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Vakuuma konteiners 
 

Tehniskie parametri: 

Pielietojums Vakuuma līmeņa uzturēšana sistēmā 

Ražotājs     Uprent 

Gabarītizmēri L x W x H   2200mm x 1600mm x 2450mm 

Svars      1083kg 

Vakuumsūkņa ražotājs / modelis  Bigiesse / 61 PBO-MT 

Vakuumsūkņa ražība    60 m3/h 

Vakuumsūkņu skaits    2gab 

Vakuuma resīvera tilpums   100Litri 

230V rozetes     2gab 

400V 32A rozetes    1gab 

Rozete līmeņa kontrolei   1gab 

Vakuuma caurules D32 pieslēguma vietas 2gab 

Iekšējais apgaismojums   Jā 

Sārienjūtīgs vadības panelis   Jā 

Automātiskā un manuālā līmeņa kontrole Jā 

Attālināta vadība    Jā 

Automātiska kļūdu paziņojums SMS veidā Jā 

Iekšējā ventilācija ar termoregulātoru  Jā 

GPS      Aprīkots ar GPS 
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1. Darba drošība darbā ar vakuuma konteineru 
 

1.1 Drošības paziņojumu simboli 
 

 Bīstami Šis simbols  norāda uz tiešu briesmu situāciju, 
kas var izraisīt nopietnus ievainojumus vai pat 
nāves gadījumu. 

 Brīdinājums 
Šis simbols norāda uz nelabvēlīgu ietekmi 
nepareizas ekspluatēšanas gadījumā. 

 Uzmanību elektrība 
Šis simbols norāda uz to ka konkrētais mezgls 
ir zem sprieguma un tikai speciāli apmācīta 

persona drīkst veikt jebkādas darbības. 

 

Pirms jebkāda darbu uzsākšanas ar vakuuma konteineru rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju. 

Neskaidrību gadījumā nekavējoties sazināties ar ražotāju, tehnisko nodaļu. Patvaļīga konteinera 

ekspluatācija, pamatdatu maiņa, iejaukšanās elektriskajā shēmā, jebkādas modifikācijas un citas 

darbības nav pieļaujamas. 

Darbu ar vakuuma konteineru drīkst veikt tikai persona, kas ir apmācīta. 

Vadības skapja un sadales kabineta durvis patvaļīgi stingri aizliegts atvērt. Ja kādu iemeslu dēļ tas 

ir nepieciešams tad obligāti ir jāsazinās ar ražotāju. Jāizstāsta iemesls kādēļ tas ir nepieciešams 

un turpmākās darbības ir stingri jāvadās pēc tehniskās nodaļas mehāniķa vai inženiera 

norādījumiem. 

Jebkādus elektrības saistītus darbus drīkst veikt tikai sertificēts elektriķis. 

  



2. Konteinera lietošanas mērķis un uzdevums 
 

Vakuuma konteineris ir aprīkots ar 2 vakuumsūkņiem, vadības paneli, drošības pludiņa vārstu, 

vakuuma resīveru un citām komponentēm. 

Mērķis ir automātiski vai manuāli kontrolēt vakuuma līmeni vakuuma konteinera pieslēgtajai 

sistēmai. 

Uzdevums ir nodrošināt nepieciešamo vakuuma līmeni pieslēgtajai sistēmai. 

Drošības pludiņa vārsta uzdevums ir nodrošināt pēkšņa ūdens parādīšanās gadījumā sistēmā, 

nekavējoties pārtraukt Vakuumsūkņu darbību 

Vadības paneļa uzdevums ir nodrošināt mainīt dažādus iestatījumus vadības sistēmai. 

 

  



3. Konteinera apraksts un parametri 
 

3.1.  Galvenās konteinera sastāvdaļas un aprīkojums 
 

  

 

1. Durvju rokturis ar piekaramās 
atslēgas aizslēgšanas funkciju. 

2. Ventilācijas restes. 
3. Drošības pludiņa vārsts 
4. Temperatūras sensors. 
5. Iekšējās apgaismes lampa. 
6. Ventilators ar termoregulatoru. 
7. Dokumentācijas kaste. 
8. Vakuumsūknis Nr.2. 
9. Vakuumsūknis Nr.1. 
10. Vadības skapis. 
11. Apgaismes slēdzis. 
12. Interneta antena. 
13. Vakuuma resīveris 
14. Dubultā 220V rozete. 
15. Ventilatora reste. 
16. Kondiceoniera reste (ja ir aprīkots). 
17. Sadales kabinets. 

 
 



3.2. Konteinera sadales kabinets 

 

 
1. Līmeņa kontroles rozete 
2. 32A ienākošā rozete. 
3. Pienākošais ventīlis Nr.1 
4. Pienākošais ventīlis Nr.2 

 

 
 

 

3.3. Vadības panelis 
 

 
1. Trauksmes lampa vakuuma sūknim Nr.1 
2. Trauksmes lampa “Kļūda” 
3. Trauksmes lampa vakuuma sūknim Nr.2 
4. Auto-OFF-Man slēdzis vakuuma sūknim Nr.1 
5. Auto-OFF-Man slēdzis vakuuma sūknim Nr.1 
6. Galvenais slēdzis On-Off 
7. Ārkārtas “STOP” spiedpoga 
8. PLC vadības panelis 

 
 

 

3.4. Galvenais slēdzis 
 

 

 



3.5 Ārkārtas “STOP” spiedpoga 
 

 

 

3.6 Konteinera tehniskie parametri 
Augstums 2,45m 

Platums 1,6m 

Garums 2,2m 

Svars 1083 Kg 

Rozete priekš līmeņa kontroles 1 gab 

230V rozetes 2 gab 

400V 32A rozetes 1 gab 

Iekšējais apgaismojums Jā 

Skārienjūtīgs vadības panelis Jā 

Automātiskā un manuālā līmeņa kontrole Jā 

Konteinera iekšējā gaisa ventilators ar termoregulatoru Jā 

Attālināta iespēja nolasīt vadības datus Jā 

Automātiskā kļūdu paziņošana SMS veidā Jā 

Ar atslēgu aizslēdzams sadales kabinets Jā 

Iespēja ar piekarināmo atslēgu aizslēgt galvenās 
konteinera durvis 

Jā 

  

 

 

  



4. Konteinera transportēšana un celšana 
 

BĪSTAMI 
Neievērojot zemāk norādītās darba drošības prasības var nopietni apdraudēt 

savu, iekārtas un apkārtējo drošību 

Pirms celšanas darbu uzsākšanas vispirms ir jānoskaidro celšanas mehānisma celtspēja.  

Celšanas darba laikā neviens nedrīkst atrasties zem paceltās kravas. 

Celšanas aprīkojumam ir jābūt darba kārtībā. 

Veicot celšanas darbus obligāti ir jālieto aizsargķivere, zābaki ar metāla purngalu un cimdi. 

Ceļamā krava ir jāceļ aiz norādītajām celšanas vietām. 

Ceļot kravu no celšanas teritorijas ir jāizraida visas personas, kas ar celšanu nav saistītas. 

Krava jāceļ vertikāli, šim nolūkam celšanas āķi novieto tieši virs kravas. Ar kravas celšanas 

āķi kravu nedrīkst vilkt pa zemi vai grīdu celšanas trosēm esot slīpā pozīcijā. 

Ar kravas mehānismu nedrīkst celt piesalušu vai kā savādāk iesprūdušu kravu. 

Krava jāceļ bez rāvieniem vai svārstībām, lai nesagrieztos trose vai stropes. 

Krava jānolaiž jau sagatavotā tai paredzētajā vietā tā lai tā nevar krist, neapgāzties, slīdētu 

vai kā savādāk tiktu apdraudēta tās drošība un citu drošība. 

Ja ir kaut mazākās aizdomas par kravas vai citu drošību celšanas brīdī, kravas celšana ir 

jāpārtrauc. 

BĪSTAMI 
Konteineri ceļot un transportējot visām durvīm ir obligāti jābūt aizvērtām, 

konteineram ir jābūt atvienotam no elektrības. 

 

Konteiners ir paredzēts celšanai ar auto pacēlāju vai ceļamkrānu. Celšanas darbus drīkst 

veikt tikai speciāli apmācītas personas kurām ir izsniegtas konkrētās celšanas iekārtas 

vadītāja apliecība. Celšanas vietas ir norādītas zemāk aplūkojamos zīmējumos ar sarkanām 

bultām.  

BĪSTAMI 
Celšanas brīdī neviena persona nedrīkst atrasties, zem konteinera uz tā vai 

iekšpusē, kā arī ieturēt drošu distanci kravas celšanas brīdī. 

 



 

 

  



5. Iestatījumu konfigurācija 
5.1. Sākuma ekrāns. 

 

Brīdinājums 
Parametriem ir informatīva nozīme! 

 

Ieslēdzot galveno slēdzi, vadības panelis automātiski ieslēdzas, jāsagaida kad 

programma ielādējas. Startēšanās aizņem apmēram 1 minūti. Sākuma ekrāns 

izskatās šādi: 

 
1. Sākuma ekrāns 

2. Kļūdas 

3. Vēsture 

4. Grafiki 

5. Iestatījumi 

6. Datums un laiks 

7. Ielogošanās, lai mainītu parametrus 

8. Elektrodu vakuuma līmeņa kontrole 

9. Vakuuma sūkņas Nr.1 statuss 

10. Pludiņu vakuuma līmeņa kontrole 

11. Vakuuma sūkņa Nr.1 ieslēgšanās reižu skaits 

12. Maksimālais vakuuma līmenis 

13. Vakuuma sūkņa Nr.2 statuss 

14. Vakuuma sūkņa Nr.2 kopējās darba stundas 

15. Vakuuma līmenis sistēmā 

16. Vakuuma sūkņa Nr.1 “Automātiskais” režīms “Aktīvs” 



17. Vakuuma sūkņa Nr.1 “Izslēgts” režīms “Neaktīvs” 

18. Vakuuma sūkņa Nr.1 kopējās darba stundas 

19. Vakuuma sūkņa Nr.1 “Manuālais” režīms “Neaktīvs” 

20. Vakuuma sūkņa Nr.2 “Automātiskais” režīms “Aktīvs” 

21. Vakuuma sūkņa Nr.2 ieslēgšanās reižu skaits 

22. Vakuuma sūkņa Nr.2 “Izslēgts” režīms “Neaktīvs” 

23. Vakuuma sūkņa Nr.2 “Manuālais” režīms “Neaktīvs” 

24. Paplašinātie iestatījumi 

5.2. More - Paplašinātie iestatījumi katram sūknim. 

 

1. Vakuuma līmenis pie kura tiek atsūtīta īsziņa uz mobīlo telefonu par 

sistēmas kļūdu 

2. Maksimālais līmenis pie kura vakuuma sūknis izslēgsies 

3. Vakuuma līmenis pie kura vakuuma sūknis ieslēgsies 

4. Aizkaves laiks sasniedzot maksimālo vakuuma vērtību 

5. Atgriezties uz sākuma ekrānu 

5.3. Alarm list - kļūdu saraksts. 
Šajā sadaļā ir iespēja aplūkot un nodzēs aktuālās kļūdas. 

 

 



5.4. History – kļūdu vēsture 

 

5.5. Trends - Grafiki 

 

1. Vakuuma grafiki 

2. Konteinera iekšas gaisa temperatūra 

3. Vakuumsūkņu motoru darbības grafiks 

4. Grafika saglabāšana excel formātā 

5. Vēsture 

6. Reālais laika grafiks 



5.5.1. Trends grafiks laika posmā 
 

Jebkuru grafiku var aplūkot laika posmā, ievadot sākuma laiku (1) un beigu laiku (2). 

 

5.6. Settings – iestatījumi 
 

BRĪDINĀJUMS 
Settings - iestatījumus var mainīt tikai pieslēdzoties kā lietotājam vai 

administratoram. 

5.6.1. Information – iespēja aplūkot katra sūkņa nostrādātās stundas h 

 

 

 



5.6.2. Vacuum alarms – vakuuma minimālā vērtība pie kuras atsūta SMS 

kļūdu 

 

5.6.3. Sensor Calibration – Sensora kalibrācija. 
 

 



5.6.4. Pump alternation – sūkņu maiņas intervāls 

 

5.6.5. Alarm SMS settings – Kļūdu nosūtīšana SMS formātā uz 

norādītajiem mobīlā telefona numuriem. 

 

 

 



5.6.6. System enable – sistēmas pārtraukšana 
 

 

5.7. Log In - Pieslēgšanās 
 

BRĪDINĀJUMS 
Lai nomainītu parametrus ir nepieciešams pieslēgties sistēmai kā lietotājam vai 

administraoram. Šī funkcija ir paredzēta, lai izvairītos no netīšas datu ievades. 

Šo procesu drīkst veikt tikai apmācīta persona. 

 

 

  



6. Konteinera sagatavošana darbam 

BRĪDINĀJUMS 
Lai nodrošinātu pareizu konteinera sagatavošanu darbam, tas ir 

jāveic apmācītai personai. 
 

1. Pārbaudam vai konteinera sadales kabinetā abi ventīļi (1) un (2) ir aizvērtā stāvoklī. 

 

2. Pārbaudām vai resīverā nav uzkrājies kondensāts atveram ventīli (3), iztecinām 

pilnībā kondensātu, ja tāds ir un aizveram kondensāta nolaišanas ventīli (3) aizvērtā 

pozīcijā. 

 



3. Pārbaudam vai vakuuma sistēmas nolaišanas ventīlis ir aizvērtā pozīcijā. 

 

4. Pārbaudam vai ventīlis (5) un (6) ir atvērtā pozīcijā 

 

5. Pārbaudam vakuuma caurules vai tajās nav kondensāts 

6. Pārbaudam vizuāli vakuuma sūkņus vai nav eļļas noplūdes 

7. Pārbaudam vizuāli vai nav kādi sistēmas mehāniski bojājumi 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja ir redzami kādi bojājumi vai aizdomas ka sistēma varētu būt 

bojāta nekavējoties sazināties ar ražotāju.  



7. Konteinera pievienošana pie strāvas un tā 

ieslēgšana 

Uzmanību elektrība  

Konteinera pievienošanu pie strāvas var veikt tikai persona, kas ir 

apmācīta elektroinstalācijas darbos.  

 

1. Izpildam visu, kas attiecas uz šī manuāļa 6 nodaļu “konteinera sagatavošana darbam” 

2. Pievienojam 32A pienākošo rozeti uz konteinera ienākošo rozeti  

 

3. Pārbaudam vai “STOP” spiedpoga (2) ir izslēgtā pozīcijā 

 

 

 



4. Pagriežam galveno slēdzi uz (I) pozīciju 

 

5. Ja deg Kļūdas lampiņa (3) tad fāžu secība nav pareiza. Fāžu secību maina ienākošajā 

rozetē pagriežot kontaktus (4) ar skrūvgriezi pa 180 grādiem. 

  

6. Ja signāllampiņa turpina degt arī pēc izpildītā 5 punkta samainot fāžu secību, iespējams, 

ka ir problēma kādā no pienākošajiem fāžu vadiem L1, L2, L3, N, PE.  

BRĪDINĀJUMS 
Ja ir radusies šāda situācija nekādā gadījumā neiejaukties 

elektriskajā shēmā, bet gan ziņot par to ražotājam 

 
7. Ja signāllampiņa (3) nedeg, tad fāžu secība ir pareiza. PLC vadības panelis ieslēgsies 

pēc apmēram 1 minūtes un būs redzams sākuma ekrāns. 



 

BRĪDINĀJUMS 
Konteinera vadības parametru iestatīšanu veic tikai apmācīta 

persona. 

  



8. Konteinera uzstādīšana 

BRĪDINĀJUMS 

Lai nodrošinātu pareizu un drošu vakuuma konteinera lietošanu 

stingri ievērot zemāk norādītās prasības 
 

Konteineru uzstādot jāizvērtē tā atrašanās vietas ergonomiskā efektivitāte.  

Konteiners jānovieto uz stabilas horizontālas virsmas. Ideālā gadījumā uz asfalta vai betona 

seguma, bet ja tas nav iespējams, tad uz cietas līdzenas zemes, zālāja, šķembām vai citām 

virsmām. 

Konteiners ir jānovieto pēc iespējas maksimāli tuvu sūkņu darbības vietai, Lai vakuuma trubas 

garums nepārsniegtu 30m. 

Nekādā gadījumā konteineru nenovietot bedrē vai zemā vietā, kur lietus gadījumā vai citu 

iemeslu dēļ var krāties ūdens.  

Ja konteinerā gaisa temperatūra sāk pārsniegt 40 grādus pēc Celsija, tad ir nepieciešams 

pievienot kondicionieri. 

Konteiners ir jānovieto tā, lai ap to būtu vismaz 1 m brīva gaisa telpa, kas paredzēta apkalpes 

darbībai un ventilācijas iespējām. Pret galvenajām durvīm 2m plata gaisa telpa. 

BRĪDINĀJUMS 

Uz vakuuma konteinera jumta novietot jebkādus priekšmetus vai 

iekārtas stingri aizliegts. 

 

BRĪDINĀJUMS 

Vakuuma konteiners ir obligāti jāsazemē ar zemējuma vadu un 

zemējuma stieni.  

 

BRĪDINĀJUMS 
Zemējuma stienis un vads nenāk komplektā, to nodrošina klients.  



9. Kļūdu Tabula vadības panelī 
Kļūda Iespējamais cēlonis Iespējamais risinājums 
Vacuum sensor error – 
Vakuuma sensora kļūda 

Bojāts sensors 
Bojāti sensora kabeļi 

Restartēt vadības paneli 

Vacuum level under min limit – 
Vakuuma līmenis zem 
minimālās robežas 

Bojāts sensors 
Sūce vakuuma sistēmā 

Pārbaudīt vakuuma sistēmu 
vai nav sūces. 

No main power or input phase 
foult – Nav strāvas vai 
pienākošās fāzes kļūda 

Nav vienas vai vairākas fāzes 
Fāžu secība otrādāk. 

Pārbaudīt spriegumu fāzēs 
Samainīt fāžu secību 

Internal thermal switch error 
PUMP 1 – Sūkņa 1 iekšējās 
aizsardzības kļūda 

Bojāts vakuuma sūknis 
Vakuuma sūknim ir pārāk 
augsta temperatūra 
Eļļas līmenis Vakuumsūknī 
pārāk zems 
Vakuuma sūce sistēmā 

Samazināt temperatūru 
konteinerā. 
Pārbaudīt vakuuma sistēmas 
hermētiskumu. 

Internal thermal switch error 
PUMP 2 – Sūkņa 2 iekšējās 
aizsardzības kļūda 

Bojāts vakuuma sūknis 
Vakuumsa sūknim ir pārāk 
augsta temperatūra 
Eļļas līmenis Vakuumsūknī 
pārāk zems 
Vakuuma sūce sistēmā 

Samazināt temperatūru 
konteinerā. 
Pārbaudīt vakuuma sistēmas 
hermētiskumu 

Emergency STOP pressed – 
Nospiesta ārkārtas STOP 
spiedpoga  

Nospiesta ārkārtas STOP 
poga 

Atbrīvot ārkārtas STOP pogu 

Motor protection PUMP 1 – 
Motora 1 aizsardzības kļūda 

Bojāts elektromotors 
Elektromotors ir pārkarsis 

Samazināt temperatūru 
konteinerā 

Motor protection PUMP 2 – 
Motora 2 aizsardzības kļūda 

Bojāts elektromotors 
Elektromotors ir pārkarsis 

Samazināt temperatūru 
konteinerā 

Water in vacuum tank – Ūdens 
vakuuma resīverā 

Bojāts drošības vārsts 
Bojāts līmeņa kontroles 
sensors 

Pārbaudīt līmeņa sensoru 
Pārbaudīt drošības vārstu 

 

BRĪDINĀJUMS 

Ja izpildot iespējamos risinājumus defekts nenovēršas, nekādā 

gadījumā nedrīkst veikt pašdarbības pasākumus, bet nekavējoties 

zvanīt ražotājam. 
  



10. SMS Kļūdu Tabula 
 

Kļūda Iespējamais cēlonis Iespējamais risinājums 
Alarm! Power error – stāvas 
pārrāvums 

Vakuuma konteineris ir 
atslēgts no strāvas. 
Bojāts pienākošais kabelis. 

Pārbaudīt pienākošo kabeli uz 
vakuuma konteineru. 

Alarm! Pump 1 internal thermal 
switch error -  

Pārkarsis vakuumsūkņa Nr.1 
motors. 
Konteinera telpas temperatūra 
pārāk augsta. 
Eļļas līmenis pārāk zems 
vakuuma sūknī. 
Sūce vakuuma sistēmā. 

Samazināt konteinera telpas 
temperatūru 
Pārbaudīt eļļas līmeni 
vakuuma sūknī. 
Pārbaudīt vakuuma sistēmas 
hermētiskumu. 

Alarm! Pump 2 internal thermal 
switch error - 

Pārkarsis vakuumsūkņa Nr.1 
motors. 
Konteinera telpas temperatūra 
pārāk augsta. 
Eļļas līmenis pārāk zems 
vakuuma sūknī. 
Sūce vakuuma sistēmā. 

Samazināt konteinera telpas 
temperatūru 
Pārbaudīt eļļas līmeni 
vakuuma sūknī. 
Pārbaudīt vakuuma sistēmas 
hermētiskumu. 

Alarm! Pump 1 motor protection 
error 

Nosprostojies Vakuumsūknis 
Nr.1 

Pārbaudīt vakuuma sūkņa 
eļļas līmeni. 

Alarm! Pump 2 motor protection 
error 

Nosprostojies Vakuumsūknis 
Nr.2 

Pārbaudīt vakuuma sūkņa 
eļļas līmeni. 

Vacuum sensor error – 
vakuuma sensora kļūda 

Bojāts vakuuma sensors. Restartēt sistēmu. 
Pārkalibrēt vakuuma sensoru. 

Water in vacuum tank – ūdens 
vakuuma resīverā 

Ūdens vakuuma ressīverā. Iztukšot resīveru no ūdens, 
pārbaudīt līmeņa sensoru 
stāvokli. 
Pārbaudīt pludiņa vārstu. 

Emergency STOP pressed – 
ārkārtas spiedpoga STOP ir 
nospiesta 

Spiedpoga STOP ir nospiesta. Atbrīvot spiedpogu STOP. 

Vacuum level too low – 
vakuuma līmenis sistēmā pārāk 
zems 

Bojāts vakuuma sūknis. 
Bojāts vakuuma sensors. 
Vakuuma sūce sistēmā. 

Pārbaudīt vakuuma sistēmas 
hermētiskumu. 

 

BRĪDINĀJUMS 

Ja izpildot iespējamos risinājumus defekts nenovēršas, nekādā 

gadījumā nedrīkst veikt pašdarbības pasākumus, bet nekavējoties 

zvanīt ražotājam. 

 
 

  



11. Kļūdu Tabula 
Kļūda Iespējamais cēlonis Iespējamais risinājums 

Neieslēdzas vadības panelis Fāžu secība otrādāk. 
Bojāts pienākošais kabelis. 
Bojāts galvenais slēdzis vai 
rozete. 

Samainīt fāžu secību. 
Pārbaudīt pienākošo kabeli. 
 

Nedarbojas vakuuma sūknis Bojāts vai izslēgts sūkņa 
drošinātājs. 
Bojāts vakuuma sūknis. 
Bojāts vakuumsūkņa kabelis.  

Pārbaudīt drošinātāju vai tas ir 
ieslēgts. 

Vakuuma sūknis pārkarst Bojāts vakuuma sūknis. 
Eļļas līmenis pārāk zems 
vakuuma sūknī. 
Pārāk augsta temperatūra 
konteinerā. 
Vakuuma sistēmā ir vakuuma 
sūce. 

Pārbaudīt eļļas līmeni 
vakuuma sūknī. 
Samazināt temperatūru 
konteinerā. 
Pārbaudīt sistēmas 
hermētiskumu. 

Troksnis vai vibrācijas no 
vakuuma sūkņiem 

Eļļas līmenis pārāk zems 
vakuuma sūknī. 
Bojāts Vakuuma sūknis. 

Pārbaudīt eļļas līmeni 
vakuuma sūknī. 

Vakuuma sistēma nespēj 
nodrošināt vajadzīgo vakuuma 
līmeni 

Bojāts vakuuma sūknis. 
Eļļas līmenis pārāk zems 
vakuuma sūknī. 
Vakuuma sistēmā ir vakuuma 
sūce. 

Pārbaudīt eļļas līmeni 
vakuuma sūknī. 
Pārbaudīt sistēmas 
hermētiskumu. 

Vakuuma līmenis sistēmā 
nokrītas pārāk ātri 

Vakuuma sistēmā ir vakuuma 
sūce. 

Pārbaudīt sistēmas 
hermētiskumu. 

Vakuuma rezervuārs piepildās 
ar ūdeni 

Bojāts līmeņa sensors. 
Bojāts pludiņa vārsts. 

Pārbaudīt pludiņu vai līmeņa 
sensora stāvokli. 

 

BRĪDINĀJUMS 

Ja izpildot iespējamos risinājumus defekts nenovēršas, nekādā 

gadījumā nedrīkst veikt pašdarbības pasākumus, bet nekavējoties 

zvanīt ražotājam. 
 

  



12.  Elektriskā shēma 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


