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1. Tööohutus vaakumikonteineriga töötamisel 
 

1.1 Ohutähised 
 

 Oht! See sümbol tähistab otsest ohtlikku olukorda, 
mille eiramise tagajärjeks on surm või raske 
vigastus. 

 Hoiatus! See sümbol hoiatab kahjuliku mõju eest 
ebaõige kasutamise korral. 

 Ettevaatust, elekter! See sümbol näitab, et seade on pingestatud 
ja mistahes toiminguid tohib teha ainult 
asjakohase väljaõppega personal. 

 

Enne vaakumikonteineri juures mistahes töö alustamist tuleb kasutusjuhend tähelepanelikult läbi 

lugeda. Kahtluste korral tuleb kohe võtta ühendust tootjaga. Konteineri kasutamine 

mitteettenähtud otstarbel, põhiparameetrite muutmine, elektriahelate ümberühendamine ning 

mistahes muud omavolilised muudatused ja toimingud on keelatud. 

Vaakumikonteineriga tohivad töötada ainult asjakohase väljaõppega isikud. 

Juhtkilbi ja jaotuskapi uste omavoliline avamine on rangelt keelatud. Kui see on mingil põhjusel 

vajalik, siis tuleb kindlasti pöörduda tootja poole. Esitada tuleb uste avamise põhjus ja edasistel 

sammudel tuleb rangelt järgida mehaaniku või tehnilise osakonna tehniku juhiseid. 

Mistahes elektritöid tohib teha ainult asjakohase kvalifikatsiooniga elektrik. 



 

2. Konteineri kasutamise eesmärk ja otstarve 
 

Vaakumikonteiner on varustatud 2 vaakumpumba, juhtkilbi, kaitse-ujukklapi, vaakumipaagi jm 

komponentidega. 

Ülesanne on automaatselt või käsitsi reguleerida vaakumitaset vaakumikonteineriga ühendatud 

süsteemis. 

Eesmärk on tagada ühendatud süsteemi vajalik vaakumitase. 

Kaitse-ujukklapi ülesanne on tagada vaakumpumpade viivitamatu väljalülitamine, juhul kui 

süsteemi ilmub ootamatult vesi. 

Juhtkilbi ülesanne on võimaldada juhtsüsteemi erinevate seadete muutmist. 

 



 

3. Konteineri kirjeldus ja tehnilised andmed 
 

3.1. Konteineri põhikomponendid ja seadmestik 

 

  

 

1. Ripplukuga lukustamist võimaldav 
uksekäepide 

2. Tuulutusvõred 
3. Kaitse-ujukklapp 
4. Temperatuuriandur 
5. Sisevalgusti 
6. Termostaadiga ventilaator 
7. Dokumendikast 
8. Vaakumpump nr 2 
9. Vaakumpump nr 1 
10. Juhtkilp 
11. Valgusti lüliti 
12. Interneti-antenn 
13. Vaakumipaak 
14. 220 V kahene pistikupesa 
15. Ventilaatori võre 
16. Kliimaseadme võre (kui on paigaldatud) 
17. Jaotuskapp 

 
 



3.2. Konteineri jaotuskapp 

 

 

1. Tasemereguleerimise 
pistikupesa 

2. 32 A toite pistikupesa 
3. Sissevooluventiil nr 1 
4. Sissevooluventiil nr 2 

 
 

 

3.3. Juhtkilp 
 

 

1. Vaakumpumba nr 1 hoiatustuli 
2. Tõrke märgutuli 
3. Vaakumpumba nr 2 hoiatustuli 
4. Vaakumpumba nr 1 töörežiimilüliti 
5. Vaakumpumba nr 2 töörežiimilüliti 
6. Elektritoite pealüliti 
7. Avariiseiskamisnupp 
8. Kontrolleri juhtpaneel 

 

 
3.4. Pealüliti 

 

 

 



3.5 Avariiseiskamisnupp 

 

 

 

3.6 Konteineri tehnilised andmed 

Kõrgus 2,45 m 

Laius 1,6 m 

Pikkus 2,2 m 

Kaal 1083 kg 

Tasemereguleerimise pistikupesa 1 tk 

230 V pistikupesad 2 tk 

400 V 32 A pistikupesa 1 tk 

Sisevalgustus jah 

Puutetundlik juhtpaneel jah 

Automaatne ja käsitsi taseme reguleerimine jah 

Konteineri sisemine tuulutusventilaator koos 
termostaadiga 

jah 

Juhtimisandmete kauglugemise võimalus jah 

Tõrketeadete automaatne saatmine SMS-sõnumiga jah 

Jaotuskapi võtmega lukustamine jah 

Konteineriukse ripplukuga lukustamise võimalus jah 

  

 

 



 

4. Konteineri teisaldamine ja tõstmine 
 

OHT! 
Alljärgnevate ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada suurt ohtu teile endale, 

seadmetele ja teistele inimestele. 

Enne tõstetööde alustamist tuleb esmalt kindlaks teha tõsteseadme tõstejõud. 

Inimesed ei tohi seista ülestõstetud koorma all. 

Tõstevahendid peavad olema töökorras. 

Tõstmise ajal tuleb kanda kaitsekiivrit, metallist varbakaitsega saapaid ja kindaid. 

Ülestõstetud koorem peab pidevalt paiknema ettenähtud tõstmisala piires. 

Kõik tõstetöödega mitteseotud inimesed peavad koorma tõstmise ajaks tõstmisalast 

lahkuma. 

Koormat tuleb tõsta vertikaalselt; selleks tuleb tõstekonksud paigutada otse koorma 

kohale. Koorma tõstekonksu ei tohi kasutada kalduasendis koorma lohistamiseks 

tõstetrosside abil mööda maapinda või põrandat. 

Tõsteseadet ei tohi kasutada aluspinna külge külmunud või muul viisil kinnikiildunud 

koorma tõstmiseks. 

Tõstetrossi või -troppide keerdumise vältimiseks tuleb koormat tõsta ilma pukseerimata ja 

nii, et see ei kõigu. 

Koorem tuleb langetada eelnevalt ettevalmistatud kohale nii, et see ei saa alla kukkuda, 

ümber minna, libiseda ega muul viisil ohustada koormat ja inimesi. 

Kui tõstmise ajal tekib kasvõi väike kahtlus koorma või inimeste ohutuse suhtes, siis tuleb 

tõstmine katkestada. 

 

OHT! 
Konteineri tõstmisel või teisaldamisel peavad kõik uksed olema alati suletud ja 

konteiner peab olema elektritoitevõrgust lahti ühendatud. 

 

Konteinerit saab tõsta kahveltõstuki või kraanaga. Tõstetöid tohivad teha ainult 

asjakohase väljaõppega isikud, kellel on konkreetse tõstuki juhiluba. Tõstepunktid on 

allolevatel joonistel tähistatud punaste nooltega. 

OHT! 
Mitte ükski inimene ei tohi tõstmise ajal viibida konteineri peal, all ega 

sees ning kõik inimesed peavad koorma tõstmise ajal olema sellest 

ohutul kaugusel. 
 



 

 

Kahveltõstukiga tõstmise koht konteineri otsas 

Kahveltõstukiga tõstmise koht konteineri küljel 

Kraanaga tõstmise kohad 



 

5. Seadete tegemine 
5.1. Avakuva 

 

Hoiatus! 
Joonistel näidatud parameetrid on illustratiivsed! 
 

Pealüliti sisselülitamisel lülitub juhtpaneel automaatselt sisse. Seejärel tuleb 

oodata, kuni programm käivitub. Käivitumiseks kulub umbes 1 minut. Avakuva 

näeb välja selline: 

 
 
1. Avakuva 
2. Tõrked 
3. Ajalugu 
4. Graafikud 
5. Seaded 
6. Kuupäev ja kellaaeg 
7. Sisselogimine parameetrite muutmiseks 
8. Vaakumitaseme reguleerimine elektroodidega 
9. Vaakumpumba nr 1 seisund 
10. Vaakumitaseme reguleerimine ujukiga 
11. Vaakumpumba nr 1 käivituste arv 
12. Maksimaalne vaakumitase 
13. Vaakumpumba nr 2 seisund 
14. Vaakumpumba nr 2 töötundide arv kokku 
15. Süsteemi vaakumitase 



16. Vaakumpumba nr 1 automaatrežiim kasutusel 
17. Vaakumpumba nr 1 väljalülitusrežiim inaktiivne 
18. Vaakumpumba nr 1 töötundide arv kokku 
19. Vaakumpumba nr 1 käsitsirežiim inaktiivne 
20. Vaakumpump nr 2 automaatrežiim kasutusel 
21. Vaakumpumba nr 2 käivituste arv 
22. Vaakumpumba nr 2 väljalülitusrežiim inaktiivne 
23. Vaakumpumba nr 2 käsitsirežiim inaktiivne 
24. Täpsemad seaded 
 

5.2. Täpsemalt (More) – pumpade täpsemad seaded 

 

1. Vaakumitase, mille korral saadetakse mobiiltelefoni tekstisõnum süsteemi tõrke kohta 
2. Maksimumtase, mille korral vaakumpump lülitub välja 
3. Vaakumitase, mille korral vaakumpump käivitub 
4. Viivitusaeg maksimaalse vaakumitaseme saavutamiseni 
5. Tagasi avakuvale 
 

5.3. Hoiatuste loend – tõrgete loend 
Selles jaotises saab vaadata ja kõrvaldada tekkinud tõrkeid. 

 

 



5.4. Ajalugu – tõrgete ajalugu 

 

5.5. Trendid – graafikud 

 
You are not logged in Te ei ole sisse loginud 

Vacuum Vaakum 

Vacuum level Vaakumitase 

Min alarm vacuum level Min. vaakumitaseme hoiatus 

Save to csv Salvesta CSV-failina 

 



1. Vaakumi graafikud 
2. Õhutemperatuur konteineris 
3. Vaakumpumba mootori töögraafik 
4. Graafiku salvestamine Exceli vormingus 
5. Ajalugu 
6. Reaalaja graafik 

 

Mistahes graafiku vaatamiseks tuleb sisestada algusaeg (1) ja lõpuaeg (2). 

 

History Time Settings Ajaloo ajaseaded 

 

5.6. Seaded 

 

HOIATUS! 
Seaded. Seadeid saab muuta ainult pärast kasutaja või administraatorina 

sisselogimist. 



 

5.6.1. Info (Information) – pumpade töötundide näit, h 

 

 

Automation system Automatiseerimissüsteem 

Total working hours Pump 1 Pumba 1 töötundide arv kokku 

 

5.6.2. Vaakumihoiatused – vaakumi minimaalne väärtus, mille korral 

saadetakse SMS-hoiatussõnum 

 

Min alarm level: Minimaalne hoiatustase: 

 

 



5.6.3. Anduri kalibreerimine 
 

 

To calibrate sensor, manually make -0,5 bar 
vacuum and press "Set vacuum level -0,5 bar" 
button 

Anduri kalibreerimiseks tuleb käsitsi tekitada 

vaakum -0,5 bar ja vajutada nuppu "Seada 

vaakumitase -0,5 bar" 

Set vacuum level -0,5 bar Seada vaakumitase -0,5 bar 

 



5.6.4. Pumpade vaheldamine 

 

Alternation disabled Vaheldumine blokeeritud 

Working time till alternation: Töötamisaeg kuni vaheldumiseni: 

Pump alternation Pumpade vaheldumine 

Alarm SMS settings SMS-hoiatussõnumi seaded 

System enable Süsteemi lubamine 



5.6.5. SMS-hoiatussõnumi seaded (Alarm SMS settings) – SMS-

hoiatussõnumid määratud mobiiltelefoninumbritele 

 

5.6.6. Süsteemi aktiveerimine (System enable) – süsteemi seiskamine 
 

 

System enabled Süsteem lubatud 

 



5.7. Sisselogimine 

 

HOIATUS! 
Parameetrite muutmiseks tuleb kasutaja või administraatorina süsteemi sisse 

logida. See on vajalik juhusliku andmesisestuse vältimiseks. Parameetreid tohib 

muuta ainult asjakohase väljaõppega isik. 

 

 

Login Sisselogimine 



 

6. Konteineri tööks ettevalmistamine 

HOIATUS! 
Selleks et tagada konteineri õigesti tööks ettevalmistamine, tuleb 

see lasta teha asjakohase väljaõppega isikul. 
 

1. Kontrollida, et konteineri jaotuskapi mõlemad ventiilid (1) ja (2) on suletud. 

 

2. Kontrollida, et paaki ei ole kogunenud kondensaati. Avada ventiil (3), lasta võimalik 

kondensaat täielikult välja voolata ja sulgeda kondensaadi väljalaskeventiil (3). 

 



3. Kontrollida, et vaakumisüsteemi tühjendusventiil on suletud. 

 

4. Kontrollida, et ventiilid (5) ja (6) on avatud. 

 

5. Kontrollida, et vaakumtorudes ei ole kondensaati. 

6. Kontrollida visuaalselt vaakumpumpade õlilekete puudumist. 

7. Kontrollida visuaalselt, et süsteemil ei ole mehaanilisi kahjustusi. 

 

HOIATUS! 
Süsteemi kahjustuste avastamisel või sellise kahtluse korral tuleb 

viivitamatult pöörduda tootja poole. 



 

7. Konteineri ühendamine ja sisselülitamine 
 

Ettevaatust, elekter! 
Konteineri tohib elektritoitevõrku ühendada ainult 

elektripaigaldustööde alase väljaõppega isik. 
 

1. Järgida kõiki peatükis 6 "Konteineri tööks ettevalmistamine" esitatud nõudeid. 

2. Ühendada 32 A toitepistik konteineri pistikupessa. 

 

3. Kontrollida, et avariiseiskamisnupp (2) on väljalülitatud asendis. 

 

 

 



4. Pöörata pealüliti sisselülitatud asendisse (I). 

 

5. Kui tõrke märgutuli (3) põleb, siis on faasijärjestus vale. Faasijärjestuse muutmiseks tuleb 

elektritoite pistikupesas pöörata kontakte (4) kruvikeerajaga 180 kraadi. 

  

6. Kui märgutuli süttib ka pärast faasijärjestuse muutmist punkti 5 juhiste kohaselt, siis võib 

probleem olla seotud ühega sissetuleva toitekaabli faasijuhtmetest L1, L2, L3, N, PE. 

HOIATUS! 
Sellisel juhul ei tohi elektriskeemis muudatusi teha, vaid tuleb pöörduda 

tootja poole. 
 

7. Kui märgutuli (3) ei sütti, siis on faasijärjestus õige. Kontrolleri juhtpaneel lülitub sisse 

umbes 1 minuti pärast ja ekraanile ilmub avakuva. 



 

Working mode Töörežiim 

Electrodes Elektroodid 

Vacuum probe Vaakumiandur 

 

HOIATUS! 
Konteineri juhtparameetreid tohib seada ainult asjakohase kvalifikatsiooniga 

personal. 



 

8. Konteineri paigaldamine 

HOIATUS! 

Vaakumikonteineri õige ja ohutu kasutamise tagamiseks tuleb 

rangelt järgida allpool esitatud juhiseid. 
 

Konteineri paigaldamisel tuleb hinnata selle asukoha ergonoomilist sobivust. 

Konteiner tuleb paigutada tugevale horisontaalsele pinnale, soovitatavalt asfalt- või 

betoonsillutisele, kuid kui see pole võimalik, siis kõvale tasasele pinnasele, murule, killustikule vm 

pinnale. 

Konteiner tuleb paigutada pumba asukohale võimalikult lähedale, nii et vaakumtoru pikkus ei 

ületa 30 m. 

Konteinerit ei tohi mitte mingil juhul paigutada auku ega madalasse kohta, kuhu võib vihma korral 

vm põhjusel koguneda vesi. 

Kui õhutemperatuur kerkib konteineris üle 40 °C, siis tuleb paigaldada kliimaseade. 

Konteiner tuleb paigutada nii, et selle ümber on vähemalt 1 m vaba ruumi tööde tegemiseks ja 

tuulutuse võimaldamiseks. Konteineri ukse ees peab olema 2 m vaba ruumi. 

HOIATUS! 

Mistahes esemete asetamine konteineri katusele on rangelt 

keelatud. 

 

HOIATUS! 

Vaakumikonteiner tuleb maandada maandusjuhtme ja 

maandusvardaga. 

 

HOIATUS! 

Maandusvarras ja -juhe ei kuulu tarnekomplekti ja need peab 

hankima klient. 



 

9. Juhtpaneeli tõrketeadete tabel 
Tõrge Võimalik põhjus Kõrvaldamine 
Vaakumianduri tõrge Andur on rikkis. 

Andurikaablid on kahjustunud. 
Taaskäivitada juhtpaneel. 

Vaakumitase 
miinimumväärtusest madalam 

Andur on rikkis. 
Vaakumisüsteemis on leke. 

Kontrollida vaakumisüsteemi 
lekete puudumist. 

Võrgutoide puudub või toitefaasi 
viga 

Üks faas või mitu faasi 
puudub. 
Faasijärjestus on vale. 

Kontrollida faaside pinget. 
Muuta faasijärjestust. 

PUMBA 1 termorelee 
rakendunud 

Vaakumpump on rikkis. 
Temperatuur vaakumpumbas 
on liiga kõrge. 
Vaakumpumba õlitase on liiga 
madal. 
Vaakumisüsteemis on leke. 

Alandada konteineris 
temperatuuri. 
Kontrollida vaakumisüsteemi 
lekete puudumist. 

PUMBA 2 termorelee 
rakendunud 

Vaakumpump on rikkis. 
Temperatuur vaakumpumbas 
on liiga kõrge. 
Vaakumpumba õlitase on liiga 
madal. 
Vaakumisüsteemis on leke. 

Alandada konteineris 
temperatuuri. 
Kontrollida vaakumisüsteemi 
lekete puudumist. 

Avariiseiskamisnupp 
allavajutatud 

Avariiseiskamisnupp on alla 
vajutatud. 

Vabastada 
avariiseiskamisnupp. 

PUMBA 1 mootorikaitse Elektrimootor on rikkis. 
Elektrimootor on üle 
kuumenenud. 

Alandada konteineris 
temperatuuri. 

PUMBA 2 mootorikaitse Elektrimootor on rikkis. 
Elektrimootor on üle 
kuumenenud. 

Alandada konteineris 
temperatuuri. 

Vesi vaakumipaagis Kaitseklapp on rikkis. 
Tasemeandur on rikkis. 

Kontrollida tasemeandurit. 
Kontrollida kaitseklappi. 

 

HOIATUS! 

Kui tabelis esitatud meetmetega ei õnnestu tõrget kõrvaldada, siis ei tohi 

mitte mingil juhul püüda probleemi ise lahendada, vaid tuleb viivitamatult 

pöörduda tootja poole. 



 

10. SMS-iga saadetavate tõrketeadete tabel 
 

Tõrge Võimalik põhjus Kõrvaldamine 
Hoiatus! Elektritoite tõrge – 
elektrikatkestus 

Vaakumikonteiner on 
elektritoiteallikast lahti 
ühendatud. 
Toitekaabel on kahjustunud. 

Kontrollida vaakumikonteineri 
toitekaablit. 

Hoiatus! Pumba 1 termorelee 
rakendunud 

Vaakumpumba nr 1 mootor on 
üle kuumenenud. 
Õhutemperatuur konteineris on 
liiga kõrge. 
Vaakumpumba õlitase on liiga 
madal. 
Vaakumisüsteemis on leke. 

Alandada konteineris 
temperatuuri. 
Kontrollida vaakumpumba 
õlitaset. 
Kontrollida vaakumisüsteemi 
lekete puudumist. 

Hoiatus! Pumba 2 termorelee 
rakendunud 

Vaakumpumba nr 2 mootor on 
üle kuumenenud. 
Õhutemperatuur konteineris on 
liiga kõrge. 
Vaakumpumba õlitase on liiga 
madal. 
Vaakumisüsteemis on leke. 

Alandada konteineris 
temperatuuri. 
Kontrollida vaakumpumba 
õlitaset. 
Kontrollida vaakumisüsteemi 
lekete puudumist. 

Hoiatus! Pumba 1 mootorikaitse 
rakendunud 

Vaakumpump nr 1 on 
blokeeritud. 

Kontrollida vaakumpumba 
õlitaset. 

Hoiatus! Pumba 2 mootorikaitse 
rakendunud 

Vaakumpump nr 2 on 
blokeeritud. 

Kontrollida vaakumpumba 
õlitaset. 

Vaakumianduri tõrge Vaakumiandur on rikkis. Taaskäivitada süsteem. 
Kalibreerida vaakumiandur 
uuesti. 

Vesi vaakumipaagis Vaakumipaagis on vesi. Tühjendada paak veest ja 
kontrollida tasemeandurite 
seisukorda. 
Kontrollida ujukklappi. 

Avariiseiskamisnupp 
allavajutatud 

Avariiseiskamisnupp on alla 
vajutatud. 

Vabastada 
avariiseiskamisnupp. 

Vaakumitase liiga madal Vaakumpump on rikkis. 
Vaakumiandur on rikkis. 
Vaakumisüsteemis on leke. 

Kontrollida vaakumisüsteemi 
lekete puudumist. 

 

HOIATUS! 

Kui tabelis esitatud meetmetega ei õnnestu tõrget kõrvaldada, siis ei tohi 

mitte mingil juhul püüda probleemi ise lahendada, vaid tuleb viivitamatult 

pöörduda tootja poole. 

 



 

11. Tõrkeotsingu tabel 
Tõrge Võimalik põhjus Kõrvaldamine 

Juhtkilp ei lülitu sisse Faasijärjestus on vale. 
Toitekaabel on kahjustunud. 
Pealüliti või pistikupesa on 
rikkis. 

Muuta faasijärjestust. 
Kontrollida toitekaablit. 

Vaakumpump ei tööta Pump on rikkis või välja 
lülitatud. 
Vaakumpump on rikkis. 
Vaakumpumba kaabel on 
kahjustunud. 

Kontrollida, et kaitse on sisse 
lülitatud. 

Vaakumpump kuumeneb üle Vaakumpump on rikkis. 
Vaakumpumba õlitase on liiga 
madal. 
Konteineri temperatuur on liiga 
kõrge. 
Vaakumisüsteemis on 
vaakumileke. 

Kontrollida vaakumpumba 
õlitaset. 
Alandada konteineris 
temperatuuri. 
Kontrollida süsteemi lekete 
puudumist. 

Vaakumpumbad teevad müra 
või vibreerivad 

Vaakumpumba õlitase on liiga 
madal. 
Vaakumpump on rikkis. 

Kontrollida vaakumpumba 
õlitaset. 

Vaakumisüsteem ei suuda 
tekitada vajalikku vaakumitaset 

Vaakumpump on rikkis. 
Vaakumpumba õlitase on liiga 
madal. 
Vaakumisüsteemis on 
vaakumileke. 

Kontrollida vaakumpumba 
õlitaset. 
Kontrollida süsteemi lekete 
puudumist. 

Süsteemi vaakumitase langeb 
liiga kiiresti 

Vaakumisüsteemis on 
vaakumileke. 

Kontrollida süsteemi lekete 
puudumist. 

Vaakumipaak täitub veega Tasemeandur on rikkis. 
Ujukklapp on rikkis. 

Kontrollida ujukklapi ja 
tasemeanduri seisukorda. 

 

HOIATUS! 

Kui tabelis esitatud meetmetega ei õnnestu tõrget kõrvaldada, siis ei tohi 

mitte mingil juhul püüda probleemi ise lahendada, vaid tuleb viivitamatult 

pöörduda tootja poole. 



12. Elektriskeem 

 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



Vaakumkonteiner 
 

Tehniline spetsifikatsioon: 

Mõeldud kasutamiseks Hoida süsteemis vaakumi taset 

Tootja        Uprent 

Mõõtmed L x P x K    2200mm x 1600mm x 2450mm 

Kaal      1083kg 

Vaakumpumba tootja/ tüüp   Bigiesse / 61 PBO-MT 

Vaakumpumba maht                 60 m3/h 

Vaakumpumbad    2tk 

Vaakumvastuvõtja maht   100l 

230V pistikupesa    2tk 

400V 32A pistikupesa    1tk 

Taseme juhtpistik    1tk 

Vaakumtoru D32 ühenduskohad  2tk 

Sisevalgustus     Jah 

Puuteekraani juhtpaneel   Jah 

Automaatne ja käsitsi vaakumjuhtimine Jah 

Kauguse kontroll    Jah 

Automaatne veateade SMS- ga  Jah 

Sisemine ventilatsioon termostaadiga  Jah 

GPS      Varustatud GPS- ga 

 



 

 


