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Instalēšanas un ekspluatācijas instrukcijas1 Vispārīga informācija

Par šo instrukciju

Oriģinālās lietošanas instrukcijas valoda ir franču 

valoda. Visas pārējās šajā instrukcijā iekļautās 

valodas ir oriģinālās lietošanas instrukcijas tulko-

jums.

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija ietilpst 

produkta komplektācijā. Tā vienmēr ir jāuzglabā 

produkta tuvumā. Precīza šajā instrukcijā sniegto 

norādījumu ievērošana ir priekšnoteikums pro-

dukta izmantošanai saskaņā ar noteikumiem un 

pareizi veiktai apkopei.

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā sniegtā 

informācija atbilst produkta modelim un drošības 

tehnikas pamatnormām drukāšanas brīdī.

EK atbilstības deklarācija:

Viens EK deklarācijas eksemplārs ir šīs lietošanas 

instrukcijas sastāvdaļa.

Veicot ar mums iepriekš nesaskaņotas izmaiņas 

tajā minētajos modeļos, šī deklarācija zaudē savu 

spēku.

2 Drošība
Šajā ekspluatācijas instrukcijā ir ietvertas svarīgas 

norādes, kuras jāievēro uzstādīšanas un eksplua-

tācijas laikā. Tādēļ montierim, kā arī atbildīgajam 

operatoram šī ekspluatācijas instrukcija obligāti 

jāizlasa pirms montāžas un ekspluatācijas uzsāk-

šanas.

Ir jāievēro ne tikai šajā punktā minētie vispārīgie 

drošības norādījumi, bet arī turpmākajos pamācī-

bas punktos sniegtie īpašie drošības norādījumi ar 

brīdinājuma simboliem, kuriem ir pievienots īpaša 

brīdinājuma norāde.

2.1 Bīstamības simboli šajās drošības instrukcijās

Simboli:

Vispārīgs brīdinājums

Elektriskā sprieguma radīts apdraudējums

DERĪGA PIEZĪME 

Atslēgas vārdi:

APDRAUDĒJUMS!

Akūta bīstama situācija.

Brīdinājuma neievērošanas gadījumā var iestā-

ties nāve vai rasties smagi miesas bojājumi.

BRĪDINĀJUMS!

Lietotājs var gūt (smagus) miesas bojājumus. 

'Brīdinājums' nozīmē, ka ir iespējami (smagi) 

miesas bojājumi, ja norādījums netiek ievērots.

UZMANĪBU!

Pastāv briesmas, ka ražojums/iekārta var tikt 

sabojāta. 'Uzmanību' attiecas uz iespējamiem 

ražojuma bojājumiem norāžu neievērošanas 

gadījumā.

PIEZĪME: Noderīga piezīme par produkta lietošanu. 

Norāda arī uz iespējamiem sarežģījumiem.

2.2 Personāla kvalifikācija

Montieru kvalifikācijai ir jāatbilst veicamajam dar-

bam.

2.3 Drošības noteikumu neievērošanas izraisītie 

riski

Drošības norāžu neievērošanas gadījumā var tikt 

radīti draudi personām un ražojumam/iekārtai. 

Neievērojot drošības noteikumus, var zaudēt jeb-

kādas tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu.

Atsevišķos gadījumos noteikumu neievērošana 

var izraisīt šādus riskus:

• svarīgu produkta/iekārtas funkciju atteici,

• iepriekš aprakstīto apkopes un labošanas metožu 

atteice,

• elektrotrieciena gūšanas risks, mehānisks un bak-

terioloģisks apdraudējums,

• mantas bojājumi.

2.4 Operatora drošības noteikumi

Ievērot spēkā esošos negadījumu novēršanas 

priekšrakstus.

Nepieciešams nodrošināt aizsardzību pret elek-

troenerģijas radītajiem draudiem. Nepieciešamas 

ņemt vērā lokālos vai vispārīgos priekšrakstu 

[piem., IEC, VDE utt.] un vietējo energoapgādes 

uzņēmumu instrukcijas.

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām 

(ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskajām, kus-

tību vai garīgajām spējām vai personām ar nepie-

tiekamu pieredzi un/vai zināšanām šīs ierīces 

lietošanā, izņemot, ja tās šo ierīci lieto par viņu 

drošību atbildīgas personas klātbūtnē un uzrau-

dzībā vai arī šī persona tām ir sniegusi norādījumus 

par ierīces lietošanu. 

Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka bērni ar ierīci 

nerotaļājas.

2.5 Pārbaudes un montāžas drošības informācija

Iekārtas lietotājam jānodrošina, lai visus pārbau-

des un montāžas darbus veic autorizēti un kvalifi-

cēti speciālisti, kuri rūpīgi izpētot ekspluatācijas 

instrukciju ir ieguvuši pietiekami daudz informāci-

jas.

Visus ar ražojumu/iekārtu saistītos darbus drīkst 

veikt tikai tad, kad tā ir izslēgta. Uzstādīšanas un 

ekspluatācijas instrukcijā aprakstītie rīcības veidi 

attiecībā uz produkta/iekārtas izslēgšanu ir obli-

gāti jāievēro.

2.6 Rezerves daļu modificēšana un izgatavošana

Produkta pārbūvi atļauts veikt tikai pēc vienoša-

nās ar ražotāju. Oriģinālās rezerves daļas un ražo-

tāja apstiprināti piederumi kalpo drošībai. Citu 

rezerves daļu izmantošana var atcelt ražotāja 

atbildību par to lietošanas rezultātā izraisītajām 

sekām.
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2.7 Nepieļaujamās ekspluatācijas metodes

Piegādātā produkta darba drošība tiek garantēta 

tikai ierīces ekspluatācijas instrukcijas 4. nodaļā 

sniegto norādījumu izpildes gadījumā. Katalogā/

datu lapā dotās robežvērtības nekādā gadījumā 

nedrīkst pārsniegt, kā arī vērtība nedrīkst būt 

mazāka par norādīto robežvērtību.

3 Transportēšana un uzglabāšana
Uzreiz pēc produkta piegādes:

• pārbaudīt, vai produktam transportēšanas laikā 

nav nodarīti bojājumi,

• Transportēšanas laikā radušos bojājumu gadījumā 

noteiktajos termiņos veikt nepieciešamās darbī-

bas un sazināties ar kravas pārvadātāju. 

UZMANĪBU! Materiālo zaudējumu risks!

Nepareiza transportēšana un noteikumiem 

neatbilstoša produkta uzglabāšana lietošanas 

starplaikos var izraisīt produktā bojājumu raša-

nos.

• Sūkni transportēšanai/pārnēsāšanai atļauts 

uzkabināt tikai uz šim mērķim paredzētās ska-

vas. Nekad nevilkt to aiz kabeļa!

•  Transportējot un uzglabājot sūkni lietošanas 

starplaikos, sargāt to no mitruma un sala iedar-

bības, kā arī no mehāniskiem bojājumiem.

4 Izmantošanas joma
Sērijas Drain TM iegremdējamos drenāžas un 

kanalizācijas ūdens sūkņus izmanto 

• automātiskai šķidruma izsūknēšanai no bedrēm 

un akām, 

• no plūdiem apdraudētu pagalma un pagraba telpu 

drenēšanai, 

• virsūdeņu līmeņa pazemināšanai, 

ja kanalizācijas ūdens ar dabisku kritumu nespēj 

notecēt kanalizācijas šahtā.

Sūkņi ir piemēroti ūdeņu ar nelielu netīrumu kon-

centrāciju, lietus ūdeņu, drenāžas ūdeņu un maz-

gāšanas notekūdeņu sūknēšanai.

Sūkņu modeļus TMR ieteicams izmantot gadīju-

mos, kad sūkni tā lietošanas laikā nepieciešams 

pārvietot, un tie ir piemēroti ūdeņu ar nelielu netī-

rumu koncentrāciju nosūknēšanai līdz atlikušajam 

līmenim, kas atbilst 2 mm no pamatnes.

Sūkņi parasti tiek uzstādīti pārpludinātā (iegrem-

dētā) stāvoklī un tos iespējams uzstādīt tikai ver-

tikāli fiksētā vai pārnēsājamā pozīcijā. Pateicoties 

apvalka dzesētājam, sūkņus iespējams darbināt arī 

neiegremdētā stāvoklī.

Iegremdējamos sūkņus ar elektrotīkla pieslēguma 

kabeli, kas ir īsāks par 10 m (sask. ar EN 60335) ir 

atļauts izmantot tikai ēkās, t.i., tie nav piemēroti 

darbināšanai ārpus telpām.

Sūkņiem, kuri ir paredzēti izmantošanai dārza 

dīķos vai to tuvumā un tamlīdzīgās vietās, ir jābūt 

aprīkotiem ar elektrotīkla pieslēguma vadu, kas 

nav vieglāks par gumijas šļūtenes vadu ar saīsinā-

jumu H07 RN-F (245 IEC 66) saskaņā ar standartu 

EN 60335.

APDRAUDĒJUMS! Pastāv draudi dzīvībai, gūstot 

strāvas triecienu!

Sūkni nedrīkst izmantot ūdens izsūknēšanai no 

peldbaseiniem/dārza dīķiem vai tamlīdzīgām til-

pnēm, ja tajās atrodas cilvēki.

BRĪDINĀJUMS! Bīstams veselībai!

Izmantoto materiālu dēļ sūknis nav piemērots 

dzeramā ūdens sūknēšanai! Piesārņoti kanalizā-

cijas ūdeņi/notekūdeņi var izraisīt veselības 

apdraudējumu. 

UZMANĪBU! Materiālo zaudējumu risks!

Neatļautu šķidrumu sūknēšana var izraisīt bojā-

jumus produktā. 

Sūkņi nav piemēroti ūdeņu sūknēšanai, kas satur 

rupjas konsistences piesārņojumu, piemēram, 

smiltis, šķiedras, un degošu, kodīgu šķidrumu 

sūknēšanai, kā arī izmantošanai sprādzienbīsta-

mās zonās.

Noteikumiem atbilstoša ierīces lietošana ietver 

sevī arī šīs instrukcijas norāžu ievērošanu.

Jebkura cita veida izmantošana, kas neatbilst 

sūkņa lietošanas noteikumiem, ir uzskatāma par 

noteikumiem neatbilstošu.

5 Produkta tehniskie dati

5.1 Modeļa koda atšifrējums 

Piemērs: TM 32/8 -10M

TMW 32/11 HD 

TM Iegremdējamais sūknis

W W = ar virpuļierīci (TWISTER funkcija)
R = zems atlikušā ūdens līmenis

32 Spiediena īscaurules nominālais diametrs [mm]: 
32 = Rp 1¼

/8 Maks. sūknēšanas augstums [m] pie Q = 0m³/h 

HD Stipras iedarbības šķidrumiem
(materiāls 1.4435 (AISI316L))

10M Elektrotīkla pieslēguma kabeļa garums [m]: 10

5.2 Tehniskie parametri

Tīkla spriegums: sk. tipa plāksnīti

Frekvence: sk. tipa plāksnīti

Aizsardzības pakāpe: IP 68

Izolācijas klase: 155

Nominālais apgriezienu skaits: sk. tipa plāksnīti

Maks. strāvas patēriņš: sk. tipa plāksnīti

Elektrības patēriņš P1: sk. tipa plāksnīti

Maks. sūknēšanas plūsma: sk. tipa plāksnīti

Maks. sūknēšanas augstums: sk. tipa plāksnīti
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5.3 Piegādes komplektācija

Sūknis ar

• 4 m garu elektropieslēguma kabeli un elektrotīkla 

kontaktspraudni (modelim TM …10M: 10 m) 

• pieslēgtu pludiņslēdzi

(nav modelim TM32/8-10M)

• virpuļierīce (TWISTER funkcija) TMW gadījumā

• Spiediena īscaurule Rp 1¼

(modeļiem TM32/7 un TM32/8-10M: šļūtenes 

savienojums ∅ 35 mm) 

• Pretvārsts

(nav modeļiem TM32/7 un TM32/8-10M) 

• Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

5.4 Piederumi

Piederumi ir jāpasūta atsevišķi (skat. katalogu):

• Vadības ierīce 1 vai 2 sūkņu režīmā 

• Vadības ierīces signālierīce AlarmControl ar minia-

tūro pludiņslēdzi un kontaktspraudni

• Ārējas kontrolierīces/Ieslēgšanas releji

• Līmeņa vadība (piem., pludiņslēdzis)

• Piederumi uzstādīšanai iegremdētā stāvoklī pār-

vietošanas pozīcijā (piem., šļūteņu savienojumi, 

šļūtenes utt.)

• Piederumi stacionārajai uzstādīšanai sūkni 

iegremdējot (piem., slēgvārsti, pretvārsti utt.)

Ieteicams izmantot jaunus piederumus

6 Apraksts un darbības princips

6.1 Sūkņa apraksts (1. att.) 

Sūkni iespējams pilnībā iegremdēt sūknējamajā 

šķidrumā. 

Iegremdējamā sūkņa korpuss ir izgatavots no 

nerūsējošā tērauda. 

Elektromotors ir atdalīts no sūkņa nodalījuma ar 

vārpstas blīvgredzenu, kas nodrošina motora noblī-

vēšanu attiecībā pret eļļas nodalījumu, un ar gala 

blīvējumu eļļas nodalījuma noblīvēšanai attiecībā 

pret sūknējamo šķidrumu. Lai gala blīvējums, sūk-

nim darbojoties bez ūdens, tiktu eļļots un dzesēts, 

gala blīvējuma kamera ir piepildīta ar medicīnisko 

balto eļļu. Papildu vārpstas blīvgredzens aizsargā 

šķidruma pusē uzstādīto gala blīvējumu.

Motoru no visām pusēm dzesē apkārt esošais sūk-

nējamais šķidrums.

Sūknis tiek novietots uz akas pamatnes. Uzstādot 

sūkni stacionārajā pozīcijā, tas tiek pieskrūvēts pie 

fiksēta spiediena vada vai – uzstādot to pārvieto-

jamā pozīcijā – pie šļūteņu savienojuma.

Sūkņi ieslēdzas, pievienojot kontaktspraudni ar 

zemēšanas kontaktu elektrotīklam.

Tie darbojas automātiski, pludiņslēdzim, pie 

noteikta ūdens līmeņa „h“ (2. att.) sūkni ieslēdzot 

un pie noteikta minimālā ūdens līmeņa „h1“ to 

izslēdzot.

Ekspluatācijas veids S1 200 darba stundas gadā

Ekspluatācijas veids S3 (optimālais): Ekspluatācijas režīms ar pārtraukumu, 25 % 
(2,5 min. darbība, 7,5 min. pārtraukums).

Ieteicamais ieslēgšanās un izslēgšanās 
biežums:

20/h

Maks. ieslēgšanās un izslēgšanās biežums: 50/h

Brīva frakciju caurplūde: 10 mm (modelim TMR: 2 mm)

Spiediena īscaurules nominālais diametrs: ∅ 32 mm (Rp 1¼), 
šļūtenes savienojuma ∅ 35 mm TM32/7 un TM32/8-10M piegādes komplektācijā 

Pieļ. sūknējamā šķidruma temperatūra:
īslaicīgi 3 min.:

+3 līdz 35 °C
90 °C

maks. iegremdēšanas dziļums: 4 m elektropieslēguma kabeli = 1 m / 10 m (30 m) elektropieslēguma kabeli = 3 m

Sūknēšana no neliela dziļuma līdz: 14 mm (modelim TMR: 2 mm)

Maks. sūknējamā šķidruma blīvums: 1060 kg/m3

5.2 Tehniskie parametri

Poz. Detaļu apraksts Poz. Detaļu apraksts

1 Kabelis 13 Skrūve

2 Skrūve 14 Difuzors

3 Blīvgredzens 15 Iesūces siets

4 Motora korpuss 16 Gredzenblīve

5 Skrūve 17 Blīvgredzens

6 Korpuss 18 Vārpstas blīvgredzens

7 Pludiņslēdzis 19 Blīvgredzens

8 Skrūve 20 Pretvārsts

9 Skrūve 21 Spiediena īscaurule 
Rp 1¼

10 Uzgrieznis 22 Rokturis

11 Rotors 23 Šļūtenes savienojums

12 Virpuļierīce 
(TWISTER funkcija)
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Motori ir aprīkoti ar termisku motora aizsardzību, 

kas tos pārmērīgas uzkaršanas gadījumā automā-

tiski atslēdz un pēc atdzišanas atkal ieslēdz. Kon-

densators ir iebūvēts 1~ motorā.

Modelis ar virpuļierīci (TWISTER funkcija)

Kanalizācijas ūdeņu, kas satur grimstošas un pel-

došas daļiņas, sūknēšanai iegremdējamais sūknis 

ir aprīkots ar virpuļierīci, kas atrodas pie sūknēša-

nas nodalījuma vāka. Netīrumi, kas nogulsnējas, 

sūkņa sūknēšanas zonā nemitīgi tiek izkliedēti un 

kopā ar ūdeni nosūknēti. Tādējādi efektīvi tiek 

novērsta sūkņa šahtas pieduļķošanās, kas izraisa 

nevēlamas sekas, piemēram, sūkņa aizsērēšanu un 

smakas izplatīšanos.

Ja kanalizācijas ūdeņu novades procesā nav pie-

ļaujami pārtraukumi, 2. sūknis (automātiskas dar-

bības rezerves sūknis) kopā ar vadības ierīci, ko 

nepieciešams uzstādīt (piederums), paaugstina 

sūkņa darbības drošumu gadījumā, ja 1. sūknī 

rodas darbības traucējumi.

7 Montāža un pieslēgums elektrotīklam
APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Noteikumiem neatbilstoša sūkņa montāža un pie-

slēgšana elektrotīklam var radīt draudus dzīvībai. 

• Montāžu un pieslēgšanu elektrotīklam drīkst 

veikt tikai kvalificētas personas atbilstoši darba 

drošības instrukcijai!

• Ievērot darba drošības instrukciju!

7.1 Montāža

Sūknis ir paredzēts uzstādīšanai stacionārā vai 

pārvietojamā pozīcijā.

UZMANĪBU! Materiālo zaudējumu risks!

Bojājumu risks, neatbilstoši lietojot sūkni.

Sūkni iekabināt tikai aiz skavas, izmantojot ķēdi 

vai trosi, nekad nekabināt to aiz strāvas kabeļa/

pludiņa kabeļa vai caurules/šļūtenes pieslēguma.

Sūkņa uzstādīšanas vietā/sūkņa šahtā tempera-

tūra nedrīkst būt zemāka par 0 grādiem.

Aka pirms sūkņa uzstādīšanas un ekspluatācijas 

uzsākšanas jāatbrīvo no atkritumiem (piem., 

būvgružiem utt.).

Akai ir jābūt veidotai tā, lai obligāti būtu nodrošināta 

neierobežota pludiņslēdža kustības trajektorija. 

Uzstādīšanas izmēri/akas izmēri (skat. arī 2. att.) 

Spiediena vada diametram (caurules/šļūtenes pie-

slēgums) paaugstināta aizsērēšanas riska un lie-

lāku spiediena zudumu dēļ nevajadzētu būt 

mazākam par sūkņa spiediena īscauruli. Lai novēr-

stu spiediena zudumus, cauruļvada savienojumu 

ieteicams izvēlēties par vienu izmēru lielāku.

Stacionārā uzstādīšana iegremdējot 

Veicot stacionāro uzstādīšanu sūkņus iegremdē-

jot un uzstādot fiksētu spiediena vadu, sūknis ir 

jānovieto un jānostiprina tā, lai:

• spiediena vada pieslēgums nebalstītu sūkņa svaru. 

• spiediena vada noslogojums neiespaidotu pieslē-

guma īscaurules darbību.

• neveidotos mehānisks spriegums.

Lai novērstu iespējamu uzstādinājuma veidošanos 

no koplietošanas kanāla, spiediena vads ir jāuz-

stāda līkuma formā virs noteiktā lokālā uzstādinā-

juma līmeņa (parasti ielas līmenī). Pretvārsts 

negarantē aizsardzību pret uzstādinājuma ieplūdi.

• Veicot fiksētu sūkņa uzstādīšanu, ieteicams 

uzstādīt arī komplektā iekļauto pretvārstu.

• Cauruļu pieslēgumus, kas savienojas ar spiediena 

īscauruli, noblīvēt ar teflona lenti.

PIEZĪME: Pastāvīgas sūces šajā nodalījumā var 

izraisīt pretvārsta un skrūvju savienojuma sabojā-

šanos.

Pārvietojamā uzstādīšana iegremdējot

Sūkni uzstādot iegremdētā stāvoklī pārvietojamā 

pozīcijā, tas akā ir jānostiprina pret apgāšanos un 

aizslīdēšanu. (piemēram, piestiprināt ķēdi/trosi, 

kas iepriekš ir viegli nospriegota).

PIEZĪME: Izmantojot sūkni bedrēs, kurās nav cietas 

pamatnes, sūknis ir jānovieto uz pietiekami lielas 

plātnes vai piemērotā pozīcijā jāiekabina trosē vai 

ķēdē.

7.2 Pieslēgšana elektrotīklam

APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Nepareizi veicot pieslēgšanu elektrotīklam, 

pastāv draudi dzīvībai, gūstot strāvas triecienu.

Pieslēgšanu elektrotīklam uzticēt tikai tādam 

elektriķim, kuru ir pilnvarojis vietējais energo-

apgādes uzņēmums un kurš darbus veiks 

atbilstoši darba drošības instrukcijai.

• Elektrotīkla pieslēguma strāvas veidam un sprie-

gumam jāatbilst tehnisko datu plāksnītē norādīta-

jiem parametriem.

• Elektrotīkla drošinātājs: 10 A, inerces,

• Atbilstoši noteikumiem veikt iekārtas zemēšanu,

• Ieteicams pasūtītājam pašam uzstādīt FI slēdzi 30 

mA nosacītajai nostrādes strāvai (uzstādot ārpus 

telpām, ievērot priekšrakstu!).

• Sūknis ir gatavs pieslēgšanai.

Lai sūkni pieslēgtu vadības ierīcei, tiek atvienots 

kontaktspraudnis ar zemējumu un pievienots 

pieslēguma vads (skat. uzstādīšanas un eksplua-

tācijas instrukciju):

3 vadu pieslēguma kabelis: 3 x 1,0 mm²

Sūknis Hmin Bmin L D

[mm]

TM 32/7 280 350 x 350 294 165

TM 32/8 280 350 x 350 293 165

TM 32/11 330 350 x 350 323 165

Sūknis hmax h1min h2min

[mm]

TM 32/7 237 50 14

TM 32/8 250 50 14

TM 32/11 280 50 14
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Kontaktligzda, resp., vadības ierīce ir aizsargāta 

pret applūšanu un ir uzstādāma sausā telpā.

8 Sūkņa ekspluatācijas uzsākšana 
APDRAUDĒJUMS! Pastāv draudi dzīvībai, gūstot 

strāvas triecienu!

Sūkni nedrīkst izmantot ūdens izsūknēšanai no 

peldbaseiniem/dārza dīķiem vai tamlīdzīgām til-

pnēm, ja tajās atrodas cilvēki.

UZMANĪBU! Materiālo zaudējumu risks!

Gala blīvējums nedrīkst darboties sausā stā-

voklī!

Darbošanās bez ūdens samazina motora un gala 

blīvējuma kalpošanas ilgumu. Gala blīvējuma 

bojājuma gadījumā sūknējamajā šķidrumā 

nelielā daudzumā var izplūst eļļa un radīt piesār-

ņojumu.

• Piepildot aku, resp., nolaižot sūkni bedrē, raudzī-

ties, lai pludiņslēdžiem būtu brīva kustību trajek-

torija. Slēdzim sūknis ir jāatslēdz, pirms sūkņa 

iesūces atveres var iesūkt gaisu.

• Pēc akas piepildīšanas un spiediena pusē uzstādītā 

noslēgvārsta (ja tāds ir uzstādīts) atvēršanas sūk-

nis ieslēdzas automātiski, kad ir sasniegts ieslēg-

šanās līmenis „h“ un atslēdzas, tiklīdz aktivizējas 

izslēgšanās līmenis „h1“.

• Ūdens strūklu akas piepildīšanai nekad nevērst 

pret sūknēšanas nodalījuma vāku. Ja ir nobloķēta 

korpusa ventilācijas atvere, ieslēgtais gaiss var 

nelabvēlīgi iespaidot sūkņa darbību.

• Maksimālais akā ieplūstošais ūdens daudzums 

nedrīkst pārsniegt sūkņa sūknēšanas jaudu. Sūkņa 

ieslēgšanas brīdī akai pievērst īpašu uzmanību.

PIEZĪME: Slīpā stāvoklī iegremdējot sūkni šķid-

rumā, resp/, novietojot to slīpā stāvoklī, pirmreizē-

jās ekspluatācijas laikā tiek uzlabota sūkņa 

atgaisošana.

Pludiņslēdža ieslēgšanās/izslēgšanās līmeņu 

pārstatīšana

Līmeņu regulēšanas ierīces funkcionēšana bez 

traucējumiem tiek nodrošināta tad, ja tiek ievēro-

tas 7.1. tabulā un 2. att. norādītās vērtības.

Ieslēgšanās/izslēgšanās līmeni (ieslēgšanās, resp., 

izslēgšanās punktu) var pārstatīt, izmantojot brīvo 

pludiņslēdža kabeli. Lai to izdarītu, pārbīdīt kabeli 

kabeļa turētājā pie sūkņa roktura. Turklāt ņemt 

vērā līmeni „h2 min“ (skat. 2. att.).

Lai tiktu sasniegts zemākais iespējamais sūknēša-

nas līmenis, modelim TMR pludiņslēdzis ir jāpaceļ 

ar roku. 

Neliela ūdens izplūde (no sāna atveres starp sūk-

nēšanas nodalījuma vāku un korpusu), sasniedzot 

līmeni „h2“, ir normāla parādība un nepieciešama 

sūkņa funkcionēšanas drošībai.

• Ūdens strūklu akas piepildīšanai nekad nevērst 

pret sūknēšanas nodalījuma vāku. Ja ir nobloķēta 

korpusa ventilācijas atvere, ieslēgtais gaiss var 

nelabvēlīgi iespaidot sūkņa darbību.

• Maksimālais ūdens daudzums akā nekad nedrīkst 

pārsniegt sūkņa jaudu. Sūkņa ieslēgšanas brīdī aka 

ir jāuzrauga.

• Lai palielinātu sūkņa jaudu un sasniegto nepiecie-

šamo jaudu (par apm. 16% no sūknēšanas aug-

stuma), TMW sūkņa virpuļierīci iespējams atslēgt 

šādi (3. att.):

• Atvienot kontaktspraudni no elektrotīkla.

• Izcelt sūkni no akas.

• Atskrūvēt visas četras skrūves (2. poz.) zem sūk-

nēšanas nodalījuma vāka.

• Izņemt virpuļierīci (1. poz.), pagriezt par 180° un 

pievilkt atpakaļ visas četras skrūves.

• Nolaist sūkni atpakaļ akā un atsākt tā ekspluatā-

ciju.

9 Apkope
Apkopes un remonta darbus drīkst veikt tikai 

kvalificēti speciālisti!

APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Veicot darbus ar elektroierīcēm, pastāv dzīvībai 

bīstama strāvas trieciena gūšanas risks.

• Veicot jebkādus tehniskās apkopes un labošanas 

darbus, sūknim ir jāatslēdz sprieguma padeve un 

tas ir jānodrošina pret neatļautu atkārtotu 

ieslēgšanu.

• Bojājumus pieslēguma kabelī drīkst novērst vie-

nīgi kvalificēts elektriķis.

• Veicot sūkņa darbības pārbaudi sakarā ar ilgāku 

dīkstāvi, izvairīties no kontakta ar sūknējamo 

šķidrumu.

Lai novērstu sūkņa nobloķēšanos sakarā ar ilgāku 

dīkstāvi, ieteicams ik pēc noteikta laika (reizi 2 

mēnešos) pārbaudīt tā darbību, ar roku paceļot 

pludiņslēdzi vai tieši ieslēdzot sūkni un īsu brīdi 

ļaujot tam darboties.

Neliels vārpstas blīvgredzena un gala blīvējuma 

nodilums var izraisīt šķidruma piesārņošanos, 

izplūstot no eļļas kameras eļļai.

Tādēļ pēc apm. 2000 darba stundām veikt sūknim 

tehnisko apkopi, uzticot to izdarīt speciālistam vai 

Wilo klientu servisam. Apkopes laikā īpaši ir jāpār-

bauda blīvējumi.

Iekapsulēto motoru drīkst atvērt tikai specializēto 

uzņēmumu vai Wilo klientu servisa darbinieki.

Sūkņa tīrīšana

Atkarībā no sūkņa pielietojuma netīrumi var 

nosēsties uz sūknēšanas nodalījuma vāka un 

rotora. Sūkni pēc lietošanas noskalot zem tekoša 

ūdens.

1 Pārtraukt strāvas padevi. Atvienot kontakt-

spraudni no elektrotīkla!

2 Iztukšot sūkni.

Vads Spaile

brūns L1

zils N

Zaļa/dzeltena PE
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TMW:

3 Virpuļierīce ir pieskrūvēta pie sūknēšanas 

nodalījuma vāka (3. att.).

• Atskrūvēt visas 4 skrūves (∅ 3.5 x 14),

• izņemt virpuļierīci, 

4 Sūknēšanas nodalījuma vāks ir pieskrūvēts pie 

sūkņa korpusa,

• Atskrūvēt visas 4 skrūves (∅ 4 x 60),

• Izņemt sūknēšanas nodalījuma vāku, īpaši 

uzmanīgi rīkojoties ar blīvgredzenu 

(∅ 155 x 2) starp sūknēšanas nodalījuma 

vāku/sūkņa korpusu un blīvgredzenu 

(∅ 14 x 2) pārvienojuma caurumā (nepie-

ciešams virpuļfunkcijai).

TM/TMR:

4 Sūknēšanas nodalījuma vāks ir pieskrūvēts pie 

sūkņa korpusa,

• Atskrūvēt visas 4 skrūves (∅ 4 x 60),

• Izņemt sūknēšanas nodalījuma vāku, īpaši 

uzmanīgi rīkojoties ar blīvgredzenu 

(∅ 155 x 2) starp sūknēšanas nodalījuma 

vāku/sūkņa korpusu.

5 Rotoru un sūkņa korpusu noskalot zem tekoša 

ūdens. Rotoram ir jāspēj brīvi griezties.

6 Bojātās un nolietotās detaļas ir jānomaina ar 

oriģinālām rezerves daļām.

7 Sūkņa montāžu veikt apgrieztā secībā.

10 Darbības traucējumi, cēloņi un to 
novēršana
Traucējumu novēršanu uzticēt tikai kvalificētiem 

speciālistiem! Ņemt vērā 9. nodaļā Apkope snieg-

tos drošības norādījumus.

Ja traucējumu novērst neizdodas, lūdzam jūs 

vērsties pie tirdzniecības pārstāvja vai arī tuvā-

kajā Wilo klientu servisā vai pārstāvniecībā.

11 Rezerves daļas
Rezerves daļas tiek pasūtītas ar tirdzniecības pār-

stāvja starpniecību un/vai Wilo klientu servisu.

Lai izvairītos no jautājumiem un kļūdainiem pasū-

tījumiem, veicot jebkuru pasūtījumu, norādīt visus 

uz plāksnītes ar nosaukumu norādītos datus.

Traucējumi Cēloņi Traucējumu novēršana

Sūknis neieslēdzas vai darbības 
laikā apstājas

Pārtraukta strāvas padeve Pārbaudīt drošinātājus, kabeļus un elektro-
pieslēgumus

Nostrādājis motora aizsardzības slēdzis Ļaut sūknim atdzist, tas atkal ieslēgsies 
automātiski 

Pārāk augsta sūknējamā šķidruma temperatūra Ļaut atdzist

Sūknis aizsērējis ar smiltīm vai nobloķējies Atvienot sūkni no elektrotīkla un izcelt no 
akas. Demontēt sūknēšanas nodalījuma 
vāku, vāku/rotoru noskalot zem tekoša 
ūdens.

Sūknis neieslēdzas/izslēdzas Nobloķējies pludiņslēdzis, resp., tas nespēj brīvi 
pārvietoties

Pārbaudīt pludiņslēdzi un nodrošināt tam 
brīvu kustību trajektoriju

Sūknis nesūknē No iekārtas nevar izplūst gaiss Sūkni ūdenī uz īsu brīdi novietot slīpā stā-
voklī, līdz no tā izplūst gaiss
Atgaisot/vajadzības gadījumā iztukšot 
iekārtu
Izņemt sūknēšanas nodalījuma vāku/virpu-
ļierīci, sūknēšanas nodalījuma vāku/venti-
lācijas atveri izskalot zem tekoša ūdens. 

Pārbaudīt “h1” izslēgšanās līmeni

Ūdens līmenis zem iesūkšanas atveres Ja iespējams, sūkni iegremdēt dziļāk 
(ņemt vērā izslēgšanās līmeni)

Pārāk mazs spiediena vada/šļūtenes diametrs 
(pārāk lieli zudumi)

Lielāks spiediena vada/šļūtenes diametra 
izmērs 

Nobloķējas spiediena īscaurulē uzstādītais 
pretvārsts

Pārbaudīt darbību

Salocījusies šļūtene/aizgriezts noslēgvārsts Likvidēt locījuma vietu šļūtenē/atvērt 
noslēgvārstu

Sūknēšanas jauda sūkņa darbī-
bas laikā samazinās

Aizsērējis sūknēšanas nodalījuma vāks/rotors Atvienot sūkni no elektrotīkla un izcelt no 
akas. Demontēt sūknēšanas nodalījuma 
vāku, vāku/rotoru noskalot zem tekoša 
ūdens.
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12 Utilizācija
Pareizi utilizējot un saskaņā ar prasībām pārstrā-

dājot šo izstrādājumu, var izvairīties no kaitējuma 

videi un personīgajai veselībai.

Norādēm atbilstoša utilizācija iekļauj arī iztukšo-

šanu un iztīrīšanu.

Informācija par nolietoto elektropreču un elek-

tronikas izstrādājumu savākšanu

IEVĒRĪBAI:
Está prohibido desechar estos productos con la 

basura doméstica.

Aizliegts utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem!

Eiropas Savienībā šis simbols var būt attēlots uz 

izstrādājuma, iepakojuma vai uz pavaddokumen-

tiem. Tas nozīmē, ka attiecīgo elektropreci vai 

elektronikas izstrādājumu nedrīkst utilizēt kopā ar 

sadzīves atkritumiem.

Lai attiecīgie nolietotie izstrādājumi tiktu pareizi 

apstrādāti, pārstrādāti un utilizēti, ievērojiet tālāk 

minētos norādījumus:

• Nododiet šos izstrādājumus tikai nodošanai pare-

dzētās, sertificētās savākšanas vietās.

• Ievērojiet vietējos spēkā esošos noteikumus!

Informāciju par pareizu utilizāciju jautājiet vietējā 

pašvaldībā, tuvākajā atkritumu utilizācijas vietā 

vai tirgotājam, pie kura izstrādājums pirkts. Papil-

dinformāciju par utilizāciju skatiet vietnē 

www.wilo-recycling.com.

Tiek paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!
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_ Low voltage 2014/35/EU
_ Basse tension 2014/35/UE

_ Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe-Richtlinie 2011/65/EU      
_ Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU 
_ Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/UE
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sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:
comply also with the following relevant harmonised European standards:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

et aux législations nationales les transposant,

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da  die Pumpenbauarten der Baureihen,
We, the manufacturer, declare under our sole responsability that the pump types of the series,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de pompes des séries,

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
In their delivered state comply with the following relevant directives: 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
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(BG) -  (CS) - eština
   EC/EO EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHOD

     ,   
 .

a rovn ž spl ují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na p edcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - 
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING   EE/EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

          
  .

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE EL/EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (GA) - Gaeilge
EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS AE/EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen 
eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa 
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar
EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EU/EK-MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT

i uskla enim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az el z  oldalon szerepl , harmonizált európai szabványoknak.

(IT) - Italiano (LT) - Lietuvi  kalba
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/CE ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate 
a pagina precedente.

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame 
puslapyje.

(LV) - Latviešu valoda (MT) - Malti
ES/EK ATBILST BAS DEKLAR CIJU DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ UE/KE

un saska otajiem Eiropas standartiem, kas min ti iepriekš j  lappus .
kif ukoll man-normi Ewropej armoni ati li jsegwu imsemmija fil-pa na 
pre edenti.

F_GQ_013-23

WILO SEdeklar , ka izstr d jumi, kas ir nosaukti šaj  deklar cij , atbilst šeit 
uzskait to Eiropas direkt vu nosac jumiem, k  ar  atseviš u valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe ifikati f’din id-dikjarazzjoni huma konformi 
mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le islazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

Zemsprieguma 2014/35/ES ; Izmantošanas ierobežošanu dažu b stamu vielu 
2011/65/EU

Vulta  Baxx 2014/35/UE ; Restrizzjoni tal-u u ta ' erti sustanzi perikolu i 
2011/65/UE

WILO SE ,       
        

   :

Matala Jännite 2014/35/EU ; Käytön rajoittaminen tiettyjen vaarallisten 
aineiden 2011/65/EU

Ísealvoltais 2014/35/AE ; Srian ar an úsáid a bhaint as substaintí guaiseacha 
acu 2011/65/EU

Lavspændings 2014/35/EU ; Begrænsning af anvendelsen af visse farlige 
stoffer 2011/65/EU

 T  2014/35/ E ;      
 2011/65/

H  H  2014/35/ C ;     
   2011/65/

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských sm rnic a národním právním 
p edpis m, které je p ejímají:

Nízké Nap tí 2014/35/EU ; Omezení používání ur itých nebezpe ných látek 
2011/65/EU

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Baja Tensión 2014/35/UE ; Restricción del uso de ciertas sustancias 
peligrosas 2011/65/UE

Madalpingeseadmed 2014/35/EL ; Kasutamise piiramine teatavate ohtlike 
ainete 2011/65/EL

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE          
            

    :

Bassa Tensione 2014/35/UE ; Restrizione dell'uso di determinate sostanze 
pericolose 2011/65/UE

Žema tampa 2014/35/ES ; Apribojim  d l tam tikr  pavojing  medžiag  
naudojimo 2011/65/EU

Smjernica o niskom naponu 2014/35/EU ; Ograni enju uporabe odre enih 
opasnih tvari 2011/65/EU

Alacsony Feszültség  2014/35/EU ; Korlátozása az egyes veszélyes anyagok 
2011/65/EU

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljede im prihva enim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelel ségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következ  európai irányelvek el írásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien 
kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i 
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus leis 
na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka ši  
Europos direktyv  ir jas perkelian i  nacionalini  statym  nuostatus:



(NL) - Nederlands (PL) - Polski
EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING DEKLARACJA ZGODNO CI UE/WE

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

oraz z nastepuj cymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na 
poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Român
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE DECLARA IE DE CONFORMITATE UE/CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

i, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedent .

(SK) - Sloven ina (SL) - Slovenš ina
EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

(SV) - Svenska (TR) - Türkçe
EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

ve önceki sayfada belirtilen uyumla t�r�lm�  Avrupa standartlar�na.

(IS) - Íslenska (NO) - Norsk
ESB/EB LEYFISYFIRLÝSING EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu. og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

(RU) -  
    

   ,   
 .
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Laagspannings 2014/35/EU ; Beperking van het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen 2011/65/EU

Baixa Voltagem 2014/35/UE ; Restrição do uso de determinadas substâncias 
perigosas 2011/65/UE

WILO SE  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í 
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

WILO SE ,  ,       
,       

 :

Lågspännings 2014/35/EU ; Begränsning av användningen av vissa farliga 
ämnen 2011/65/EU

Niskich Napi  2014/35/UE ; Ograniczenie stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji 2011/65/UE

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan 
de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale 
wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE o wiadcza, e produkty wymienione w niniejszej deklaracji s  
zgodne z postanowieniami nast puj cych dyrektyw europejskich i 
transponuj cymi je przepisami prawa krajowego:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declar  c  produsele citate în prezenta declara ie sunt conforme cu 
dispozi iile directivelor europene urm toare i cu legisla iile na ionale care le 
transpun :

Alçak Gerilim Yönetmeli i 2014/35/AB ; Belirli tehlikeli maddelerin 2011/65/EU 
bir kullan�m�n� s�n�rland�ran

Joas  Tensiune 2014/35/UE ; Restric iile de utilizare a anumitor substan e 
periculoase 2011/65/UE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer 
med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella 
lagstiftningar som inför dem:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin a a �daki Avrupa yönetmeliklerine ve 
ulusal kanunlara uygun oldu unu beyan etmektedir:

WILO SE estne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto deklarácie, 
sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolo ili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:

Nízkonapä ové zariadenia 2014/35/EÚ ; Obmedzenie používania ur itých 
nebezpe ných látok 2011/65/EÚ

Nizka Napetost 2014/35/EU ; O omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi 
2011/65/EU

     2014/35/  ; 
     2011/65/EU

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar med 
følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

Lágspennutilskipun 2014/35/ESB ; Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra 
efna 2011/65/EU

EG–Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU ; Begrensning av bruk av visse farlige 
stoffer 2011/65/EU
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