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Lietuviškai

1 Bendroji
dalis
Montavimo
ir naudojimo
instrukcija
Apie š dokument
Montavimo ir naudojimo vadovas yra sudedamoji
šio renginio dalis. Vadovas visada turi bti
saugomas šalia prietaiso. Tikslus jame išdstyt
nurodym vykdymas yra renginio naudojimo
pagal paskirt ir tinkamo eksploatavimo išankstin
slyga.
Montavimo ir naudojimo vadovas atitinka
renginio konstrukcij ir saugos technikos
normatyv bkl šio leidinio ruošimo spaudai
metu.

2 Sauga
Šiame naudojimo vadove pateiktos esmins
nuorodos, kuri reikia laikytis rengimo ir
eksploatacijos metu. Todl montuotojas ir
atsakingasis eksploatuotojas prieš montavim ir
eksploatacijos pradži btinai privalo perskaityti š
vadov.
Btina laikytis ne tik šiame skyriuje „Saugumas“
pateikt bendrj saugos nuorod, bet ir kituose
skyriuose terpt, pavojaus simboliais pažymt,
specialij saugos nuorod.
2. 1 Nuorod žymjimas eksplotacijos instrukcijoje
Simboliai:
Bendrasis pavojaus simbolis

Elektros tampos keliamas pavojus

NAUDINGA NUORODA

spjamieji žodžiai:
PAVOJUS!
Labai pavojinga situacija.
Nesilaikant šio reikalavimo, galima labai sunkiai
ar net mirtinai susižeisti.
SPJIMAS!
Naudotojas gali bti (sunkiai) sužeistas.
„spjimas“ reiškia, kad ignoruojant ši nuorod
tiktini (sunks) sužeidimai.
ATSARGIAI!
Pavojus apgadinti siurbl ar rengin. „Atsargiai“
nurodo galim žal gaminiui, jei nuoroda bus
ignoruojama.

2. 2 Personalo kvalifikacija
Prietais montuojantys darbuotojai turi turti
šiems darbams reikaling kvalifikacij.
2. 3 Pavojai, kylantys dl saugaus eksploatavimo
taisykli nesilaikymo
Nesilaikant saugos nuorod, gali kilti grsm
žmonms ir siurbliui (renginiui). Nesilaikant ši
nuorod, taip pat gali bti prarastos visos teiss 
nuostoli atlyginim.
Nuorod ignoravimas gali kelti, pavyzdžiui, toki
reali grsm:
• svarbi siurblio (renginio) funkcij gedimas;
• netinkamai atliktos privalomosios technins
priežiros ir remonto procedros,
• elektros, mechaninio ir bakteriologinio poveikio
keliama grsm žmonms,
• materialin žal.
2. 4 Eksploatacijos saugumo technika
Btina laikytis galiojani nelaiming atsitikim
prevencijos taisykli.
Turi bti užtikrinta, kad elektros energija nekelt
grsms. Btina laikytis vietos bei bendrj (pvz.,
IEC, Lietuvos standartizacijos departamento ir t. t.)
taisykli ir vietos energijos tiekimo moni
reikalavim.
2. 5 Darbo saugos taisykls technins priežiros ir
montavimo darbams
Eksploatuotojas privalo užtikrinti, kad visus
tikrinimo ir montavimo darbus atlikt tik galioti ir
kvalifikuoti specialistai, atidžiai perskait
naudojimo instrukcij ir taip gij pakankamai
žini.
Darbus su siurbliu (renginiu) leidžiama atlikti tik j
išjungus.
2. 6 Savavališkas konstrukcijos keitimas ir
atsargini dali gamyba
K nors keisti siurblyje (renginyje) leidžiama tik
pasitarus su gamintoju. Originalios atsargins
dalys ir gamintojo leisti naudoti priedai užtikrina
saugum. Dl kitoki dali naudojimo gali bti
netaikoma garantija.
2. 7 Neleistini eksploatavimas
Pristatyto siurblio (renginio) eksploatacinis
saugumas gali bti užtikrinamas tik naudojant j
pagal paskirt, kaip nurodyta naudojimo vadovo
4 skyriuje. Draudžiama pasiekti kataloge
(duomen lape) nurodytas ribines vertes arba
viršyti jas.

NUORODA: Naudinga nuoroda, kaip naudoti
gamin. Be to, ji atkreipia dmes  galinius kilti
sunkumus.
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3 Transportavimas ir laikinasis laikymas
•
•

•

•

PAVOJUS! Pavojinga gyvybei!
Šiuo siurbliu negalima tuštinti basein, sodo
tvenkini ar panaši rengini, kai juose yra
žmoni.
SPJIMAS! Pavojinga sveikatai!
Dl gamybai naudot medžiag netinka
pumpuoti geriamajam vandeniui! Nevalytas
nešvarus vanduo / nuotekos kelia pavoj
sveikatai.
ATSARGIAI! Galima materialin žala!
Pumpuojant neleistinus skys ius galima
sugadinti gamin.
Siurbliai nepritaikyti vandeniui su
stambiagrdžiais nešvarumais, kaip antai
smliu, pluošto dalelmis, taip pat degiesiems
skys iams pumpuoti; jie nenaudotini ir sprogioje
aplinkoje.
Naudojimu pagal paskirt laikomas ir šiame vadove
išdstyt nurodym vykdymas.
Bet koks naudojimo bdas, nenurodytas šiame
vadove, laikomas naudojimu ne pagal paskirt.

Iškart, vos gavus rengin:
patikrinti, ar renginys nebuvo apgadintas vežant;
aptikus gedim, atsiradusi vežant rengin, per
nustatyt termin imtis reikiam priemoni
ekspeditoriaus atžvilgiu.
ATSARGIAI! Galima materialin žala!
Netinkamas transportavimas ir netinkamas
laikinasis sandliavimas gali padaryti renginiui
materialins žalos.
Transportuojant siurblys turi bti kabinamas /
nešamas už tam skiros sos. Jokiu bdu ne už
kabelio!
Transportuojant ir laikinojo sandliavimo metu
siurbl reikia saugoti nuo drgms, šal io ir
mechanini sugadinim.

4 Paskirtis

•
•
•
•

Panardinamieji siurbliai Wilo-Drain STS 40 skirti
pumpuoti iš šacht, duobi ir rezervuar nešvar
vanden / nuotekas ir švarius skysius, kuriuose
kietj medžiag skersmuo neviršija 40 mm.
Jie naudojami
vandeniui pumpuoti iš nam ir žems sklyp,
nuotek šalinimo ir vandentiekio kyje,
aplinkosaugos ir valymo renginiuose,
pramoniniuose ir gamybos proceso renginiuose.
NUORODA: Kiekvienu konkreiu naudojimo atveju
btina atsižvelgti  vietinius reglamentus.
Siurbliai paprastai panardinami (turi bti apsemti)
ir gali bti montuojami stacionariai arba mobiliai
tik vertikalioje padtyje.
Panardinamuosius siurblius, kuri elektros
maitinimo kabelis trumpesnis nei 10 m (pagal
EN 60335) leidžiama naudoti tik pastatuose,
kitaip tariant, juos draudžiama eksploatuoti lauko
slygomis.

5 Gaminio duomenys
5. 1 Modelio kodo paaiškinimas
Pavyzdys:

STS 40/8 A 1-230-50-2-5M KA
STS 40/10 3-400-50-2-10M KA

STS

Konstrukcin serija:
ST= Nuotek šalinimo technologija
(angl. Sewage Technology)
S = Variklis iš nerdijanio plieno
(angl. Stainless Steel Motor)
Slgins jungties vardinis skersmuo [mm]:
40 = Rp 1½
Maks. klimo aukštis [m] esant Q=0m³/h: 8, 10
A = su pldiniu jungikliu,
- = duomen nra: be pldinio jungiklio
Tinklo tampa:
1~230 V, kintamosios srovs variklis,
3~400 V, trifazis variklis
Tinklo dažnis [Hz]
Poli skaiius 2
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]: 5, 10

40
/8
A
1-230

-50
-2
5M KA
5.2

Techniniai duomenys

Leistinoji pumpuojam terpi sudtis:
Laisvasis prajimas:
Tinklo tampa:
Tinklo dažnis:
Apsaugos klas:
Ski dažnis:
Maksimalus srovs naudojimas:
Imamoji galia P1:
Vardin variklio galia P2:
Maksimalus pumpavimo našumas:
Maksimalus klimo aukštis:
Eksploatavimo režimas S1:
Eksploatavimo režimas S3 (optimalus):
Rekomenduojamas perjungim dažnis:
Maksimalus perjungim dažnis:
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Silpnai rgštin / silpnai šarmin, chloro jungini koncentracija maks. 150 mg/l
(taikoma 1.4301 / AISI 304),
40 mm
1~230 V, ± 10 %, 3~400 V, ± 10 %
50 Hz
IP 68
Maks. 2900 ¹/min. (50 Hz)
Žr. duomen lentel
Žr. duomen lentel
Žr. duomen lentel
Žr. duomen lentel
Žr. duomen lentel
200 eksploatavimo valand per metus
Pertraukiamasis režimas, 25 % (2,5 min. veikimo, 7,5 min. pertrauka).
20/h
50/h

Wilo AG 01/2007

Lietuviškai

5.2

Techniniai duomenys

Slginio atvamzdžio vardinis skersmuo:
Leistinasis pumpuojamo skysio
temperatros diapazonas:
Maksimalus panardinimo gylis:
Triukšmo slgio lygis, esant minimaliam lygiui
Alyvos kiekis:

Žr. duomen lentel
+3 – 35°C
5m
< 70 db(A)
ELFOLNA DS 22 arba lygiavert, apytiksliai 0,4 l

5. 3 Tiekimo komplektacija
Siurblys su
• jungiamuoju elektros kabeliu, 5 arba 10 m ilgio
(priklausomai nuo konstrukcijos),
• kintamajai srovei pritaikyta konstrukcija,
kištukas su apsauginiu kontaktu (CEI 23-5),
• trifazei srovei pritaikyta konstrukcija su laisvu
kabelio galu.
• prijungtu pldiniu jungikliu (STS 40...A),
• Montavimo ir naudojimo vadovas
5. 4 Priedai
Priedus reikia užsisakyti atskirai:
• Komutacin tais 1 arba 2 siurbli eksploatavimo
režimui
• Išorinius kontrols taisus / išjungimo prietaisus
• Lygio valdiklius (lygio davikl / pldin jungikl)
• Priedai mobiliajam montavimui skystyje
• Priedai stacionariajam montavimui skystyje

6 Aprašymas ir veikimas

J varo variklis, sumontuotas vandeniui nelaidžioje
kapsulje. Siurblys ir variklis turi bendr velen.
Pumpuojama terp siurbiama iš apaios per
centrin siurbimo ang ir išteka per vertikal
slgin atvamzd.
Siurbliuose sumontuotas vienpakopis spiralinis
(VORTEX) darbo ratas. Jis pumpuoja iki 40 mm
skersmens kietsias medžiagas (taiau ne
pluoštines medžiagas, kaip antai žol, lapus,
skudurus).
Stacionariai sumontuotas siurblys prisukamas prie
fiksuoto vamzdyno (R 1½), o mobilusis –
jungiamas prie žarnos.
Iš pumpuojamos terps puss variklio sekcija
užsandarinta nuo siurblio sekcijos kontaktiniu
sandarinimo žiedu, o iš variklio puss – veleno
sandarinimo žiedu. Kad kontaktinis sandarinimo
žiedas sausosios eigos atveju bt tepamas ir
aušintsi, jo sekcija užpildyta tepalu.
Varikliuose taisytas šiluminis apsauginis taisas,
kuris perkaitimo atveju automatiškai išjungia
varikl ir, varikliui atvsus, vl j jungia. Kad
susidaryt sukamasis laukas, 1~ variklyje
montuotas kondensatorius.

6. 1 Siurblio aprašymas (1 pav.)
Poz.

Mazg aprašymas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Jungiamasis elektros kabelis
Gaubtelin veržl
Dangtis su rankena
Dangio griebtuvas
Variklio korpusas
Alyvos kameros sandarinamasis dangtis
Alyvos kameros sandariklis
Veleno sandarinimo žiedas
Darbo ratas
Varžtas
Poveržl
Varžtas
siurbimo angos plokšt
Pldinis jungiklis
Kabelio laikiklis
Kabelio vado tarpin
Varžtas
Variklio dangio tarpin
Veleno sandarinimo žiedas
Spyruoklinis žiedas
Kontaktinis sandarinimo žiedas
Varžtas
Siurblio korpusas
Sandariklis
Siurblys pagamintas iš nerdijanio plieno
(variklis) ir pilkojo ketaus (hidraulins dalys).
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7 Instaliacija ir elektros jungtis
PAVOJUS! Pavojinga gyvybei!
Netinkamai atliktas montavimas ir netinkamas
elektros prijungimas gali bti pavojingi gyvybei.
• Montavim ir elektros prijungim reikia pavesti
tik specialistams ir atlikti tai laikantis galiojan i
norm!
• Laikykits nelaiming atsitikim prevencijos
taisykli!
7. 1 Instaliacija
Siurbl galima montuoti stacionariai arba mobiliai.
ATSARGIAI! Galima materialin žala!
Pavojus sugadinti netinkamai elgiantis.
Siurbl kelkite užkabin grandin arba lyn tik už
apkabos, niekada nekabinkite už elektros /
plds kabelio arba vamzdžio / žarnos jungties.
Siurblio pastatymo vieta / šachta turi bti
apsaugota nuo šalio.
Prieš montuojant ir pradedant eksploatuoti siurbl,
iš šachtos btina pašalinti stambias kietsias
medžiagas (pvz., statybines atliekas ir t. t.).
Montavimo matmenis žr. bržinyje su
matmenimis (3 pav.), kur nurodyti šachtos
matmenys (2a pav.).
Slginio vamzdžio vardinis skersmuo turi atitikti
siurblio vardin skersmen (R 1½", praplatinimo
galimyb).
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Variklis su trifaziu varikliu (3~400V):
Jungiant trifaz srov, laisvojo kabelio galo gyslas
reikia jungti taip:
4-gyslis jungiamasis kabelis: 4x1,0 mm²

Šachtos konstrukcija btina turi užtikrinti
nekliudom pldinio jungiklio (STS 40...A)
judjim.
7.1.1 Stacionarusis montavimas skystyje (2a, 2b pav.)
1 Atgalins srovs vožtuvas
2 Užkertamoji sklend
3 Perpylimo signalizacijos prietaisas
4 Komutacinis taisas su prijungtu pldiniu
jungikliu siurbliui valdyti
5 Grandin
6 Variklio jungiamasis elektros kabelis
2a pav.:
Siurblys (STS 40...A) su kintamosios srovs varikliu
ir pasirenkamuoju signalizacijos komutaciniu
taisu, skirtu perpylimo signalizacijos sistemai.
2b pav.:
Siurblys su trifaziu varikliu. Vieno siurblio
komutacinis taisas su prijungtu pldiniu jungikliu
siurblio valdymui bei pasirenkamuoju
signalizacijos komutaciniu taisu perpylimo
signalizacijos sistemai.
Montuojant siurblius stacionariai skystyje su
fiksuotu vamzdžiu, siurbl reikia pastatyti ir
pritvirtinti taip, kad:
• slginio vamzdžio jungtis nelaikyt siurblio svorio;
• slginio vamzdžio apkrova neveikt jungiamojo
atvamzdžio.
Slginiuose vamzdžiuose prieš atbulin vožtuv
reikia išgržti 4 mm skersmens skyl, kad bt
galima išleisti or, susikaupus siurblio prastovos
metu (2a, 2b pav., B poz.).
7.1.2 Mobilusis montavimas skystyje
Montuojant siurbl mobiliai skystyje su žarna,
siurbl btina tvirtinti šachtoje taip, kad jis
nenukrist ir nepasislinkt  šon (pvz., pritvirtinti
lengvai tempt grandin).
NUORODA: Naudojant duobse be tvirto dugno,
siurblys statomas ant pakankamai didels
plokšts arba kabinamas ant lyno ar grandins
reikiamoje padtyje.
7. 2 Elektros jungtis
PAVOJUS! Pavojinga gyvybei!
Netinkamai prijungus elektr, gali kilti pavojus
gyvybei dl elektros smgio.
Prijungti elektros maitinim leidžiama tik
vietins energijos tiekimo mons leidim
turin iam elektrotechnikui, vadovaujantis
eksploatavimo vietoje galiojan iais
reglamentais.
• Tinklo jungties srovs ršis ir tampa turi sutapti su
duomenimis siurblio technini duomen lentelje.
• Tinklo saugiklis: 16 A, inertinis;
• rengin btina nustatyta tvarka žeminti.
• naudoti ≤ 30 mA gedimo srovs apsaugin jungikl,
• naudoti skyrikl atsijungimui nuo tinklo su min.
3 min. kontakto atidarymu,
• Siurblys yra paruoštas prijungimui.
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Gysla

Gnybtas

Ruda
U
Juoda
V
Mlyna
W
Žalia / geltona PE
Laisvj kabelio gal reikia prijungti skirstomojoje
džje (žr. skirstomosios džs montavimo ir
naudojimo vadov).

8 Eksploatacijos pradžia
PAVOJUS! Elektros smgio pavojus!
Šiuo siurbliu negalima tuštinti basein, sodo
tvenkini ar panaši rengini, kai juose yra
žmoni.
ATSARGIAI! Galima materialin žala!
Prieš pradedant naudoti siurbl, iš šachtos ir
siurbimo vamzdži reikia pašalinti visas
kietsias medžiagas, kaip antai statybines
atliekas.
8. 1 Sukimosi krypties patikrinimas (taikoma tik
trifaziams varikliams)
NUORODA: Jei siurblys sukasi neteisinga kryptimi,
susilpnja siurbiamas srautas.
Siurblio sukimosi krypt reikia patikrinti prieš
panardinant j  pumpuojam terp. Teisinga
sukimosi kryptis pažymta rodykle ant variklio
korpuso viršaus.
• Siurbl reikia atitinkamai prilaikyti ranka,
• Siurbl trumpam jungti. Tuo metu siurblys
pasistumia variklio sukimuisi priešinga kryptimi
(sukimasis  kair pus).
• Jei sukimosi kryptis neteisinga, reikia sukeisti dvi
jungiamojo elektros kabelio fazes.
8. 2 Lygio valdiklio nustatymas
ATSARGIAI! Galima materialin žala!
Kontaktinis sandarinimo žiedas neturi bti
sausas!
Eksploatavimas sausuoju režimu trumpina
variklio ir kontaktinio sandarinimo žiedo
naudojimo trukm . Per pažeist kontaktin
sandarinimo žied  pumpuojam terp gali
patekti nedidelis kiekis alyvos.
• Vandens lygis neturi nukristi žemiau minimalaus
siurblio panardinimo lygio. Lygio valdikl galima
nustatyti šiam minimaliam lygiui: 2a, 2b pav.
• Min. 90 mm: Eksploatavimo režimas S3:
žr. techninius duomenis
• Min. 250 mm: Eksploatavimo režimas S1:
žr. techninius duomenis
• Užpildant šacht arba panardinant siurbl  duob,
btina tikrinti, ar pldinis jungiklis (STS 40...A) gali
judti nekliudomai.
• junkite siurbl.
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9 Techninis aptarnavimas
Technins priežiros ir remonto darbus turi
atlikti tik kvalifikuoti specialistai!
SPJIMAS! Infekcijos pavojus!
Atliekant technins priežiros darbus btina
vilkti atitinkamus apsauginius drabužius
(mvti apsaugines pirštines), kad
išvengtumte infekcijos pavojaus.
PAVOJUS! Pavojinga gyvybei!
Atliekant darbus su elektriniais prietaisais kyla
pavojus gyvybei dl elektros smgio.
• Atliekant bet kokius techninio aptarnavimo ar
remonto darbus, btina išjungti siurblyje tamp
ir apsaugoti, kad ji nebt neleistinai jungta iš
naujo.
• Maitinimo kabelio gedimus šalinti turi teis tik
kvalifikuotas elektrikas.

• Alyv kontaktinio sandariklio kameroje keiskite 1
kart per metus.
• Išsukite alyvos išleidimo varžt su sandarinimo
žiedu (3 pav., A poz.).
• Siurbl paguldykite ant šono ir palaukite, kol
išteks visa alyva (j išleiskite  tinkam ind ir
pašalinkite pagal galiojanius reikalavimus).
NUORODA: Keiiant alyv, vartotj alyv su
vandeniu reikia pašalinti kaip specialisias
atliekas! Ši alyva nra biologiškai skylanti!
• pilkite šviežios alyvos (žr. techninius duomenis).
• sukite alyvos išleidimo varžt kartu su
sandarinimo žiedu.

10 Sutrikimai, priežastys ir pašalinimas

Šalinti gedimus leidžiama tik kvalifikuotiems
specialistams! Privalu laikytis saugos nuorod
Techninis aptarnavimas.

Gedimai

Priežastys

Šalinimo bdai

Siurblys nesijungia

Nra tampos

Patikrinkite laidus ir saugiklius arba vl junkite
automatinius saugiklius skirstomojoje spintoje.
Išvalykite korpus ir darbo rat, jei rotorius ir toliau
stringa – pakeiskite siurbl
Patikrinkite kabelio varž. Jeigu reikia, kabel
pakeiskite. Naudokite tik original „Wilo“
specialj kabel!
Kreipkits  klient aptarnavimo skyri
Nuo renginio atjunkite tamp ir blokuokite nuo
atsitiktinio jungimo,
Siurbl iškelkite iš sodintuvo,
Pašalinkite pašalinius daiktus.
Patikrinkite lygio valdiklio veikim / nustatym

Stringa rotorius
Kabelio trkis

Išsijung apsauginis jungiklis

Variklio sekcijoje yra vandens
Siurblyje yra pašalini daikt, suveik
apvijos apsaugos kontaktas (WSK)

Siurblys nepumpuoja

Siurblys siurbia or arba per žemas
skysio lygis
Užsikimšs slginis vamzdis

Vamzd išardykite ir išvalykite

Jei gedimo nepavyko pašalinti, prašom kreiptis 
specializuotas dirbtuves arba artimiausi „Wilo“
klient aptarnavimo skyri ar atstovyb .

11 Atsargins dalys
Atsargini dali galite užsisakyti per vietines
specializuotas dirbtuves ir (arba) „Wilo“ klient
aptarnavimo skyri.
Siekiant išvengti neaiškum bei neteising
užsakym, kiekviename užsakyme nurodykite
visus duomenis, pateiktus duomen lentelje.
Galimi techniniai pakeitimai!

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-Drain STS 40
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