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Dīzeļa sūknis klusinātajā korpusā 
 
Tehniskie parametri: 
Pielietojums     Kanalizācijai un drenāžas ūdens pārsūknēšanai 
Ražotājs / modelis    Hidrostal / Superhawk 150 
Maksimālā ražība    310 m3 / h, skatīt ražības līkni 
Maksimālais spiešanas augstums  24 mwc, skatīt ražības līkni 
Maksimālais uzsūkšanas augstums  8,5m 
Iesūkšanas uzgaļu diametrs   6’’ 
Izmešanas uzgaļu izmērs   6’’ 
Cieto daļiņu caurlaidība   Līdz 100mm 
Gabarītizmēri L x W x H   2612mm x 1050mm x 1756mm 
Svars      1530kg 
Dzinējs      Dīzeļdzinējs 
Dzinēja ražotājs / modelis   Hatz / 2M41 
Dzinēja jauda / apgriezieni   14,1 kW / 1600 apgr/min 
Degvielas tvertnes tilpums   180 litri 
Degvielas maksimālais patēriņš  2,4 l/h 
Līmeņa kontrole    2x pludiņu līmeņa slēdži 
Vakuuma sūkņa ražība    50 m3/h 
GPS      Aprīkots ar GPS 
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1 Apraksts, pielietojums un darbības princips 
 

1.1 Apraksts 
 

BRĪDINĀJUMS: Šī rokasgrāmata ir paredzēta, lai sniegtu svarīgu informāciju, kas jāievēro 

sūknēšanas iekārtas uzglabāšanas, transportēšanas, uzstādīšanas, ekspluatācijas un 

apkopes laikā. Tādēļ mēs iesakām rūpīgi izlasīt šo rokasgrāmatu, pirms sūknēšanas iekārtas 

nodošanas ekspluatācijā. Lai nepieļautu bojājumus nepareizas vai nepiemērotas lietošanas 

dēļ, vai arī ja sūknēšanas iekārtu izmanto ārpus tās ierastajiem darbības parametriem, ir 

jāievēro šīs rokasgrāmatas instrukcijas. Šo nosacījumu neievērošanas gadījumā 

sūknēšanas iekārtas bojājumi vai priekšlaicīga kļūme var nodarīt kaitējumu. Jebkādas šādas 

darbības padara garantiju par spēkā neesošu.  

 
Hidrostal Superhawk ir daudzpusīgs notekūdeņu sūknis, kas aprīkots ar vakuuma sistēmu un vakuuma 

sūkni automātiskai un ātrai uzsūkšanai. Tāpēc nav nepieciešams sūkni pirms palaišanas uzpildīt ar ūdeni. 

Sūknim  ir spēcīgas uzsūkšanas spējas 8 līdz 9 metri vai iesūkšanas attālums no 70 līdz 100 metriem. 

Visi sūkņi tiek aprīkoti ar  troksni slāpējošu korpusu. 

Šie sūkņi ir ideāli piemēroti notekūdeņu un netīru šķidrumu, kas satur lielas cietas daļiņas, pārsūknēšanai. 

Šī iekārta ir aprīkota ar skrūves tipa darbaratu. Pateicoties skrūves tipa darbaratam, šiem sūkņiem ir liela 

cieto daļiņu caurlaidība. To zemais enerģijas patēriņš un no tā izrietošais degvielas izmaksu ietaupījums, 

tos atšķir arī no citiem zīmoliem. 

Sūknēšanas iekārta ir radīta temperatūras diapazonam no -5 °C līdz +30 °C, un šādos apstākļos 
dīzeļdzinējam jābūt uzpildītam ar 15W40 dīzeļdzinēja eļļu. 
Darbībai temperatūrā, kas zemāka par -15 °C, vakuuma sūkņa eļļa jānomaina uz eļļu ar atšķirīgu 
viskozitāti (SAE), lai novērstu eļļas noslāņošanos. Jāmaina arī dīzeļdzinēja eļļa, un sīkāka informācija ir 
pieejama dzinēja ražotāja ekspluatācijas un tehniskās apkopes rokasgrāmatā. Temperatūrā, kas zemāka 
par -10 °C, jāizmanto arī ziemas degviela, tādēļ vēlreiz skatiet detalizētu informāciju dzinēja ražotāja 
ekspluatācijas un tehniskās apkopes rokasgrāmatā. 

 

1.2 Konstrukcija un darbības secība 
Hidrostal SuperHawk sūknēšanas iekārta ir aprīkota ar vakuuma sūkni papildus skrūves 

centrbēdzes sūknim līdz ar to iekārta ir spējīga darboties sausā pašuzsūkšanas režīmā. Ja 

sūknēšanas iekārta atrodas virs šķidruma avota, pirms ekspluatācijas nav nepieciešams manuāli 

piepildīt skrūves centrbēdzes sūkni ar šķidrumu. Ja piemēro pozitīvu sūkšanas augstumu, 

pašuzsūcošā sistēma ir lieka, tomēr nav nepieciešams veikt nekādas izmaiņas vai korekcijas. 

 

 

Galvenās sūkņa sastāvdaļas: 
 

1. Ieplūde 

2. Vakuuma kamera 

3. Pludiņš 

4. Vakuuma sūknis 

5. Izplūde 

6. Lodveida vai klapes tipa pretvārsts 

7. Sūknis 
 

1. Kad motors ir iedarbināts, gan vakuuma sūknis un centrbēdzes sūknis rotē. Uz sūkņa izplūdes 



esošais pretvārsts noslēdz izplūdes līniju. Tā kā vakuuma kamerā nav šķidruma, pludiņa vārsts ir 
atvērts, ļaujot vakuumsūknim iegūt gaisu no vakuuma kameras. 

2. Vakuuma sūknis izsūknēs gaisu no vakuuma kameras un iesūkšanas līnijas. 

3. Sakarā ar to, ka iesūkšanas līnijā ir izveidojies vakuums, ūdens tiek sūknēts pa līniju līdz sūknim. 

4. Tiklīdz ūdens ieplūst Hidrostal sūknī, tas uzsāks izplūdi un plūsmas ātrums iesūkšanas līnijā 
palielinās. 

5. Vakuuma kamera sāks uzpildīties ar ūdeni, izraisot pludiņa vārsta celšanos, līdz tas sasniedz 
līmeni, kurā pludiņa vārsts ir aizvērts un no vakuuma kameras nevar iesūkt papildu gaisu. 

6. Līdz ko sūknī nav šķidruma vai iesūkšanas līnijā, vakuuma kamerā ienāk gaiss, izraisot ūdens 
līmeņa samazināšanos vakuma kamerā. 

7. Tiklīdz ūdens līmenis vakuuma kamerā samazinās, pludiņa vārsts atveras, ļaujot vakuuma sūknim 
atkārtoti uzpildīt sūkni. 

 

1.3 Paredzētais lietojums 
 

Sūkņu komplekts ir paredzēts, lai sūknētu:  
 

• Virszemes ūdeņus 

• Drenāžas ūdeņus 

• Atšķaidītus notekūdeņu nosēdumus 

• Neatšķaidītus notekūdeņus 

• Lietus ūdenī  

• Cietvielām bagātu ūdeni  

• Vircu un viskozos šķidrumus  

Piezīme 
Sūknis nav paredzēts pārtikas pārstrādei, bet to var izmantot šādām vajadzībām, ja uz tām neattiecas 

nekādi īpaši higiēnas standarti. 

Visos gadījumos izvēlētajā sūkņa versijā izmantotie materiāli ir iepriekš jāpārbauda, vai tie ir piemēroti 

attiecīgajam pārtikas produktam. 

 

1.4 Neparedzēta lietošana 
– Sūkni nav atļauts izmantot viegli uzliesmojošu un/vai sprādzienbīstamu vielu sūknēšanai. 

– Standarta sūkni vai sūknēšanas iekārtu nav atļauts novietot vidē, kurā 

pastāv uguns un/vai eksplozijas draudi. 

– ATEX vidē nav atļauts novietot standarta sūkni vai sūknēšanas iekārtu. 

– Izmantojiet sūkni tikai tām vajadzībām, kas norādītas sūkņa specifikāciju lapā. 

– Bez ražotāja rakstiskas atļaujas nav atļauts izmantot sūkni citiem lietojumiem 

un/vai darbības jomām, izņemot tās, kuras sākotnēji tika noteiktas un kuru 

izpildei uzstādīts sūknis. 

 
 BRĪDINĀJUMS 

Ražotājs nav atbildīgs par nepareizu sūkņa izmantošanu un/vai lietošanu. 

 

  



2 Specifikācija un izmēri  
 

Superhawk 150 
 

Standarta tehniskā specifikācija 
 
Sūkņa tips........................... Superhawk 150 
Maks. ražība.............................. 310 m3/stundā  
Maksimālais spiešanas augstums.......................24 mwc  
Izmēri L x W x H......... 2205 x 1050 x 1385 mm 
Pašmasa………………….. 1530 kg 
Degvielas tvertne.............................. 180 l  
Degvielas patēriņš....2,4 l/h 
Cieto daļiņu caurlaidība....................100 mm  
 
Motors 
Motora zīmols....................... Hatz 
Motora tips.......................... 2M41 
Spararata jauda.................... 14,1 kW  
Maksimālie motora apgriezieni.............. 1500 apgr./min 
Darba tilpums....................... 0,667 l 
Cilindru skaits............. 2 
 

 
 
 
 
  



 

3 Drošības norādījumi 
 

Šajā rokasgrāmatā ir brīdinājuma un drošības simboli. Neignorējiet norādījumus. Tie ir paredzēti Jūsu 
veselībai un drošībai, kā arī lai novērstu kaitējumu apkārtējai videi un sūknēšanas iekārtai. 

 

 

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

informācija, kas ir ļoti svarīga visu iesaistīto personu drošībai. 
Informācijas ignorēšana var izraisīt traumas (iespējams, smagas) vai pat nāvi. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Kad tiek parādīts brīdinājuma simbols ar tekstu “BRĪDINĀJUMS”, tam ir pievienota 

informācija, kas ir ļoti svarīga visiem, kas ir saistīti ar sūknēšanas iekārtu. Informācijas 

neievērošana var izraisīt ievainojumus vai sūkņa iekārtas bojājumus (iespējams, 

nopietnus). 

Sūknēšanas iekārta atbilst Eiropas Mašīnu direktīvai. Tomēr tas neizslēdz negadījumu iespējamību, 
ja to lieto nepareizi. 
Sūkņa izmantošana lietošanai un/vai sūkņa novietošanai vidē, kas nav definēta pirkuma brīdī, ir 
stingri aizliegta un var izraisīt bīstamu situāciju. 
Tas īpaši attiecas uz kodīgiem, toksiskiem vai citiem bīstamiem šķidrumiem. 
Sūknēšanas iekārtu drīkst uzstādīt, ekspluatēt un apkalpot tikai personas, kuras ir izgājušas 
atbilstošu apmācību un apzinās ar to saistītās briesmas. 
Uzstādītājam, operatoram un apkopes personālam jāievēro vietējie drošības noteikumi. Uzņēmuma 
vadība ir atbildīga par to, lai visu darbu droši veiktu atbilstoši kvalificēts personāls. Bez rakstiskas 
Hidrostal atļaujas sūknēšanas iekārtā veikt izmaiņas ir aizliegts. 



Ja sūknī tiek veiktas izmaiņas bez rakstiskas Hidrostal atļaujas, Hidrostal atsakās no visas atbildības. 

Ja trokšņa emisijas līmenis pārsniedz 85 dB (A), jālieto dzirdes aizsargierīces. 

 

BĪSTAMI 
Pārliecinieties, ka sūkņa karstās/aukstās un rotējošās daļas ir pietiekami 
aizsargātas, lai novērstu nejaušu kontaktu. 
Sūkni nav atļauts iedarbināt, ja šādi aizsargi ir pazuduši vai bojāti. 

 

Uzņēmuma vadībai jānodrošina, lai visi, kas strādā ar/uz sūknēšanas iekārtas, būtu informēti par 
sūknējamā šķidruma veidu. Šīm personām ir jāzina, kādi pasākumi jāveic noplūdes gadījumā. 
Atbrīvojieties no noplūdušiem šķidrumiem atbildīgi. Ievērojiet vietējos noteikumus. 

BĪSTAMI 
Nekad neļaujiet sūknēšanas iekārtai darboties ar bloķētu izplūdes vadu. Siltuma 

uzkrāšanās var izraisīt sprādzienu. 
 

3.1 Drošības pasākumi 
 
Lai novērstu nelaimes gadījumus un sūknēšanas iekārtas vai vides bojājumus, jāveic 
šādi drošības pasākumi: 
 

• Iekraušanas, izkraušanas, transportēšanas un sūknēšanas iekārtas uzstādīšanas laikā 
izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus (turpmāk tekstā – IAL). 

• Sūknēšanas iekārtas iekraušanu, izkraušanu, transportēšanu un uzstādīšanu drīkst veikt tikai 
kompetentas, apstiprinātas personas. 

• Nodrošiniet pietiekami daudz vietas ap sūknēšanas iekārtu, lai nodrošinātu brīvu un 
neierobežotu piekļuvi. 

• Darbības laikā vienmēr korpusa durvis turiet aizvērtas. 

• Pirms remonta un apkopes vienmēr vispirms apturiet sūknēšanas iekārtu un pārliecinieties, 
ka visas vadības ierīces panelī ir izslēgtas. 

• Nekad neuzpildiet sūknēšanas iekārtu ar ieslēgtu motoru. 

• Sūknēšanas iekārtas drīkst pacelt TIKAI, izmantojot pacelšanas cilpu, kas atrodas 
sūknēšanas iekārtas centrā korpusa augšpusē, vai ar autoiekrāvēju, izmantojot vietas, kas 
atrodas sūknēšanas iekārtas pamatnē. Pirms sūknēšanas iekārtas pacelšanas Jāatvieno 
visas iesūkšanas un izplūdes šļūtenes. Sūknēšanas iekārtu NEKAD nedrīkst pacelt, kad 
darbojas motors. 

• Noliktavā esošās sūknēšanas iekārtas nedrīkst būt sakrautas vairāk par trim (viena virs otras). 

 

Piezīme 
Lai nepiederošas personas nevarētu darboties vai nonākt saskarē ar sūknēšanas iekārtu, 
ieteicams uzstādīt barjeru vai žogu. 
 
 

3.2 Brīdinājuma uzlīmes 
Uz sūknēšanas iekārtas tiek uzlīmētas brīdinājuma uzlīmes, kas piemērojamas konkrētajai versijai. 
Pārliecinieties, ka šie simboli ir un paliek skaidri salasāmi.  

 



 

A 

 

Etiķete bīstamo materiālu (bīstamo kravu) pārvadāšanai saskaņā ar drošības standartu 
bīstamo kravu pārvadāšanai. 
ANO 1202. klases 3. informatīvā zīme norāda, ka ir gāzeļļa, dīzeļdegviela vai gaišā 
apkures eļļa. 

 
B 

 

 

 
Dīzeļdegviela ir kaitīga apkārtējai videi, un, ja tā ieplūst notekcaurulē, ūdensceļā vai 
gruntī, rodas ievērojamas sanācijas izmaksas. 

C 
 

 

Uzmanību: karsta virsma 

D 
 

 

Uzmanību: saspiešanas briesmas 

E 
 

 

Eļļa 

F 
 

 

Bīstamas vai kairinošas vielas 

G 
 

 

Vispārējs apdraudējums 

H 
 

 

Bīstami: augstspriegums 

I 
 

 

Bīstami: magnētiskais lauks 

J 
 

 

Valkājiet dzirdes aizsardzības ierīces 

K 
 

 

Lietošanas pamācība 

L 
 

 

Iznīciniet to videi draudzīgā veidā produkta derīguma termiņa beigās. 

 



 

4 Superhawk sūknēšanas iekārtas pacelšanas 
instrukcija 

 
 

 

BĪSTAMI 
Nekad neatrodaties zem paceltas kravas. Tā rezultātā var rasties dzīvībai bīstama 
situācija. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Pirms pārvietojat sūknēšanas iekārtu, vienmēr atvienojiet visus ārējos 
savienojumus. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Sūknēšanas iekārtas transportēšanai nedrīkst izmantot ne motora pacelšanas 

cilpu, ne citas tam neparedzētās vietas 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Cēlējspēkam jābūt pēc iespējas vertikālam; maksimālais pacelšanas leņķis ir 15°. 

 
Sūknēšanas iekārta korpusā 
 

Korpusa augšpusē atrodas pacelšanas cilpa. Paceliet iekārtu tikai aiz šīs pacelšanas cilpas. 
 

 

 
 



 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja sūknēšanas iekārta ir uzstādīta uz purvainas vai dubļainas virsmas, iekārta var 

iegrimt zemē. 

 

 

BĪSTAMI 
NEKAD nepārvietojiet vai nepaceliet sūknēšanas iekārtu aiz leņķa profiliem 

korpusa vai iekraušanas statņa augšpusē. 

 
 

4.1 Sūknēšanas iekārtas pārvietošana ar autoiekrāvēju 
Autoiekrāvēja celšanas vietas (ja tādas ir) var izmantot sūknēšanas iekārtas pārvietošanai ar 
autokierāvēju. Autoiekrāvēja dakšas jāievieto šajās celšanas vietās, lai paceltu sūknēšanas iekārtu. 

 

 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Izmantojiet sertificētu pacelšanas aprīkojumu ar pietiekamu celtspēju un vienmēr 

paceliet tieši no augšas. Pacelšana no leņķa var izraisīt bīstamas situācijas. 
Pacelšanas darbus drīkst veikt tikai atbilstoši pilnvaroti darbinieki. 
Tā kā ir pieejamas daudzas dažādas sūknēšanas iekārtas versijas, te tiek sniegti tikai 

vispārēji norādījumi. Svaru un izmērus skatiet konkrētās sūknēšanas iekārtas 

specifikācijas lapā. 

 
  



5 Sūknēšanas iekārtas uzstādīšana 
 

Novietošana – vispārēja 

 
 BRĪDINĀJUMS 
Neievērojot sūknēšanas iekārtas novietošanas un uzstādīšanas vadlīnijas, var rasties 

bīstamas situācijas lietotājam un/vai nopietni sūkņa vai sūknēšanas iekārtas bojājumi. 

 
Hidrostal nav atbildīgs par negadījumiem un bojājumiem, kas rodas, neievērojot šīs rokasgrāmatas 

vadlīnijas. Šādas izmantošanas rezultātā tiek zaudētas tiesības pieprasīt garantiju vai iesniegt kaitējuma 

atlīdzināšanas prasības. 

 
– Novietojiet sūknēšanas iekārtu uz līdzenas virsmas, kas spēj izturēt slodzi. 

 

 

– Pārliecinieties, ka sūknēšanas iekārta ir novietota tā, lai to nepakļautu nekādiem deformācijas 
spēkiem. 

– Pārliecinieties, ka ap sūknēšanas iekārtu ir pietiekami daudz vietas ekspluatācijas un apkopes 
darbiem. 

 
 

 BRĪDINĀJUMS 
Pārliecinieties, ka sūknēšanas iekārtas priekšpuse un sāni nav pārklāti. Tas ir 
svarīgi, jo ar dīzeļdzinēju darbināma sūknēšanas iekārta no šīm pusēm izstaro 

siltumu. Skatīt attēlus. 
 
 



– Uzstādiet aizsargus, lai novērstu saskari ar karstām virsmām > 70 °C (158 °F). Vajadzības 
gadījumā piestipriniet brīdinājuma simbolus. 

– Ja sūknis un motors tiek piegādāti atsevišķi, pēc uzstādīšanas pārbaudiet centrējumu. 
– Sūknējot karstus šķidrumus, pārliecinieties, ka gaisa cirkulācija ir pietiekama, lai novērstu gultņu 

un smērvielu pārkaršanu. 
– Pareizi uzstādiet noteiktās aizsargierīces. 

 
Sūknēšanas iekārtu var aprīkot ar aizsargierīcēm ar šādiem parametriem: 
• temperatūra 
• pārspiediens 
• zem spiediena 
• rotācijas virziens 
• eļļas līmenis 
• pārslodze 

 

5.1 Izmantošana ārpus telpām 
Sūknēšanas iekārta ir piemērota izmantošanai ārpus telpām. Papildus vispārīgajiem norādījumiem ir 
jāievēro šādas papildu prasības: 

− Pārliecinieties, ka ap gaisa ieplūdes vietu ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai motors varētu 
iesūkt tik daudz gaisa, cik nepieciešams. 

− Pārliecinieties, ka ap karstā gaisa izeju ir pietiekami daudz brīvas vietas. Nodrošiniet 
vismaz 2 m attālumu. 

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

 
 
 

5.2 Izmantošana iekštelpās 
Papildus vispārīgajiem norādījumiem ir jāievēro šādas papildu prasības: 

− Pārliecinieties, ka zonā ir piemērota ventilācija. 

− Pārliecinieties, ka izplūdes gāzes tiek izvadītas ārpus telpām. 

− Pārliecinieties, ka ap gaisa ieplūdes vietu ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai motors varētu 
iesūkt tik daudz gaisa, cik nepieciešams. 

− Novērsiet augstu apkārtējās vides temperatūru un mitrumu. Izvairieties no putekļainiem apstākļiem 

un vietām, kur var rasties korozija vai erozija. 

  



6 Sūknēšanas iekārtas uzstādīšana 
 

 

6.1 Sagatavošanās palaišanai 
 

1. Pārbaudiet eļļas līmeni un eļļas dzidrumu sūkņa blīvslēga kamerā (1). Ja eļļa nav dzidra, bet 

ir balta, tas nozīmē, ka eļļa satur ūdeni. Noteciniet šo maisījumu, pārbaudiet blīvslēgu un 

piepildiet blīvējuma kameru ar svaigu eļļu. 

2. Pārbaudiet vakuuma sūkņa eļļas līmeni (2). 

3. Pārbaudiet motora eļļas līmeni (3) un, ja nepieciešams, papildiniet. 

 

4. Pārbaudiet degvielas līmeni degvielas tvertnē un, ja nepieciešams, papildiniet. 

5. Pārbaudiet piedziņas siksnas, kas piedzen vakuuma sūkni (4), stāvokli un spriegojumu.  

6. Pārbaudiet, vai visi aizsargi un paneļi ir uzstādīti. 

7. Pārbaudiet, vai drenāžas vārsts zem sūkņa korpusa ir aizvērts. 

8. Pārbaudiet, vai visi ieplūdes un izmešanas līniju savienojumi ir droši pievilkti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6.2 Superhawk 150 vadības panelis 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīme 
Stundu skaitītājs norāda, cik ilgi sūknis ir darbojies. Šīs stundas rādījums ir svarīgs arī, lai noteiktu, kad 

sūknēšanas iekārtai ir nepieciešama apkope. 

 

 

6.3 Pludiņa slēdži 

Akumulatora uzlāde 

Palaišanas procedūra 

Motora eļļas spiediens 

Manuāli/Izslēgts/Auto 

slēdzis 

Iztukšošana/ uzpildīšana 

slēdzis 

Motora apgriezieni 

Degvielas tvertnes 

degvielas līmenis 

Stundu skaitītājs 

Minimālā līmeņa 

pludiņa rozete 

Maksimālā līmeņa 

pludiņa rozete 



 

– Pludiņa slēdžus izmanto, kad ir nepieciešams automātiska sūknējamā šķidruma līmeņa kontrole. 

 
Izmantotie pludiņi ir identiski. Pludiņš (2) ieslēdz 
sūkņa iekārtu, kad ir sasniegts maksimālais līmenis. 
Pludiņš (1) izslēdz sūkņa iekārtu, kad ir sasniegts 
minimālais līmenis (1) 
 

Piezīme 
Ja tiek izmantoti pludiņa slēdži, ir svarīgi, lai 

sūknēšanas iekārta ieslēgtos un izslēgtos ne vairāk kā 

četras reizes stundā. 

Paturiet to prātā, izvietojot pludiņa slēdžus. 

Tā kā sistēma ir paredzēta aizkavētai iedarbināšanai, 

var paiet zināms laiks, pirms sūknis sāk darboties. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja tiek izmantota automātiskā līmeņa kontrole, sūkņa iekārta var iedarboties 
automātiski. Tāpēc, strādājot pie sūknēšanas iekārtas, vienmēr izslēdziet strāvas 
padevi. 

6.4 Degvielas līmeņa pārbaude un uzpildīšana 
 
Pārbaudiet degvielas tvertnes līmeņrādi (1). Ja [degvielas] rādījumi ir zemi, uzpildiet degvielas 
tvertni. Atveriet degvielas tvertnes vāku (2) un piepildiet degvielu. 
 

  



7 Degvielas sistēmas atgaisošana 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Vienmēr pārbaudiet degvielas līmeni degvielas tvertnē. Neieslēdziet sūkni, kad ir maz 

degvielas. Šajā gadījumā gaiss var iekļūt degvielas sistēmā. 
 

Pirms motora pirmās iedarbināšanas pēc degvielas tvertnes pilnīgas iztukšošanas vai pēc 

degvielas filtra (-u) nomaiņas atgaisojiet degvielas sistēmu. 

 
1. Atskrūvējiet atgaisošanas skrūvi (1). 

2. Sūknēt manuālo sūkņa sviru (2). Atkārtojiet to līdz brīdim, kad no atgaisošanas  skrūves (1) sāk plūst 
degviela. 

3. pievelciet atgaisošanas skrūvi (1). 
4. Vizuāli pārbaudiet degvielas padeves cauruļvadu tehnisko stāvolki un noplūdes. 

 

  
    



8 Sūkņa ikdienas apkope 
 

• Ar mērtaustu pārbaudiet eļļas līmeni vakuuma sūkņa eļļas tvertnē vai caur eļļas līmeņa stikliņu 
tvertnes sānu malā un, ja nepieciešams, papildiniet. 

• Pārbaudiet motora eļļas līmeni un, ja nepieciešams, papildiniet. 

• Pārbaudiet degvielas līmeni degvielas tvertnē un, ja nepieciešams, papildiniet. 

• Pārbaudiet eļļas līmeni un eļļas dzidrumu sūkņu blīvslēga kamerā. Ja eļļa nav dzidra, bet ir balta, 
tas nozīmē, ka eļļa satur ūdeni. Noteciniet šo maisījumu, pārbaudiet blīvslēgu un piepildiet blīvslēga 
kameru ar svaigu eļļu. 

• Pārbaudiet piedziņas siksnas, kas piedzen vakuuma sūkni, stāvokli un spriegojumu. 

• Pārbaudiet, vai visi korpusa paneļi ir uzstādīti. 

• Pārbaudiet, vai iekārta ir droši uzstādīta. 

• Pārbaudiet, vai drenāžas vārsts zem sūkņa korpusa ir aizvērts. 

• Pārbaudiet, vai visi iesūkšanas un izplūdes līniju savienojumi ir droši pievilkti. 
 

 

 

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

 

  



9 Palaišana (manuāli) 
1. Pārbaudiet sūkņa tipu (tipa plāksnīti) un sūknēšanas iekārtas raksturlielumus, piemēram: apgr./min, 

darba spiediens, enerģijas patēriņš, darba temperatūra, rotācijas virziens, utt. 
2. Pārbaudiet, vai sūknēšanas iekārta ir novietota saskaņā ar norādījumiem. Pievērsiet īpašu uzmanību 

zonai ap sūknēšanas iekārtu. Pārliecinieties, ka sūknēšanas iekārta var iesūkt pietiekami daudz svaiga 

gaisa. 

3. Pārbaudiet, vai ir spēkā noteiktie drošības noteikumi. 

4. Savienojiet šļūtenes.  

5. Veiciet ikdienas apkopi. 
6. Pārliecinieties, ka degvielas tvertnē ir pietiekami daudz degvielas. 

7. Ja nepieciešams, atgaisojiet degvielas sistēmu. 

8. Veiciet sūkņa iedarbināšanas vispārīgās darbības. 

9. Aizveriet zemējuma slēdzi (1). 

 

 

10. Pavelciet iedarbināšanas sviru (3) uz START pozīciju. Aukstam dzinējam pie palaišanas svira jāiestata 

uz maksimālo ātruma iestatījumu. Motora apgriezienus regulējot, var mainīt sūkņa veiktspēju 

 

 
11. Pagrieziet slēdzi "MAN – 0 – AUTO" (2) uz MAN pozīciju, motoram ir jāiedarbojas. Ja sēdzis ir 

pagriezts uz MAN pozīciju sūknis darbosies nepārtraukti, pat tad ja ir pievienoti pludiņa slēdži. 



 

 

 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Neļaujiet sūknēšanas iekārtai ilgstoši darboties bez sūknēšanas šķidruma  
 vai “Tukšgaitā” stāvoklī, jo var veidoties sūkņa un gultņu pārkaršana. 
 

 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja iedarbināšanas laikā rodas vibrācija, nekavējoties apturiet sūkni un novērsiet 
vibrācijas iemeslu, pirms uzsākat darbus no jauna. 

 

 

BRĪDINĀJUMS  
Ja sūkņa vakuuma līmenis ir iestatīts pārāk augstu, sūknēšanas iekārtā ir iespējama 
kavitācija, un to var atpazīt pēc augsta vibrācijas līmeņa, krakšķēšanas trokšņa sūknī, 
samazinātas jaudas un spiediena. Ja šāds stāvoklis saglabāsies ilgāku laiku, tas 
sabojās sūknēšanas iekārtu.   
Turpinot darbināt iekārtu šajā stāvoklī, sūknēšanas iekārtas garantija nedarbosies. 

  



10 Automātiska palaišana 
1. Pārbaudiet sūkņa tipu (tipa plāksnīti) un sūknēšanas iekārtas raksturlielumus, piemēram: apgr./min, 

darba spiediens, enerģijas patēriņš, darba temperatūra, rotācijas virziens, utt. 
2. Pārbaudiet, vai sūknēšanas iekārta ir novietota saskaņā ar norādījumiem. Pievērsiet īpašu uzmanību 

zonai ap sūknēšanas iekārtu. Pārliecinieties, ka sūknēšanas iekārta var iesūkt pietiekami daudz 

svaiga gaisa. 

3. Pārbaudiet, vai ir spēkā noteiktie drošības noteikumi. 

4. Savienojiet šļūtenes.  

5. Veiciet ikdienas apkopi. 
6. Pārliecinieties, ka degvielas tvertnē ir pietiekami daudz degvielas. 

7. Ja nepieciešams, atgaisojiet degvielas sistēmu. 

8. Veiciet sūkņa iedarbināšanas vispārīgās darbības. 

9. Pievienojiet un uzstādiet līmeņa slēdžus (4 un 5). 

 

 
 

10. Ieslēdziet masas slēdzi (1). 

 

11. Pagrieziet slēdzi "MAN – 0 – AUTO" (2) uz AUTO pozīciju. "SuperHawk" darbība ir pilnībā 



automātiska, sūkņa darbību kontrolē pludiņa slēdži, kas ir iestatīti minimālais līmenis un maksimālais 

līmenis. 

 

 
 

 

Slēdzis (3) iestatīts uz UZPILDI 
Sūkņa iekārta iedarbosies, kad šķidruma līmenis nokritīs zem minimālā līmeņa slēdža, un apstāsies, kad 
šķidruma līmenis pārsniegs maksimālā līmeņa slēdzi. 
 

Slēdzis (3) iestatīts uz IZTUKŠOŠANĀS 
Sūkņa iekārta iedarbosies, kad šķidrums sasniegs maksimālo līmeņa slēdzi, un apstāsies, kad šķidruma 
līmenis nokrītas zem minimālā līmeņa slēdža. 

 
Saņemot iedarbināšanas signālu no līmeņa slēdža, dīzeļdegvielas sūkņa vadības panelis uzsāks 
iedarbināšanas procedūru, kas apzīmēta ar zaļo " Starting procedure " indikatoru. Iedegas "DYNAMO" un 
"OIL PRESSURE (eļļas spiediens)" indikatori. Pēc dažām sekundēm motors iedarbojas un pēc tam, kad 
sāk strādāt, “DYNAMO” un “OIL” indikatoriem būtu jānodziest. “Starting procedure” indikators turpina degt, 
līdz ir beidzies ieprogrammētais palaišanas laiks. 

 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja sūkņa vakuuma līmenis ir iestatīts pārāk augstu, sūknēšanas iekārtā ir iespējama 
kavitācija, un to var atpazīt pēc augsta vibrācijas līmeņa, krakšķēšanas trokšņa sūknī, 
samazinātas jaudas un spiediena. Ja šāds stāvoklis saglabāsies ilgāku laiku, tas sabojās 
sūknēšanas iekārtu.   
Turpinot darbināt iekārtu šajā stāvoklī, sūknēšanas iekārtas garantija nedarbosies. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Automātiskās darbības laikā dzinējs apstāsies un iedarbosies bez brīdinājuma 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja iedarbināšanas laikā rodas vibrācija, nekavējoties apturiet sūkni un novērsiet 
cēloni, pirms sākat to vēlreiz. 



11 Apstādināšana 
 

1. Pagrieziet slēdzi "MAN – 0 – AUTO" (2) uz “0” pozīciju. 
 

 
 

2. Novērojiet, vai sistēma pakāpeniski, vienmērīgi apstājas. 

3. Kad Jums ir aizdomas, ka šķidrums sāk sasalt, iztukšojiet sūkni, kamēr tas joprojām ir šķidrā 
stāvoklī. 

4. Izslēdziet masas slēdzi (1). 

 

 
 

  



12 Sūkņa iztukšošana, ja pastāv sasalšanas risks 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja pastāv sasalšanas draudi, ir jāiztukšo šķidruma sūknēšanai paredzētais sūknis, kas var 

sasalt. 

Superhawk 150 
1. Izslēdziet motoru un atveriet pārsega drenāžas vietas (vākus/aizbāžņus) (1). 
2. Pārliecinieties, ka pārsega drenāžas vietas (vākus/aizbāžņus) (1) nav aizsērējušas ar 

cietvielām, ja tās ir aizsērējušas, iztīriet tās. 

3. Atveriet vārstus (2 un 4), pārliecinieties, ka tie nav aizsērējuši, notīriet to, ja tie ir aizsērējuši, 
un iztukšojiet ūdeni. 

4. Atskrūvējiet lodveida pretvārsta (3) vāku izņemiet un iztīriet vārstu. Tādējādi ūdens un netīrumi, 
kas, iespējams, atrodas sūknī, iztecēs. 

5. Novietojiet lodveida pretvārsta vāku atpakaļ. 

6. Pēc pilnīgas ūdens novadīšanas aizveriet vārstus (2 un 4). 
 

 

 

  



13 Traucējummeklēšana 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Nepareizas vai neparastas darbības gadījumā nekavējoties izslēdziet sūkni vai 

sūknēšanas iekārtu, lai novērstu bīstamu situāciju un/vai sūkņa vai sūknēšanas 

iekārtas bojājumus (iespējams, nopietnus). 
Informējiet atbildīgās personas. Nosakiet attiecīgā traucējuma vai kļūmes cēloni. 

Atrisiniet problēmu pirms sūkņa atkārtotas palaišanas. 

Problēma Cēlonis Atklāšana Risinājums 

Nepietiekams 

vakuums 

Noplūde Iesūkšanas 
šļūtenes/iesūkšanas 
caurulēs 

Izmēriet vakuumu ar 
vakuuma mērierīci un 
nosegšanas vāku 
sūkšanas pusē. Tam 
jābūt 8 vai 9 metriem. Ja 
nav, tad aiz iesūkšanas 
caurules ir bojājumi 
(skatīt cēloņus zemāk).   

Pārbaudiet, vai visā iesūkšanas 
līnijas garumā nav noplūdes. To var 
izraisīt, piemēram, zemākas 
kvalitātes šļūtenes skavas vai 
trūkstošās blīves. Šļūtene var būt arī 
poraina vai saplaisājusi. 

Vakuuma sūkņa bojājums. Pielieciet roku pie 
iesūkšanas puses un 
pārbaudiet, vai vakuuma 
sūknis veido vakuumu. 

Nomainiet vakuuma sūkni. 

Vakuuma sūkņa siksna 
pārāk vaļīga vai bojāta. 

Pārbaudiet vakuuma 

sūkņa piedziņas siksnas 

spriegojumu. 

Piespriegojiet vakuuma sūkņa 

piedziņas siksnu vai nomainiet to. 

Atvērts drenāžas krāns 
apakšējā sūkņa korpusā 
vai pludiņa kamerā. 

Pārbaudiet, vai 

attiecīgais drenāžas 

krāns ir aizvērts. 

Aizveriet krānu. 

Lodveida pretvārstā ir 

netīrumi vai svešķermenis. 

Atveriet un iztīriet 
lodveida pretvārstu, jo 
tajā var būt netīrumi vai 
līdzīgi šķēršļi  

Iztīriet lodveida pretvārstu. 

Nav vai nav 

pietiekami daudz 

jaudas. 

Bloķēts filtrs iesūkšana 

caurules galā/vai sūknis. 

Pārbaudiet filtru, 
iesūkšanas caurules un 
sūkni. 

Iztīriet filtru, iesūkšanas caurules vai 
sūkņa korpusu. 

Ar netīrumiem vai citiem 

traucēkļiem aizsprostots 

lodveida pretvārsts. 

Pārbaudiet lodveida 
pretvārstu caur 
pārbaudes lūku. 

Iztīriet lodveida pretvārstu. 

Darbarats ir nepareizi 

uzstādīts. 

Pārbaudiet darbarata 
brīvkustību, kad sūknis ir 
pilnībā izslēgts. 

Pieregulējiet darbarata atstarpi starp 
nodiluma plāksni. 

Iesūkšanas un/vai 

piegādes caurule ir pārāk 

maza. 

Pārbaudiet iesūkšanas 
un/vai padeves caurules 
diametru. 

Nomainiet uz  pareizā diametra 
iesūkšanas un/vai piegādes cauruli. 

Pārāk liels iesūkšanas 

augstums vai pārāk garš 

iesūkšanas attālums. 

Pārbaudiet iesūkšanas 
augstumu vai attālumu. 

Samaziniet uzsūkšanas augstumu 
vai attālumu no iesūkšanas līdz 
sūknim. 



 

 

 

 

Vakuuma sūknis 

nedarbojas. 

Zems eļļas līmenis. Pārbaudiet eļļas līmeni. Uzpildiet eļļu. 

Siksna ir vaļīga vai bojāta. Pārbaudiet piedziņas 
siksnas spriegojumu. 

Piespriegojiet piedziņas siksnu vai 
nomainiet to. 

Problēma Cēlonis Atklāšana Risinājums 

Dīzeļdzinējs 

nedarbojas 

vai apstājas 

sistēmas 

darbības 

laikā. 

Nav degvielas. Pārbaudiet degvielas 
līmeni. 

Uzpildiet degvielu. 

Degvielā ir gaiss. Atgaisojiet degvielas 
sistēmu. 

Dzinējs ir aprīkots ar pašatgaisojošu 
degvielas sistēmu. 

Akumulatora spriegums 
nav vai ir par mazu. 

Pārbaudiet akumulatora 

spriegumu. 

Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet 

to. 

Nav vai ir slikts kontakts 
starp akumulatoru un 
dzinēja starteri. 

Pārbaudiet savienojumu 

starp akumulatoru un 

dzinēju. 

Notīriet savienojumu un nostipriniet 

to. 

Degvielas filtrs ir aizsērējis. Pārbaudiet degvielas 
filtru. 

Nomainiet degvielas filtru. 

Zems eļļas spiediens. Pārbaudiet eļļas līmeni. Papildiniet eļļu. 

Eļļas temperatūra ir pārāk 

augsta. 

Pārbaudiet eļļas līmeni. Papildiniet eļļu. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Ja parādās kāds sūkņa defekts un jūs nevarat atrast bojājumu, 

nekavējoties sazinieties ar Uprent tehnisko nodaļu. 
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