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10. Dažniausios triktys ir jų šalinimas
Prieš atliekant techninį aptarnavimą, atjunkite elektros
maitinimą
Triktis

Galimos priežastys

Sprendimas

Variklis
nepasileidžia

Vienfazės įtampos tiekimas
(trifazis variklis):
a. blogas jungiklio kontaktas;
b. saugiklio perdegimas;
c. maitinimo laido laisvumas;
d. atvira kabelio fazė.

a. pataisykite jungiklio kontaktą arba
pakeisti jungiklį;
b. pakeiskite saugiklį;
c. patikrinkite ir priveržkite
maitinimo jungtį;
d. pataisykite arba pakeiskite kabelį

Kondensatorius perdegė.

Pakeiskite kondensatorių.

Besisukantis velenas ir guolis
yra tvirtai užsiblokavę .

Pakeiskite guolius (kreipkitės į
įgaliotą serviso atstovą).

Užstrigęs darbo ratas.

Atsuktuvu patikrinkite variklio
ventiliatoriaus besisukantį veleną, kad
įsitikintumėte, jog jis sklandžiai sukasi,
arba atsukite siurblio korpusą, kad
pašalintumėte šiukšles.

Sudegę statoriaus apvijos.

Kreipkitės į įgaliotą serviso atstovą.

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų bei
asmenys, turintys menkesnius fizinius, jutiminius
ar protinius sugebėjimus arba stokojantys
patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba jiems
paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie
supranta kylančius pavojus. Vaikams negalima
žaisti su prietaisu. Vaikams be suaugusiųjų
priežiūros negalima atlikti prietaiso valymo ar
priežiūros darbų.
Dėmesio!
Jei pažeistas prietaisas arba jo maitinimo laidas,
jį turi taisyti gamintojas, jo techninės priežiūros
atstovas arba kvalifikuotas asmuo.

Neteisinga siurblio sukimosi
Sukeiskite variklio dviejų fazių laidus
Variklis veikia,
kryptis.
tarpusavyje (trifazis variklis) .
tačiau vanduo
nepumpuojamas
Siurblys neužpildytas vandeniu. Užpildykite siurblį vandeniu iš naujo.
Sugadintas darbo ratas.

Pakeiskite darbo ratą nauju.

Įsiurbimo vamzdyje yra oro.

Patikrinkite įsiurbimo vamzdžio ir
jungčių sandarumą.

Per žemas vandens lygis.

Tinkamai sureguliuokite siurblio
įsiurbimo aukštį
Paleiskite siurblį kai ledas ištirps.

Vamzdyne
ar
siurblio
kameroje susikaupęs vanduo
yra užšalęs .
Slėgis nėra
pakankamas

Neteisingas siurblio modelio
pasirinkimas.
Įsiurbimo vamzdis yra per
ilgas, jo skersmuo yra per
mažas, per daug lenkimų.
Įsiurbimo filtrą, vamzdį ar
siurblio kamerą blokuoja
pašaliniai daiktai.
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Pasirinkite tinkamą siurblį.

Perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais reikšmė:
Elektros prietaisų neišmesti kaip nerūšiuotų buitinių atliekų –
juos pristatyti į atskiras surinkimo vietas. Informacijos apie
vietines surinkimo sistemas teirautis vietos valdžios institucijų.

Pasirinkite įsiurbimo vamzdį su tinkamu
skersmeniu, sumontuokite įsiurbimo
vamzdyną kaip įmanoma trumpesnį.
Išvalykite filtrą, vamzdį ar siurblio
kamerą.
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Prieš montavimą, privalote atidžiai perskaityti šias
instrukcijas

9. Paleidimas ir priežiūra
Neįjunkite siurblio, kol siurblio kamera nebus užpildyta
vandeniu. Nelieskite veikiančio elektrinio siurblio ir išjungto
siurblio, nebent siurblys būtų išjungtas mažiausiai 5 minutes.
Jei siurblio kameroje vanduo nėra visiškai išleistas,
neardykite siurblio korpuso.

1. Naudojimo sritys
Šis produktas naudojamas buitiniam vandens tiekimui, įrangos palaikymui,
slėgio vamzdynuose kėlimui, sodo, šiltnamio laistymui, taip pat vandens
tiekimui ir slėgio kėlimui gyvulininkystės, pramonės ir kasybos įmonėse, taip
pat daugiaaukščiuose pastatuose, oro kondicionavimo, centrinio šildymo
cirkuliacijos sistemose ir t.t...
Jis naudojamas tiekiant vandenį, tiek kitus mažos klampos ir neagresyvius
skysčius. Degius, sprogius ir lengvai garuojančius dujinius skysčius, o taip pat
skysčius su kietomis dalelėmis ar pluoštais pumpuoti draudžiama.
Pumpuojamų skysčių PH vertės turi būti: nuo 6,5 iki 8,5.

Prieš paleidžiant, pirmiausia pasukite
variklio ventiliatoriaus mentes ir
patikrinkite, ar siurblio ašis sukasi
sklandžiai; tada atsukite įpylimo
varžtą ir užpildykite pilnai siurblio
kamerą vandeniu, užsukite varžtą kai
oras iš kameros pasišalins. Paleidus
siurblį, kraną užsukite ir atsukite, kad
būtų nustatytas reikiamas našumas,
kai siurblys sklandžiai veikia ir iš
išvado tiekiamas vanduo.
(Našumo ir kėlimo aukščio intervalai
pateikti vardinėje siurblio plokštelėje.)

2. Siurblio modelių žymėjimas
EDH m

4 - 30
Pavyzdys:
SeriesX10
Nominalus našumas (m3/h)
Vienfazis variklis su m raide, trifazis be
Horizontalus daugiapakopis nerūdijančio
plieno siurblys

Pastabos:
1). Jei po siurblio užpildymo vanduo nuteka greičiau nei per 5 minutes,
išjunkite elektrinį siurblį ir vėl pilnai užpildykite kamerą vandeniu arba
patikrinkite,
ar
nėra
nuotėkio
įsiurbimo
vamzdyje;
2). Jei kyla pavojus sugadinti siurblį dėl apledėjimo ar užšalimo, atsukite
išleidimo varžtą, kad vanduo visiškai išbėgtų iš siurblio kameros. Tačiau
jei siurblį reikia paleisti iš naujo, prieš paleidžiant, būtinai užpildykite
kamerą vandeniu iš naujo;
3). Jei siurblys nebus naudojamas ilgą laiką, susikaupęs vanduo turi būti
visiškai iš jo pašalintas. Siurblio korpusą, sparnuotę ir laikiklį reikia
švariai nuplauti ir laikyti sausoje, gerai vėdinamoje vietoje;
4). Jei po ilgo saugojimo siurblį norėsite paleisti iš naujo, atlikite
vandens
užpildymo
procedūrą
iš
naujo;
5). Atkreipkite dėmesį į siurblio aušinimą vasarą arba esant aukštai
temperatūrai. Norint išvengti elektros pažeidimų, reikia išvengti rasos
(kondensato)
susidarymo
ant
elektrinių
komponentų.
Nedelsdami
išjunkite
maitinimą,
jei
nustatoma,
kad
variklis
yra
perdegęs
6).
arba veikia netinkamai ir patikrinkite, ar nėra gedimų pagal toliau
pateiktą lentelę (žr. Trikčių šalinimas).
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8. Elektros prijungimas

3. Siurblio darbo kreivės

Kol elektros maitinimas neišjungtas, neatlikite jokių
laidų jungimo darbų kontaktinėje dėžutėje.
Elektrinis siurblys turi būti patikimai įžemintas, kad
būtų išvengta srovės nuotėkio, taip pat turi būti įrengta
srovės nuotėkio relė.
Elektros jungtys ir apsauga turi būti įdiegta pagal galiojančias vietines taisykles.
Darbinių įtampų specifikacijos yra nurodytos vardinėje plokštelėje ir turi būti
užtikrintas variklio ir maitinimo šaltinio suderinamumas. Elektros tiekimo kabelis
turi būti tinkamo skerspjūvio ploto, jei elektrinio siurblio darbo vieta yra
santykinai toli nuo maitinimo šaltinio, kitaip dėl įtampos kritimo bus sutrikdytas
įprastas elektrinio siurblio darbas. Jei elektrinis siurblys naudojamas lauke, turi
būti naudojami guminiai kabeliai, skirti naudoti lauko sąlygomis.
Patikrinkite variklio sukimosi kryptį (Trifazio variklio atveju)
Patikrinkite, ar elektrinis siurblys veikia normaliai ir ar sukimosi kryptis teisinga.
Žiūrint iš ventiliatoriaus menčių pusės, jei jis sukasi prieš laikrodžio rodyklę,
sukimosi kryptis yra teisinga. Jei sukimosi kryptis neteisinga, nutraukite elektros
maitinimą ir sukeiskite tarpusavyje du maitinimo kabelio laidus.

~220V

~220V
Jungiklis

Fuse protector

~380V
Magnetinis
-šiluminis
jungiklis

Slėgio
relė

Variklio kontaktų dėžutė
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Variklio kontaktų dėžutė

~380V

Jungiklis
Saugikliai

Magnetinis
-šiluminis
jungiklis

Slėgio
relė

Variklio kontaktų dėžutė Variklio kontaktų dėžutė
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4. Siurblio darbo parametrai

Teisinga sumontavimo schema A

EDH(m)2 Horizontalaus daugiapakopio siurblio našumo lentelė
Modelis

Q
Galia
(kW) (m3/h)

0.5

0

1.5

1.0

2.0 2.5

3. Lankstus sujungimas 4. Įpylimo varžtas
5. Išleidimo varžtas 6. Elektrinis siurblys 7. Kranas

3.0

3.5 4.0

10.6
16.1
22.9
25.7
30.4

8.5
12.5
18.4
19.6
23.4

3

EDH(m)2-20
EDH(m)2-30
EDH(m)2-40
EDH(m)2-50
EDH(m)2-60

14
0.37
17.5 16.7 16.2 15
0.37
27.5 26.6 25.6 23.8 21.3
0.55 H (m) 37 36.2 35.4 33.2 30.7
0.55
46 44 42.1 39.5 35.9
0.75
52 50.8 49.2 45.6 41.5

12
19.2
27.6
30.8
36.2

6.5
7.2
12.6
13.5
14.3

Q
Galia
(kW) (m3/h)

0

EDH(m)4-20 0.55
19
EDH(m)4-30 0.55
28.3
EDH(m)4-40 0.75 H (m) 39.2
EDH(m)4-50 1.1
48.7
EDH(m)4-60 1.1
59
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B: Įsiurbimo vamzdžio prijungimas
1). Įsiurbimo vamzdis turi būti kietas, atsparus
gniuždymui ar susispaudimui.

7
3

2

5

2). Apatinis vožtuvas turi būti įrengtas vertikaliai
30 cm virš dugno paviršiaus, kad būtų
išvengta priemaišų įsiurbimo (B2).
3). Visos įvado vamzdyno jungtys turi būti
sandarios, o alkūnių skaičius kiek įmanoma
mažesnis, nes kitaip vandens negalima bus
įsiurbti.
4). Įsiurbimo vamzdis turi būti bent jau tokio pat
skersmens, kaip ir siurblio vandens įleidimo
angos, kad būtų išvengta per didelių
hidraulinių nuostolių.
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EDH(m)4 Horizontalaus daugiapakopio siurblio našumo lentelė
Modelis

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

18.3
27.7
36.1
46.5
55.5

17.2
26.4
35.2
45
53

16.1
24.6
32.9
42.5
47

14.3
22.1
29.9
37
42.5

11.3
18.8
24.7
31.8
35

6.3
13.5
18.6
21.8
23

2.3
7.3
9.2
10
12

Neteisnga sumontavimo schema B

EDH(m)10 Horizontalaus daugiapakopio siurblio našumo lentelė
Modelis
EDH(m)10-10
EDH(m)10-20
EDH(m)10-30
EDH(m)10-40
EDH(m)10-50

Q
Galia
(kW) (m3/h) 0
0.75
H (m)
0.75
1.1
1.5
2.2

9.4
19.2
28.5
37
48.3

2
9.6
18.8
28.7
39.9
48.8

4
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9.5 9.1
18.7 17.9
28.7 27.5
40.1 38.7
49.3 47.2

7
8.7
17.1
26.5
37.2
45.4

8

9

8.3 7.8
16.3 15.3
25.2 23.6
35.9 33.9
43.6 41

6.4 5.4
12.4 10.7
19.3 17
28.7 24.9
34.2 30

4.4 3.1
8.4 6.2
14 10
19.7 15.9
24.5 18

EDH(m)15 Horizontalaus daugiapakopio siurblio našumo lentelė
Modelis
EDH(m)15-10
EDH(m)15-20
EDH15-30

4

Q
Galia
(kW) (m3/h) 0
1.1
2.2
3.0

3

6

9

11 13 15 17 19 22 25 28

13.6 12.7 12.5 11.6 11 10.4 9.7 9.1 8.5 7.7 5.9 4.8
H (m)
28 27.3 26.4 25.4 24.5 23.4 22.2 21.1 19.7 17.4 15 12
41.6 40.6 39.7 38.4 37.2 35.8 34.1 32.3 30.2 26.6 22.8 18.8

5). Atkreipkite dėmesį į vandens lygio kritimą
naudojimo metu, o apatinis vožtuvas neturi
pakilti virš vandens paviršiaus (B1).
6). Jei įsiurbimo vamzdžio ilgis yra didesnis nei
10 m arba įsiurbimo vamzdžio kėlimo aukštis
yra didesnis nei 4 m, tada įsiurbimo
vamzdžio skersmuo turi būti didesnis nei
elektros siurblio įvado angos skersmuo.
7). Elektrinis siurblys turi būti sumontuotas taip,
kad nepatirtų prijungto vamzdyno įtempių
poveikio.
8). Siekiant išvengti kietųjų dalelių patekimo į
elektrinį siurblį, prie įsiurbimo vamzdžio turi
būti sumontuotas filtras.

10 11 12 13 14
7.1
13.9
21.7
31.6
38.2

A: 1. Apatinis vožtuvas 2. Įsiurbimo vamzdis

B1

B2

C: Išleidimo vamzdžio prijungimas
Vamzdžio skersmuo turėtų būti bent jau toks
pat kaip siurblio vandens išleidimo angos, kad
būtų sumažintas slėgio kritimas, užtikrintas
reikiamas našumas ir sumažintas triukšmas.
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7. Vamzdyno prijungimas
Šį prietaisą turi įrengti ir prižiūrėti darbuotojai, turintys
atitinkamą kvaliﬁkaciją ir gerai susipažinę su pateikta
šioje instrukcijoje informacija.
Įrengimas ir eksploatavimas turi atitikti vietinius
reikalavimus ir pripažintus eksploatavimo standartus.
Tinkamai sumontuokite vamzdžius, kaip nurodyta
instrukcijoje, užtikrindami vamzdžių apsaugą nuo
užšalimo.

EDH(m)20 Horizontalaus daugiapakopio siurblio našumo lentelė
Modelis

Q
Galia
(kW) (m3/h) 0

EDH(m)20-10
EDH(m)20-20
EDH20-30

1.1
2.2
4.0

H (m)

3

6
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12 15 18 20 22 25 28 31

14.1 13.5 13.1 12.6 11.9 11.2 10.2 9.8 8.7 8 6.8 5.2
28.1 28 27.2 26.5 25.7 24.5 23.1 22 20.8 18.5 15.9 13.2
42.6 42.2 41.5 41.2 40.3 38.9 36.9 35.3 33.2 30.1 26.3 22

5. Saugumo instrukcijos
1). Norėdami užtikrinti normalų ir saugų elektrinio siurblio
veikimą, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite instrukcijas.

M an

85℃ - maksimali skysčio temperatūra
0℃ - minimali vandens temperatūra

ua l

OFF

ON

1
0

1
0

2). Elektrinis siurblys turi būti patikimai įžemintas, kad būtų
išvengta srovės nuotėkio. Saugumo sumetimais turėtų būti
įrengta srovės nuotėkio relė. Būkite atsargūs ir
nesušlapinkite kabelio kištuko. Elektros lizdas turi būti
įrengtas apsaugotoje nuo drėgmės vietoje.

3). Kai siurblys veikia, griežtai draudžiama jį liesti.
Neplaukite, neplaukiokite ir neprileiskite gyvūnų arti siurblio
veikimo vietos, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.
1). Įrengiant siurblį, įsiurbimo vamzdis turi būti kuo
trumpesnis, o alkūnių turi būti kuo mažiau. Siurblys
montuojamas gerai vėdinamoje ir sausoje aplinkoje. Jį
galima montuoti lauke, tačiau reikia apsaugoti nuo vėjo ir
lietaus poveikio.
2). Tiek įsiurbimo, tiek išleidimo vamzdynuose turi būti
sumontuoti kranai (uždarymo vožtuvai), o įsiurbimo
vamzdyje turi būti įrengtas atbulinis vožtuvas.
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4).Neuždenkite,
vietoje.

laikykite

siurblį

gerai

ventiliuojamoje

5). Venkite tiesioginio vandens ar jo purslų patekimo ant
elektrinio siurblio.

5

OFF

OFF
0℃

6). Siurbiamas skystis gali būti aukštos temperatūros ir
aukšto slėgio, todėl pirmiausia reikia užsukti kranus
(vožtuvus) iš abiejų pusių, o skysčiai iš siurblio ir vamzdyno
turi būti visiškai ištuštinti, kad būtų išvengta nudegimų prieš
perkeliant ar išardant siurblį.
7). Jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 4 laipsniai arba
siurblys bus ilgai nenaudojamas, išleiskite skystį iš siurblio
ir vamzdyno sistemos, kad nuo galimai susidarysiančio ledo
nesuskiltų siurblio korpusas. Nenaudokite siurblio ilgą laiką
be vandens.

8). Įsitikinkite, kad siurblys nebus atsitiktinai įjungtas
montuojant ir prižiūrint. Jei ilgą laiką nenaudosite, pirmiausia
atjunkite elektros įtampą, tada užsukite kranus (ventilius)
siurblio įvado ir išvado pusėse.

6. Matmenys

L A H G
L A H G
Dodel
Modelis
EDH(m)4-20
EDH(m)2-20
EDH(m)4-30 427 110 216
EDH(m)2-30
G141
EDH(m)2-40 427 110 216 G1 EDH(m)4-40
EDH(m)4-50
EDH(m)2-50
480 120 245
EDH(m)4-60
EDH(m)2-60

9). Siurblys skirtas siurbti skysčius savo fizinėmis ir
cheminėmis savybėmis panašiomis į vandenį. Draudžiama
siurbti bet kokius degius, lengvai garuojančius ar
sprogius, chemiškai agresyvius skysčius.

EDHm4-50 n.
Q 75 l/min H 32 m
Suct.Hmax m Size 11/4″X11/4″
2850min-1
V220-240~ Hz 50
1~Mot
In 6.2 A IP 44
kW 1.1 HP 1.5
C 25μF VL 450 V
Continuous duty
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I CL F
Thermally protected

10). Naudojama įtampa turi atitinkti įtampos reikšmes
nurodytas siurblio vardinėje lentelėje. Jei siurblys bus
nenaudojamas ilgą laiką, jis laikomas sausoje, vėdinamoje
kambario temperatūros patalpoje.

Modelis
EDH(m)10-10
EDH(m)10-20
EDH(m)10-30
EDH(m)10-40
EDH(m)10-50
EDH(m)15-10
EDH(m)15-20
EDH15-30
EDH(m)20-10
EDH(m)20-20
EDH20-30

L

A

H

C

D

E

F

568 278 245
626 287 248
568 278 245

138 160 108 130

626 287 248
568 278 245
626 287 248
642 278 245 190 220 170 200
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