskuks ühtlaselt ja sujuvalt. 

5. Kui on alust arvata, et vedelik hakkab külmuma, tühjendage pump, kuni vedelik on endiselt vedelal 
kujul. 

6. Lülitage maanduslüliti (1) välja. 

 

 
 

15 Hädaseiskamine 
 

 

 

  

 

 

HOIATUS 
Hädaolukorras: – vajutage kohe seiskamisnuppu (1). 
 

 

 

HOIATUS 
ÄRGE KASUTAGE hädaseiskamisnuppu mootori tavapäraseks 
seiskamiseks. 

 

 

HOIATUS 
Pärast hädaseiskamist ÄRGE KÄIVITAGE mootorit seni, kuni 
hädaseiskamise põhjustanud probleem on kõrvaldatud. 
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16 Pumba tühjendamine külmumisohu korral 
 

 

 

HOIATUS 

Külmumisohu korral tuleb pump tühjendada siis, kui sellega pumbati vedelikku, mis võib 

(pumba mittetöötamisel) külmuda. 

Pioneer 200SL 

1. Lülitage mootor välja ja avage korpusel olevad tühjendusavad (katted/korgid) (1). 
2. Veenduge, et tühjendusavad (katted/korgid) (1) ei oleks ummistunud tahkete osakestega. 

Vajadusel puhastage need. 

3. Avage ventiilid (2) ja veenduge, et need ei ole ummistunud. Ummistuste korral puhastage 
ventiilid ja laske vesi välja voolata. 

4. Eemaldage kuulkraani katte poldid (3) ja tõstke kuuli natuke ülespoole. Nii langevad pumbas 
tõenäoliselt olev vesi ja mustus allapoole. 

5. Paigaldage kuulkraani kate tagasi ja pingutage poldid. 

6. Pärast seda, kui kogu vesi on välja nõrutatud, sulgege ventiil (2). 
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17 Veaotsing 
 

 

 

HOIATUS 
Rikke või ebatavalise töötamise korral seisake pump või pumbaüksus kohe, et ennetada 

ohtlike olukordade tekkimist ja/või pumba või pumbaüksuse (tõenäoliselt ulatuslike) 

kahjustuste tekkimist. 

Teavitage olukorrast vastutavaid isikuid. Tehke kindlaks rikke põhjus. Enne pumba 

taaskäivitamist kõrvaldage probleem. 
 

Sümptom Võimalikud põhjused 
Pump ei väljuta vedelikku 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 37 

Vähenenud võimsus 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 38, 39, 40, 47 

Vähenenud rõhk 5, 7, 8, 11, 13, 18, 19, 38, 39, 40, 47 

Vedelik ei püsi pumbas 2, 3, 4, 7, 10, 11, 20, 21, 22, 23 

Liigne energiatarbimine, mootor 
kuumeneb üle 

6, 12, 13, 17,18,19, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44 

Vibratsioon ja müra 2, 4, 9, 10, 14, 15, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 48 

Tihend: liigsed lekked, lühike 
kasutusiga,  
tihendi korpus kuumeneb üle 

22, 23, 25, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 
45, 46 

Laagrid: ülekuumenemine, lühike 
kasutusiga, müra 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44 

Pump kuumeneb üle, seiskub 1, 8, 9, 14, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44 

Korrosioon, erosioon, 
augustumine, oksüdatsioon või 
muu materjalikadu 

7, 8, 11, 14, 15, 16 

 
 

Põhjuste numbrite tähendus 
 

1 Pump ei ole täidetud 26 Laagrite korpus on liigselt jahutatud 

2 Imitorustik ei ole täidetud 27 Madal õlisurve (õliga määritavad laagrid) 

3 Imitorustikus on õhumull 28 Vale või ebapiisav määrimine 

4 Sissevõtuava või jalgventiil on ummistunud, 
pole piisavalt uputatud või on liiga väike 

29 Defektne määrimine 

5 Süsteemi tõstekõrgus on suurem kui 
pumba tõstekõrgus 

30 Mustus määrdes/laagrites 

6 Süsteemi tõstekõrgus on madalam kui 
pumba tõstekõrgus 

31 Niiskus määrdes/laagris 

7 Ebapiisav positiivne tõstekõrgus 32 Liiga palju määret 

8 Pumba paralleelne kasutamine on vale 33 Torud on pinges 

9 Imirõhk kuni aururõhk on alla miinimumi 34 Temperatuuri tõus 

10 Imikõrgus on liiga kõrge 35 Valesti joondatud 

11 Liigne aur pumbatavas vedelikus 36 Ühendus on valesti paigaldatud 

12 Pumbatava vedeliku erikaal on ettenähtust 
erinev 

37 Rootor on tagurpidi paigaldatud 

13 Pumbatava vedeliku viskoossus on 
ettenähtust erinev 

38 Kulunud kulurõngas 

14 Töötamine allpool nimivõimsust 39 Rootori kahjustus 

15 Kavitatsioon 40 Ebaõige tasakaal (pärast parandamist) 

16 Elektrolüüs 41 Painutatud võll 
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17 Rootor on ummistunud 42 Liigne telgsurvejõud 

18 Vale pöörlemissuund 43 Pöördeelement liigub liiga aeglaselt 

19 Madal kiirus 44 Kulunud või valesti paigaldatud laagrid 

20 Õhuleke imitorustikku 45 Mehaaniline tihend ei ole õigesti 
paigaldatud, rõngastihendid kahjustunud 
või kõvenenud 

21 Mehaanilise tihendi õhuleke 46 Võllil on sälgud tihendi juures 

22 Tihendusvedelik on saastunud, kuum või 
seda on ebapiisavalt 

47 Rõngastihend on keerdus 

23 Tihendusvedeliku süsteem ei ole 
ventileeritud 

48 Aluspind ei ole jäik või korralikult kinni 

24 Suur kiirus   

25 Mehaaniline tihend ei ole piisav   

 

 

 

 

 

 

HOIATUS 

Kui pumbal ilmneb mõni viga, mille põhjust te kohe tuvastada ei suuda, võtke 

ühendust ettevõtte Uprent tehnikaosakonnaga. 

 

Probleem Põhjus Tuvastamine Lahendus 

Diiselmootor 

ei käivitu või 

seiskub 

süsteemi 

töötamise ajal 

Kütus on otsas Kontrollige kütusetaset. Lisage kütust. 

Õhk kütuses Täitke mootor käivitamise 
teel. 

Mootoril on automaatse eeltäitega 
kütusesüsteem. 

Akupinge puudub või ei ole 
piisav 

Kontrollige aku pinget. Vajadusel laadige aku või asendage 

see. 

Aku ja startermootori vahel 
ühendus puudub või on 
halb 

Kontrollige ühendust aku 

ja mootori vahel. 

Puhastage ühenduskoht ja 

veenduge, et see on korralikult 

kinnitatud. 

Kütusefilter on ummistunud Kontrollige kütusefiltrit. Asendage kütusefilter. 

Õlisurve on madal Kontrollige õlitaset. Lisage õli. 

Õli temperatuur on liiga 

kõrge 

Kontrollige õlitaset. Lisage õli. 


