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Gerbiamasis kliente, 

 

Visų mūsų gaminiai yra pagrįsti visa mūsų įgyta kompetencija ir naujovių diegimo gebėjimais. Visi gaminiai 
kuriami ir gaminami siekiant užtikrinti sėkmingą jūsų veiklą. 

Visus šiuo dalykus mes vadinama paprastai: SUKURTA VEIKTI 

 

Jeigu apie mūsų bendrovę norėtumėte sužinoti išsamiau ar išdėstyti pageidavimus arba ketintumėte imtis 
iniciatyvos, tada daugiau informacijos ieškokite šiuo adresu: www.vogelsang.info 
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1 Nurodymai naudotojui 

1.1 Naudojimo instrukcijų taikymas 

Šioje instrukcijoje pateikta informacija apie valdymo elementus, naudojimą, eksploatavimo pradžią, 
techninės priežiūros ir remonto darbus, taip pat techniniai duomenys. 
Naudojimo instrukcija yra įrenginio dalis. 
 

SVARBU 

PRIE NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE 

 
Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Instrukciją turi suprasti ir laikytis visų jos punktų tie asmenys, 
kurie atsakingi už įrenginio montavimą, valdymą, techninę priežiūrą ir remontą. 
„Vogelsang“ neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią nesilaikant šios naudojimo instrukcijos. 
 

IŠSAUGOKITE VĖLESNIAM NAUDOJIMUI 

 
Išsaugokite šią instrukciją taip, kad bet kada galėtumėte pasiekti būtiną informaciją. 
 

Pageidaujant galima gauti papildomų instrukcijos egzempliorių.   

 
 
 

1.2 Sutartiniai žymenys 

 

Žymuo Reikšmė 

•  Sąrašas 

  Posąrašis 

1. 

2.  
Šiuos veiksmus atlikite aprašyta eilės tvarka 

 Pav. „Užrašas po paveikslėliu“  Nuoroda į paveikslėlį, suteikiantį daugiau informacijos 

 Skyr. „Skyriaus antraštė“  Nuoroda į skyrių, kuriame pateikta daugiau informacijos 

 Lent. „Užrašas po lentele“  Nuoroda į lentelę, kurioje pateikta daugiau informacijos 

 „Kartu galiojantis dokumentas“ 
Nuoroda į dokumentą, kuriame pateikta daugiau 
informacijos 

 Techninė konsultacija Kreipkitės į mus techninei konsultacijai gauti 
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1.3 Simbolių paaiškinimas 

Šiame eksploatavimo vadove naudojami šie simboliai ir signalinės reikšmės žodžiai: 
 
 

 

1 Jeigu dirbant su įrenginiu arba prie jo reikalingos asmeninės apsaugos priemonės, tai 
nurodyta šiais simboliais: 

 
 

  

nurodo, kad atliekant išvardytuosius darbus privaloma mūvėti apsaugines pirštines. 

 
 

  

nurodo, kad atliekant išvardytuosius darbus privaloma dėvėti apsauginius akinius. 

 
 

  

nurodo, kad atliekant išvardytuosius darbus privaloma avėti saugiąją avalynę. 

 

 
 
 

2 Šiais simboliais žymimi bendrieji nurodymai ir aplinkosaugos nurodymai: 
 
 

 NUORODA 

žymi išsamesnę informaciją ir naudingas nuorodas. 

 
 

 
APLINKOS APSAUGA 

nurodo priemones, kurias būtina taikyti siekiant išvengti žalos aplinkai. 
 

 
 

3 Saugos nurodymai žymimi šiais simboliais ir įspėjamaisiais žodžiais: 
 
 

 ATSARGIAI 

nurodo pavojingas aplinkybes, kurioms susiklosčius, jeigu nevykdomi saugos nurodymai, galima būti 
nesunkiai sužeistam. 

 
 

 ĮSPĖJIMAS 

nurodo pavojingas aplinkybes, kurioms susiklosčius, jeigu nevykdomi saugos nurodymai, galima žūti ar būti 
sunkiai sužeistam. 

 
 

 PAVOJUS 

nurodo (ypač) pavojingas aplinkybes, kurioms susiklosčius, jeigu nevykdomi saugos nurodymai, galima žūti 
ar būti sunkiai sužeistam. 

 
 

 ELEKTROS SROVĖS KELIAMAS PAVOJUS 
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Jeigu būtų prisiliečiama prie įtampingųjų dalių, tada galima būti sužalotam elektros srove. 

Minėtu atveju galima būti sužalotam elektros smūgiu, nudegti arba žūti. 

 
 

 DĖMESIO 

nurodo, kad nesilaikant šio nurodymo galima pažeisti įrenginį ir sukelti materialinę žalą. 

 

 
 

1.4 Aprašyti įrenginių modeliai 

 

 Skyr. „Montavimas“ aprašomi šie pasirenkami įrenginių modeliai: 
 

Įrenginio modelis Skyriaus nuoroda 

• siu siurblio jungtimis arba be jų  Skyr. „Siurblio jungtis“ 

• ant kronšteino arba be kronšteino  Skyr. „Kronšteinas, įrenginio pagrindas“ 

• su šiomis galimomis pavaromis::  Skyr. „Pavara“ 

 Elektros pavara  

 Hidraulinė pavara  

 Darbinio veleno pavara  

 Degimo variklio pavara  

• siu įrangos valdymu arba be jos  Skyr. „Įrangos valdymas“ 

 
 

Šioje naudojimo instrukcijoje išvardyti įrenginiai atitinka 
Mašinų direktyvą (2006/42/EB), Pav. spaudinį  Skyr. „EB deklaracija“.  
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2 EB deklaracija 
 

(Pavyzdinė išraiška) 
 
 

EB atitikties sertifikatas 

pagal Mašinų direktyvos 2006/42/EB II priedo A dalį 
 
 
 
 

Gamintojas: Hugo Vogelsang  
 Maschinenbau GmbH 
 Holthöge 10-14 
 D-49632 Essen/Oldb. 
 
 

Pareiškiame, kad  toliau aprašyta mašina jos projektavimo ir rinkai mūsų pateikiamos jos konstrukcijos 
atžvilgiu atitinka Mašinų direktyvoje 2006/42/EB išdėstytus pagrindinius saugumo ir sveikatos reikalavimus. 
Jeigu atliekami mašinos pakeitimai, kurie nebuvo su mumis suderinti, ši deklaracija netenka galios. 
 

 
 
 

 

Gaminys: Rotacinis siurblys  
  
 

 
 

Taikomi darnieji standartai: 
 
 

DIN EN ISO 12100:2010 
DIN EN 1037:1995+A1:2008 
DIN EN 349:1993+A1:2008 
DIN EN ISO 13857:2008 
 

DIN EN 809:2012 
 

 
 

Taikomi nacionaliniai standartai ir techninės specifikacijos: 
 
 

DIN EN 82079-1:2012 
DIN ISO 3864-1:2012 
 

 
 

Asmuo, įgaliotas sudaryti atitinkamą techninę bylą, yra: 
Bendrovė „Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH“; Holthöge 10-14; D-49632 Essen/Oldb. 
 
 

 
 

49632 Essen, 2015-09-30  
 
 

 
 
 
Harald Vogelsang (direktorius) 
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3 Techniniai duomenys 
 

Serija ir dydis 
Teorinis galingumas* 

nmax = 650 [min
-1

] 
maks. skirtuminis 

slėgis** 

Teorinis veikimo momentas esant 
maks. skirtuminiam slėgiui ir 

vandeniui 
(pritaikytas NBR elastomerams) 

FX116 [l] [l/min] [m³/h] [bar] [Nm] 

60 1,16 750 45 8 183 

120 2,32 1500 90 7 317 

180 3,48 2250 135 6 429 

240 4,64 3000 180 5 481 

300 5,80 3800 225 4 492 

360 6,96 4500 270 3 462 

 
 

* Visi duomenys pagrįsti teoriniu galingumu. Efektyvus galingumas yra mažesnis; jis priklauso nuo 
atitinkamų eksploatavimo sąlygų. 

** Galioja tik eksploatuojant trumpą laiką. Eksploatuojant ilgą laiką teiraukitės mūsų aptarnavimo 

padalinyje . 

Rotorių naudojimo trukmė trumpėja dėl aukštų temperatūrų, ypač kartu su aukštu skirtuminiu slėgiu. 
 

 

 
Perleidžiamo rutulio skersmuo  

Didžiausias perleidžiamo rutulio skersmuo yra Ø 48 mm. 

 
 

 

 
DĖMESIO 

Naudojant labai klampią terpę, siurblio sūkių skaičius turi būti sumažintas atsižvelgiant į klampą, kad 
siurbimo pusėje nenutrūktų siurbimo srautas (apsauga nuo kavitacijos). 
 

 

Svoriai ir matmenys 

Duomenis apie įrenginio svori ir matmenis žr  „Matmenų lapas“ 
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3.1 Rotoriaus medžiagų aprašymas 
 

 
Ženklinimas 
ant rotoriaus 

Medžiaga Elastomero 
pagrindas 

atsparus 
iki   

Pumpuojama terpė Savybės 

NBR NBR 
Nitrilo butadieno 
kaučiukas 

80 °C * 

Nutekamųjų vandenų 
nuosėdos, benzinas, 
alyva, tepalas, 
dyzelinė alyva, guolių 
alyva 

Atsparus alyvai 

NBR NBR, baltas 
Nitrilo butadieno 
kaučiukas 

80 °C * 
Alyva, riebalai, linų ir 
alyvuogių aliejus, 
lydyti taukai 

Tinka sąlyčiui su maisto 
produktais 

SBR SBR 
Stirolo butadieno 
kaučiukas 

60 °C Skystas mėšlas Atsparus nusidėvėjimui 

SL 
EPDM-SL 
(EPDM-
Sewage-Line) 

Etileno-propileno 
dieno kaučiukas 

80 °C * 

Vanduo, skystas 
mėšlas, 
nutekamųjų vandenų 
nuosėdos, biodujų 
substratas   

Neatsparus alyvai ir tepalui, 
atsparus vandeniui ir 
garams 

AL 
EPDM-AL 
(EPDM-Aqua-
Line) 

Etileno-propileno 
dieno kaučiukas 

80 °C * Geriamasis vanduo 

Galima naudoti su geriamuoju 
vandeniu **, 
neatsparus alyvai ir tepalui, 
atsparus vandeniui ir 
garams 

EPDM EPDM, baltas 
Etileno-propileno 
dieno kaučiukas 

80 °C * 

Vanduo, išspaudos, 
gaminiai, kurių 
sudėtyje yra nedidelis 
rūgšties kiekis 

Tinka sąlyčiui su maisto 
produktais 

PU 
PU 
(„Werobust“) 

Poliuretanas 
vulkanizuotas 

50 °C Abrazyvinė terpė Atsparus nusidėvėjimui 

PUR PUR 
Poliuretanas 
lydytas 

80 °C Abrazyvinė terpė Itin atsparus nusidėvėjimui 

CSM 
CSM 
(„Hypalon“) 

Chloro sulfonilo 
polietileno 
kaučiukas 

80 °C * 
Benzinas, alyva, 
rūgštys, 
šarmai 

Atsparus nusidėvėjimui, 
atsparus rūgštims ir šarmams 

FPM FPM 
Anglies fluoridų 
kaučiukas 

80 °C * 
Tirpikliai, sūdytas 
vanduo, alyva, 
benzinas, rūgštys 

Atsparus rūgštims ir šarmams 

 
Plieno rotorius 
(vientisa 
medžiaga) 

1.4571 
150 °C 
200 °C* 

Gryna terpė 
cheminės medžiagos 

Aukšta temperatūra, 
itin atsparus cheminėms 
medžiagoms 

 

Plieno 
rotorius 
(vientisa 
medžiaga) 

C45, nitrintas 
150 °C 
200 °C* 

Gryna terpė 
naftos cheminiai 
produktai 

Aukšta temperatūra, 
atsparus cheminėms 
medžiagoms 

Eksploatacinių medžiagų aprašymo lentelė 

* pasikonsultuokite, jeigu sutampa „aukštas skirtuminis slėgis ir aukštos temperatūros“.  

** Leidimai naudoti su geriamuoju vandeniu: KTW, DVGW technologinis lapas, W 270, WRAS, BELAQUA 
 

 
Pasikonsultuokite su mumis  

• jeigu sutampa „aukštas skirtuminis slėgis ir aukštos temperatūros“  
(paženklinta *, lentelė  „Eksploatacinių medžiagų aprašymas“). 

• Kai rotorius iš vientisos medžiagos ir naudojama terpė, kurioje yra pašalinių medžiagų. 

• Iškilus nesutarimams arba kai nėra tikslių terpės duomenų. 
 

 DĖMESIO 

Per ankstyvo rotorių iš FPM nusidėvėjimo pavojus esant per aukštam siurblio slėgiui! 

Rotoriams skirtą FPM medžiagą galima naudoti, tik kai skirtuminis slėgis siekia maks. 6 bar. 

Prašom paisyti  Skyr. „Techniniai duomenys“. 
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4 Sauga 
 

Šioje pastraipoje pateikiama svarbių saugos aspektų apžvalga optimaliai personalo apsaugai ir patikimai 
eksploatacijai be trikčių. 

Nesilaikant šioje instrukcijoje pateiktų veiksmų nurodymų ir saugos nurodymų, gali grėsti didelis pavojus. 
 

Jeigu ką nors pastebėjote arba turite pastabų, susijusių su „Vogelsang“ tiekiamo gaminio saugumu, 
nedelsdami kreipkitės: 

produktsicherheit@vogelsang-gmbh.com 
 
 
 

4.1 Naudotojo atsakomybė 

Įrenginys naudojamas komercinėje srityje. Todėl įrenginio naudotojas privalo laikytis teisinių darbo saugos 
reikalavimų. 

Be saugos nurodymų, pateiktų šioje instrukcijoje, privaloma laikytis įrenginio naudojimo zonoje galiojančių 
saugos, apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų ir aplinkosaugos nuostatų. 

 

Ypač taikoma: 

• Naudotojas turi pasirūpinti, kad visi asmenys, dirbantys su įrenginiu, būtų perskaitę ir supratę šią 
instrukciją. Jeigu reikia, personalas turi būti mokomas ir informuotas apie gresiančius pavojus. 
Geresnei kontrolei rekomenduojame sukurti mokymų protokolą. 

 

• Naudotojas turi nustatyti aiškiai nustatyti ir suderinti atsakomybę už transportavimą, montavimą, 
eksploatavimo pradžią, eksploatavimą, techninę priežiūrą, remontą, valymą, gedimų aptikimą ir 
šalinimą, eksploatavimo nutraukimą ir utilizavimą.  

 

• Naudotojas turi nurodyti, kad apsaugines priemones naudoti būtų privaloma ir tai tikrinti. 

 

Naudotojas atsakingas už tai, kad įrenginys būtų visada nepriekaištingos techninės būklės. 

 

Galioja tokie reikalavimai: 

• Naudotojas turi pasirūpinti, kad būtų laikomasi šioje instrukcijoje nurodytų techninės priežiūros 
intervalų ir kad jie būtų registruojami dokumentuose. 

 

• Naudotojas privalo reguliariai tikrinti visų saugos įtaisų veikimą ir užbaigtumą. 
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4.2 Personalo kvalifikacija 
 

 
ĮSPĖJIMAS 

 

Dėl nepakankamos kvalifikacijos gresia pavojus susižaloti! 

Netinkamai elgiantis su įrenginiu galima rimtai susižaloti arba sukelti materialinės žalos. 

Todėl visus darbus privalo atlikti tik tokią kvalifikaciją turintis personalas. 

Darbuotojai gali būti tinkami tik tokie asmenys, iš kurių galima tikėtis, kad jie savo darbą atliks patikimai. 
Asmenys, kurių reakcija sutrikusi, pavyzdžiui, dėl narkotinių medžiagų, alkoholio arba vaistų, dirbti negali. 

 

 

4.2.1 Kvalifikacija 
 

Skirtingos veiklos sritims reikalinga tokia kvalifikacija: 

 

Instruktažą išklausęs darbuotojas 

išklausė naudotojo instruktažą apie jam paskirtas užduotis, apie galimus pavojus ir netinkamą elgesį. 

 

Kvalifikuotas specialistas 

dėl savo profesinio išsilavinimo, žinių ir patirties, taip pat žinių, susijusių su atitinkamomis vietoje taikomomis 
nuostatomis, geba atlikti jam paskirtą darbą, savarankiškai atpažinti galimus pavojus ir jų išvengti.  

 

Kvalifikuotas elektrikas 

dėl savo profesinio išsilavinimo, žinių ir patirties, taip pat žinių, susijusių su atitinkamomis vietoje taikomais 
standartais ir nuostatomis, geba dirbti su elektros įrenginiais, savarankiškai atpažinti galimus pavojus ir jų 
išvengti.  

 

 

4.2.2 Veiklos sritys 
 

• Šioje instrukcijoje aprašomas veiklas gali atlikti instruktuoti darbuotojai, jeigu tam nereikalinga jokia 
speciali kvalifikacija. 

 

• Jeigu veiklas privalo atlikti išskirtinai tik kvalifikuoti specialistai, šioje instrukcijoje tai aiškiai nurodoma. 
Saugos įtaisus prijungti ir patikrinti gali tik kvalifikuoti specialistai. 

 

• Elektros darbus ir darbus su elektros įranga gali atlikti tik kvalifikuoti elektrikai. 

 

Dėl darbų prie įrenginio, kurie šioje instrukcijoje nėra aprašyti, reikia iš anksto pasikonsultuoti su firma 

„Vogelsang“.  

Šioje instrukcijoje aprašytų darbų mokymus pageidaujant gali organizuoti firma „Vogelsang“.  
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4.3 Naudojimas pagal nurodymus 

„Vogelsang“ rotorinis siurblys (čia toliau – siurblys arba įrenginys) – tai savisiurbis tūrinis siurblys skysčiams, 
pradedant panašiais į vandenį ir baigiant itin klampiais (čia toliau – terpė), tiekti. 
 
Terpė atsižvelgiant į chemines savybes gali būti neutrali, rūgštinė arba šarminė. Joje gali būti kietųjų 
medžiagų ir (arba) dujų.  
 Skyr. „Techniniai duomenys“ pateikto maksimalaus rutulinio srauto negalima viršyti. 
Siurblys pagal kliento pateiktus duomenis sukonstruotas tam tikrai terpei tiekti. 
Pasirinkus kitą terpę arba tada, kai siurblys nėra pritaikytas konkrečioms reikmėms, reikia patikrinti, ar 
tinkamos siurblio komponentų medžiagos, su kuriomis liesis terpė. Prireikus siurblys turi būti sukonstruotas iš 
naujo. 
 
Šioje eksploatavimo instrukcijoje aprašyti siurbliai nėra skirti naudoti sprogioje aplinkoje. 
 
Bet koks naudojimas kitoms reikmėms laikomas neatitinkančiu numatytos paskirties. „Vogelsang“ neatsako 
už atitinkamą patirtą žalą.  
 
 
 

4.4 Bendrieji saugos nurodymai 
 

 ĮSPĖJIMAS 

Pavojus susižeisti (įtraukimas, suspaudimas, smūgis) dėl besisukančių rotorinių stūmoklių netikėtai 
įsijungus įrenginiui! 

Prieš pradėdami techninės priežiūros ir remonto darbus (atidarant dangtelį, išmontuojant jungtis) ir prieš 
šalinant triktis, išjunkite įrenginį ir užtikrinkite, kad jis vėl neįsijungtų. 
 

 

 ĮSPĖJIMAS 

Pavojus susižeisti dėl terpės prasiskverbimo esant aukštam slėgiui! 

Jeigu viršijamas maksimalus skirtuminis slėgis, įrenginio dalys gali išlakstyti ir ištikšti terpė. 

• Draudžiama viršyti maksimalų skirtuminį slėgį,  Skyr. „Techniniai duomenys“. 

• Laikykitės  Skyr. „Montavimas vamzdynuose“ pateiktų rekomendacijų ir jas taikykite. 

• Apsaugokite įrenginį arba įrangą nuo viršslėgio. Pavyzdžiui, galima taikyti šias priežiūros priemones: 

 variklio srovės ribotuvas; 

 slėgio ribojimo vožtuvas; 

 išjungimas slėgio jungikliu; 

 nuo perkrovos sauganti mova. 
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 ĮSPĖJIMAS 

Eksploatacinių medžiagų arba terpės sukelti odos bei akių pažeidimai! 

Dirbant bet kokius darbus prie įrenginio, galima prisiliesti prie eksploatacinių medžiagų arba terpių. 

• Personalas turi dėvėti atitinkamus apsauginius drabužius.  

• Eksploatuotojas privalo informuoti savo personalą apie galima pavojingas medžiagas, esančias 
eksploatacinėse medžiagose arba terpėje.  

 
 

 ATSARGIAI 

Užsidegimo pavojus dėl atvirų įkaitusių paviršių! 

Jeigu terpės temperatūra yra > 60 °C arba siurbliui veikiant sausąja eiga siurblio korpusas, jungtys arba 
vamzdynai gali labai įkaisti. 

Be to, jeigu didelis sūkių skaičius arba aukštas skirtuminis slėgis, gali labai įkaisti pavarų bloko korpusas. 

• venkite (netyčia) prisiliesti prie įkaitusių paviršių. 

• venkite siurblio sausosios eigos, pvz., užtikrinkite apsaugą nuo sausosios eigos naudodami: 

 temperatūros jutiklį; 

 pripildymo lygio matuoklį; 

 srauto matuoklį. 

 
 

 DĖMESIO 

Užšalimo pavojus! 

Kad apsaugotumėte siurblį nuo užšalusios terpės keliamo pavojaus, reikia pašalinti užšalimo pavojų. 

• Siurblį reikia ištuštinti priekine arba atbuline eiga įsiurbiant orą. Ištuštinti galima atidarius jungčių 
išleidimo čiaupus. 

• Norėdami visiškai ištuštinti siurbimo liniją išimkite guolio korpusą. 

• Prieš pradėdami eksploatuoti vėl užpildykite skysčiu. 
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4.5 Ant siurblio pateikti įspėjamieji ir saugos lipdukai 

Ant siurblio pateikti įspėjamieji ir saugos lipdukai: 

• teikia svarbius nurodymus, kaip nekeliant pavojaus naudoti įrenginį. Laikantis šiuose lipdukuose 
pateiktų nurodymų užtikrinamas su įrenginiu dirbančių asmenų saugumas. 

• turi būti įskaitomi, jeigu reikia nešvarumus pašalinkite. 

• negali būti pašalinti ir juos pažeidus arba pametus nedelsiant reikia pakeisti. 
 

 

1 VAU.133 
 

 
 

Pav. 1: Lipdukų su įspėjamaisiais ir saugos nurodymais vieta 
 

(Paveikslo pavyzdys, lipduko padėtis gali skirtis priklausomai nuo dydžio) 
 
 

VAU.133 

 

Prieš pradedant įrenginio eksploataciją būtina 
perskaityti eksploatavimo instrukciją! 
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5 Transportavimas ir laikymas 
 

5.1 Transportavimas 
 

 

 

  

Siurblys be pavaros, be gembės 
Siurblys su pavara ir jungiamas prie 

B gembės 

 

Siurblys su pavara ir jungiamas prie C gembės 

Pav. 2: Pagalbinės transportavimo priemonės  
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 ĮSPĖJIMAS 

Pavojus susižaloti dėl prispaudimo arba smūgio nuvirtus įrenginiui! 

Transportuojant, kraunant ir nusodinant įrenginį, jis gali pradėti svyruoti arba nuvirsti. Saugiam 
transportavimui laikykitės šių nurodymų: 

• Krauti ir transportuoti gali tik kvalifikuoti specialistai. Tai reiškia: Krano arba šakinio krautuvo 
eksploatuotojas privalo turėti atitinkamą įgaliojimą. 

• Kranai, kėlimo įrenginiai bei šakiniai krautuvai turi atitikti transportuojamo krovinio svorį. 

• Draudžiama būti po pakeltu kroviniu. Nurodykite asmenims pasišalinti iš pavojingos zonos. 

• Leistinos įrenginio transportavimo galimybės yra pakabintos arba prisuktos ant Europos standartų 
padėklo. 

• Įrenginį transportuojant pakabinus būtina: 

 naudoti sumontuotus ąsinius varžtus ir (arba) pakabinimo ąsas kėlimo įrenginiams ir 
pakankamai gerai pritvirtinti kėlimo įrenginių ribojimo priemones. 

 Ąsinius varžtus ant įrenginio naudoti įrenginiui kelti ir transportuoti tik be konstrukcinių dalių 
arba įrangos komponentų (pavyzdžiui, variklio, jungčių arba gembės). 

 
 

5.2 Laikymas 
 

Ilgalaikis laikymas  
Visų siurblių, atskirų O formos žiedų ir sandarinimo sudedamųjų dalių 
 
Gaminių iš kaučiuko ir gumos fizinės savybės esant nepalankioms laikymo sąlygoms ir netinkamai juos 
tvarkant gali pakisti. Galimos pasekmės gali būti netolygus sukietėjimas, suminkštėjimas, išliekančios 
deformacijos, sluoksniavimasis, trūkiai arba kitokie paviršiaus pažeidimai.  
 
Ilgalaikis laikymas (ilgiau negu 6 iki daugiausia 5 metų) galimas: 

• Laikymo vieta turi būti sausa (santykinė oro drėgmė mažesnė negu 65 %) ir temperatūra turi būti 
nuo 5 °C iki 30 °C.  

• Siurblio kamera gali būti užsandarinta nuo stūmoklio ir sandarinimo medžiagos priklausančia 
konservavimo priemone. 

• Gaminiai turi būti apsaugoti nuo šviesos, ypač nuo tiesioginių saulės spindulių ir stiprios dirbtinės 
šviesos, kurioje daug ultravioletinių spindulių. 

 
Nuo 5 metų laikymo trukmės ir prieš pradedant eksploatavimą, rekomenduojame: 

• visus su terpe besiliečiančius sandariklius ir rotorius patikrinti ir, jeigu reikia, pakeisti; 

• pakeisti pavaros bloko alyvą; 
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6 Montavimas 
 

6.1 Montavimas vamzdžių linijose 
 
 

• siurblį montuoti galima stovint, horizontaliai arba pakabinus,  Pav. „Montavimo variantai“. 

 Montuojant horizontalioje padėtyje, įleidimas turi būti apačioje, o išleidimas – viršuje. 

 Dėl pakabinto siurblio montavimo prašome susisiekti su mumis . 

• Montuojant siurblį turi būti palikta vietos vėlesniems techninės priežiūros darbams vykdyti. Jei sunku 
pasiekti fiksuojamuosius varžtus pavaros alyvai išleisti, galima naudoti išleidimo žarnas (detalės Nr. 
PBT.013 ir (arba) PBT.014). 

• Montuodami siurblį stebėkite, kad nesusidarytų įtempiai, ir įsitikinkite, kad jie taip pat nesusidarys 
eksploatuojant. 

 
 

 
 

 
pastatytas horizontalioje padėtyje 

 
pakabintas 

Pav. 3: Montavimo variantai 
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6.2 Vamzdynai 

• Naudokite tik tokius vamzdžius, kuriuos atsižvelgiant į skersmenį, sienelės storį ir medžiagų tipą 
rekomenduojame naudoti mes arba mūsų atstovai. Sandarinimo medžiaga turi būti suderinama su 
terpe. 

• Siurbimo ir slėgio jungtis reikia įrengti nuožulniai, kad išjungiant skystis neištekėtų iš siurblio. 

• Pasirūpinkite, kad į vamzdžius patektų kiek įmanoma mažiau svetimkūnių (akmenų, medienos likučių), 
taip siekiant išvengti padidėjusio rotoriaus ir korpuso nusidėvėjimo. 

 

Rekomenduojami prijungimo skerspjūviai: 
 

Dydis 
Prijungimo 
skerspjūvis 

60 DN 100 

-- -- 

120 DN 125 

180 DN 150 

240 DN 150 

300 DN 150 

360 DN 150 

 
 

 
 

 
DĖMESIO 

 
 

Pavojus dėl uždaryto vamzdyno! 

Niekada negalima pumpuoti į uždarytą vamzdyną. Taip susidaro aukštas slėgis, dėl kurio siurblio veleno 
sandarinimas, siurblio korpusas arba vamzdynai gali būti sugadinti. Slėgio kontrolės įtaisą (nustatymas 10 % 

virš vamzdyno vardinio slėgio) pas mus galima įsigyti kaip pasirenkamą papildomą įrangą.   
 

 

 ĮSPĖJIMAS 

Pavojus susižeisti dėl terpės prasiskverbimo esant aukštam slėgiui! 

Jeigu maksimalus slėgis, pateiktas  Skyr. „Techniniai duomenys“ viršijamas, konstrukcinės dalys gali trūkti 
ir ištikšti pumpuojama terpė. 

• Laikykitės rekomendacijų dėl vamzdžių linijų. Slėgio pusėje reikia naudoti tik aukšto slėgio vamzdžius: 

 iki DN 150 vardinio skersmens – vamzdžius PN 16 (bar); 

 didesnio nei DN 200 vardinio skersmens – vamzdžius PN 10 (bar), išskyrus atvejus, kai 
siurblio įrenginio išleidimo slėgis ≥ 10 bar. 

Kilus neaiškumų, susisiekite su mumis.  

• Siurbliui neveikiant ir šiltuoju laikotarpiu uždaruose vamzdynuose gali prasidėti rūgimo procesas. 
Atitinkamai susidariusios dujos dėl smarkiai padidėjusio slėgio gali pažeisti siurblį arba siurblio įrangą 
ar net sukelti pirmiau nurodytus sužalojimus. Todėl būtina įsitikinti, kad siurblyje nebėra terpės. 

• Dėmesio. Jeigu jungtis siurbimo pusėje montuojama su langeliu:  

 Pumpuojant atbuline eiga slėgis gali būti maks. 2 bar  Pav. „Tiekimo kryptis su siurbimo įranga“. 
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 DĖMESIO 

Siekiant išvengti didelių slėgio kryčių ir kavitacijos, reikia laikytis nurodymų dėl siurbimo linijų tiesimo: 

• Maksimalus įsiurbimo aukštis – 8 m. Atitinkamai reikia atsižvelgti į aukščio skirtumą tarp žemiausio ir 
aukščiausio siurbimo linijos taško. Laikykitės NPSH. 

• Siurbimo linijos, kurių skersmuo per mažas, gali padaryti neigiamai paveikti siurblio siurbimo savybes. 
Dėmesio! Kavitacijos pavojus! 
Jei siurbimo linijos skersmuo yra per mažas, maksimalus įsiurbimo aukštis sumažėja tiek, kiek 

prarandama slėgio dėl trinties. Skaičiavimų prašykite iš mūsų.  

• Siurbimo linijos virš 30 m tėkmės kryptimi su nuolydžiu turi būti klojamos mažiausiai 2 x vamzdžio 
skersmens, kad vamzdyne niekada nebūtų tuščios tėkmės, Pav. „Ilgos siurbimo linijos“. 

 
 

 

Pav. 4: Ilgos siurbimo linijos 
 
 
 
 
 

6.3 Tiekimo kryptis 
 

Siurblys pritaikytas veikti abiem tiekimo kryptims. 
Prašome laikytis toliau išdėstytų su įrenginio ir saugumo technika susijusių išimčių, kurioms nurodyta tiekimo 
kryptis: 

Siurbimo linijų su automatiniais atbuliniai vožtuvais montavimas,  Skyr. „Siurbimo įranga“. 

 
 

6.3.1 Siurblys su varikline pavara 

Varikliu varomuose siurbliuose su pavaros velenu tiekimo kryptis pasirenkama atsižvelgiant į variklio 
(elektrinio ar hidraulinio) sukimosi kryptį. 
 
 

 

Pav. 5: Tiekimo kryptis su varikline pavara 
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6.3.2 Siurblys su darbinio veleno pavara 

Traktoriumi varomų siurblių su dviem pavaros velenais tiekimo kryptis parenkama viršuje arba apačioje 
prijungiant kardaninį veleną. 
 

 

 

Pav. 6: Tiekimo kryptis su darbiniu velenu 
 
 
 

6.3.3 Siurbimo įranga 

Slėgio ir siurbimo pusė iš esmės nustatoma projektuojant siurblio įrenginį. Atsiradus siurbimo triktims, galima 
siurbti slėgio pusėje. Tiekimo krypties pakeisti neįmanoma, jei vamzdžių linijos apsaugotos automatiniais 
atbuliniais vožtuvais. 
 
 

 ĮSPĖJIMAS 

Pavojus susižeisti dėl terpės prasiskverbimo esant aukštam slėgiui! 

Jungtyse su langeliu langelis esant aukštam slėgiui gali subyrėti. 

Siurbimo pusėje turi būti įrengta jungtis su apžiūros langeliu. Pumpuojant atbuline eiga slėgis gali būti 
maks. 2 bar. 

 
 

 

A langelis 

 

Pav. 7: Tiekimo kryptis su siurbimo įranga 
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6.4 Jungtys 
 

 DĖMESIO 

Lūžio pavojus dėl pernelyg įtemptų jungčių! 

Flanšinės jungtys įrenginį gali veikti per didele jėga.  

Jungtys turi būti montuojamos be įtempių, t. y. jungtys be varžtų turi būti tiksliai viena prieš kitą. 
 

Montuodami jungtis laikykitės priveržimo eilės tvarkos: 
 
 

 

Pav. 8: Priveržimo eilės tvarka 
 

 
 

 
Priveržimo momentai 

 

Varžtas šešiabriaune galvute M 8 (8.8, plienas):   25 Nm 

Varžtas šešiabriaune galvute M 8 (A2, nerūdijantis plienas): 20 Nm 

Po 20 veikimo valandų ir kas 2000 veikimo valandų (bent kartą per metus) vėl priveržkite visus varžtus 
jungtims pritvirtinti. 

 
 
 

 DĖMESIO 

Prieš montuodami nerūdijančio plieno varžtus ir veržles: 

nuvalykite sriegius ir slystančius paviršius. Pakankamą nuo strigimo apsaugančios pastos (detalės Nr. 
BKL.014/BAS.001) kiekį teptuku, mentele ir t. t. tolygiai užtepkite ant varžto galvutės ir veržlės atraminės 
dalies, kad išvengtumėte nerūdijančio plieno detalių „užsikirtimo“. 
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6.5 Kronšteinas, įrenginio pagrindas 
 

6.5.1 Įrenginys be kronšteino 
 

 ĮSPĖJIMAS 

pavojus susižaloti dėl prispaudimo arba smūgio nuvirtus įrenginiui dėl nepakankamo stabilumo! 

• Įrenginys turi būti patikimai pritvirtintas prie pagrindo. Jokiu būdu nebandykite išlaikyti įrenginio 
tinkamoje padėtyje prijungtu vamzdynu, nes taip gali sulūžti arba sugesti priveržti varžtai. 

• Po 20 veikimo valandų ir kas 2000 veikimo valandų (bent kartą per metus) vėl priveržkite visus varžtus 
ir veržles įrenginiui pritvirtinti. 

 
 

6.5.2 Įrenginys ir variklis ant kronšteino C (su sankaba) 
 

 ATSARGIAI 

Dėl įrenginio vibracijos gali būti sunku palaikyti ryšį ir kilti nepatogumų! 

Jeigu kronšteinas pernelyg įtemptas arba įrenginys ar variklis nepakankamai gerai pritvirtintas prie 
kronšteino , gali kilti įrenginio vibracija ir atsirasti nepatogumų. 

• Kronšteiną ant pagrindo sumontuokite be įtempio. 

• Po 20 veikimo valandų ir kas 2000 veikimo valandų (bent kartą per metus) vėl priveržkite visus varžtus 
ir veržles varikliui ir įrenginiui ant kronšteino pritvirtinti. 

 
 

Ant kronšteino pritvirtinus įrenginį ir kronšteiną pritvirtinus ant įrenginio pagrindo reikia patikrinti sankabos 
kryptį ir, jeigu reikia, sureguliuoti iš naujo. 

Prašom papildomai perskaityti ir atkreipti dėmesį:  „Sankabos gamintojo parengta naudojimo 
instrukcija“ 
 
 

 ĮSPĖJIMAS 

Pavojus susižeisti dėl trinties, įtraukimo, nubrozdinimo dėl laisvai padėto besisukančio veleno arba 
sankabos! 

Jeigu atliekant sankabos ir išrinktos sankabos apsaugos nustatymo ir remonto darbus įrenginys netikėtai 
pradėtų veikti, tai gali baigtis nepageidaujamu laisvai padėto besisukančio pavaros veleno arba sankabo 
sugriebimu. 

Prieš sankabos nustatymo ir remonto darbus įrenginį išjunkite ir užtikrinkite, kad jis vėl neįsijungtų. 
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6.5.3 Sankabos reguliavimas 
 

 DĖMESIO 

Dėl netinkamai sureguliuotos sankabos galima vibracija ir dilimas! 

Jeigu galutinis montavimas atliktas „Vogelsang“ gamykloje, įrenginys ir variklis tarpusavy suderinti optimaliai. 
Jeigu eksploatuotojas naudoja pavarą pats, reikia laikytis sankabos gamintojo nustatytų nuokrypių duomenų. 

• Kad apsaugotumėte įrenginį nuo vibracijos keliamų pažeidimų, prieš pradėdami eksploatuoti pirmą 
kartą ir vėliau kas 2000 veikimo valandų (bent kartą per metus) patikrinkite sankabos suderinimą ir, 
jeigu reikia, pataisykite  Pav. „Suderinimo procesas“. 

• Nustačius lygiavimo klaidų arba užsiblokavus dėl, pvz., svetimkūnio, patikrinkite visų galios pavaros 
dalių veikimą ir, jeigu reikia, suderinkite. 

• Pasigirdus neįprastiems veikimui garsams arba pasireiškus svyravimams, nedelsdami patikrinkite 
sankabą nepaisydami techninės priežiūros intervalų. 

 

  

 

Pav. 9: Suderinimo procesas 
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6.5.4 Sankabos apsauginis gaubtas 
 

 ĮSPĖJIMAS 

Pavojus susižeisti dėl trinties, įtraukimo, nubrozdinimo dėl laisvai padėtos besisukančios sankabos! 

Pradedant įrenginį eksploatuoti pirmą kartą galima netyčia paliesti besisukančią sankabą. 
 

• Sankaba turi būti atskirta apsauginiu gaubtu. 
 

• Įrenginį po techninės priežiūros, remonto arba trikčių šalinimo darbų vėl eksploatuoti galima tik tuo 
atveju, jeigu vėl sumontuoti visi apsaugos įtaisai. 

• Po pirmųjų 20 veikimo valandų ir kas 2000 veikimo valandų (bent kartą per metus) patikrinkite, ar 
sankabos apsauginis gaubtas užveržtas tvirtai. 

 
 

6.5.5 Įrenginys ir variklis ant kronšteino B (su diržine pavara) 

Naudodami šią konstrukciją prašykite dokumento  „Techninė informacija apie TINF.PU.020.xx, priedas 
apie diržinę pavarą“. 
 
Įrenginių su diržine pavara diržo įtempimą patikrinkite pagal priede apie diržinę pavarą pateiktus duomenis 
patikrinkite  Skyr. „Techninė priežiūros planas“: 

• pradedant eksploatuoti; 

• prieš ir po ilgesnių eksploatavimo pertraukų; 

• po pirmųjų 10 eksploatavimo valandų; 

• kas 2 000 veikimo valandų, bent kartą per metus. 

 
 
 

6.5.6 Įrenginys vežimėlyje 
 

 ĮSPĖJIMAS 

pavojus susižaloti dėl prispaudimo arba smūgio nuvirtus įrenginiui dėl nepakankamo stabilumo! 

Ir neveikiant, ir veikiant siurbliui vežimėlį apsaugokite, kad nenuvirstų ir nenuriedėtų. 

 
 

6.5.7 Įrenginys ant trijų taškų kronšteino 
 

 ĮSPĖJIMAS 

pavojus susižaloti dėl prispaudimo arba smūgio nuvirtus įrenginiui dėl nepakankamo stabilumo! 

Prieš naudodami siurblį užtikrinkite, kad trijų taškų kronšteinas prie priekabos sumontuotas ir pritvirtintas 
tinkamai. 
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6.6 Pavara 
 

Pavarų sistemai montuoti reikalingas technines specifikacijas pateiktos įrenginio techniniuose duomenyse  
Skyr. „Techniniai duomenys“. 

Prašom papildomai perskaityti ir atkreipti dėmesį:  „Techninė informacija apie montuojamą pavarų 
sistemą“. 

 
 

 ĮSPĖJIMAS 

Pavojus susižeisti dėl trinties, įtraukimo, nubrozdinimo dėl laisvai padėto besisukančio pavaros 
veleno arba sankabos! 

Jeigu atliekant montavimo ir remonto darbus įrenginys netikėtai pradėtų veikti, tai gali baigtis 
nepageidaujamu laisvai padėto besisukančio pavaros veleno arba sankabo sugriebimu. 

• Sankabos zona turi būti apsaugota priveržtu dangčiu. 

• Įrenginį po techninės priežiūros, remonto arba trikčių šalinimo darbų vėl eksploatuoti galima tik tuo 
atveju, jeigu vėl sumontuoti visi apsaugos įtaisai. 

Prieš pradedant sankabos montavimo ir remonto darbus įrenginį išjunkite ir užtikrinkite, kad jis vėl 
neįsijungtų. 

 
 

6.6.1 Elektros pavara 
 

Prie elektros tinklo siurblį gali prijungti tik specialistas ir tik po to, kai jis bus sumontuotas vamzdyne. 
 

 ELEKTROS SROVĖS KELIAMAS PAVOJUS 

Jeigu būtų prisiliečiama prie įtampingųjų dalių, tada galima būti sužalotam elektros srove. 

Minėtu atveju galima būti sužalotam elektros smūgiu, nudegti arba žūti. 

 
 

 

PAVOJUS DĖL ELEKTROS SROVĖS 

Potencialo vienodinimą reikia atlikti laikantis standarto EN 60204-1. Tai reiškia, kad visos įrenginio arba 
įrangos metalinės dalys viena su kita turi būti sujungtos laidžiai elektrai arba su eksploataciniu įžemikliu. 
 
@ 39\mod_1259315210400_6.doc  @ 141472 @ 

Prašom papildomai perskaityti ir atkreipti dėmesį:  „Variklio su reduktoriumi techninė informacija“ 

 

Prieš prijungdami variklį su reduktoriumi (elektrinis variklis su pavara arba be jos) 

• patikrinkite, ar maitinimo srovės įtampa atitinka variklio parametrus; 

• patikrinkite, ar maitinimas ir saugos sistema apskaičiuoti pakankamai dideli, kad per trumpą laiką 
galima būtų daug kartų pakeisti kryptį ir pasiekti apkrovos piką; 

• patikrinkite kabelių jungimo schemą, pritvirtintą variklio gnybtų dėžutės dangčio vidinėje pusėje; 

• patikrinkite, ar variklio su reduktoriumi varžinis temperatūros jutiklis prijungtas prie atitinkamų siurblio 
valdymo sistemos gnybtų, PTC išjungimo aparato arba dažnių keitiklio su PTC įvadu (galima įsigyti 
papildomai); 

• netoli įrenginio įrenkite remonto jungiklį (rekomendacija). 
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Prieš pradedant eksploatuoti ir ilgesnį sandėliavimą: 

nuimkite oro šalinimo varžto jungtį (jeigu yra), kad pavaroje būtų išvengta viršslėgio, kartu ir pavaros 
nesandarumo. 
 
 

 

Pav. 10: Oro šalinimo varžtas pavaroje (nuimkite jungtį) 
 
 

6.6.2 Hidraulinė pavara 
 

Prie elektros tinklo siurblį gali prijungti tik specialistas ir tik po to, kai jis bus sumontuotas vamzdyne. 
 

 ĮSPĖJIMAS 

Infekcijos pavojus dėl hidraulinės alyvos!  

Dėl tarpinių defektų gali būti nuotėkių.  

• Personalas turi dėvėti atitinkamus apsauginius drabužius.  

• Siurblį prie elektros tinklo leidžiama prijungti tik kvalifikuotiems specialistams. 

 

Patyrus sužalojimus dėl hidraulinės alyvos, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją! 
 

Prašom papildomai perskaityti ir atkreipti dėmesį:  „Hidraulinio variklio techninė informacija“ 

 

Hidraulinės žarnos 
Poz. 138 /WBV/Pumpen/Warnhinweise/Maschi nengefahr/H ydrauli kmotor en bei Pumpen mi t hydr aulischem Antri eb @ 61\mod_1317991178246_6.docx @ 320128 @  @ 1 
 

• Prieš prijungdami hidraulines žarnas perskaitykite hidraulinių variklių gamintojo pateiktus nurodymus ir 
jų laikykitės.  

• Paisykite leidžiamo hidraulinio slėgio ir leidžiamo tiekiamo kiekio. 

• Alyvos nutekėjimo vamzdį prijunkite pagal gamintojo nurodymus. 

• Pakeiskite pažeistas ir pasenusias hidraulines žarnas! Naudokite tik originalias „Vogelsang“ 
hidraulines žarnas. 

• Hidraulinių žarnų gamybos data nurodyta ant presuotos jungties detalės. Hidraulinių žarnų amžius 
neturėtų viršyti 6 metų (rekomenduojame 5 metus), įskaitant sandėliavimo laiką, kuris gali trukti ne 
ilgiau kaip 2 metus. 

Poz. 139 /WBV/Pumpen/Warnhinweise/Hinweis/Anschli eßen H ydr auli kmotor @ 61\mod_1317734946024_6.docx @ 318350 @  @ 1 
 

 
Dviejų hidraulinių variklių montavimas 

Montuojant du hidraulinius variklius, jie eksploatuojami lygiagrečiai, o jų sukimosi momentai sudedami. 

 
Poz. 140 /WBV/Pumpen/Warnhinweise/Maschi nengefahr/Steuergerät - H ydrauli kmotor @ 86\mod_1354611286450_6.docx @ 450235 @  @ 1 
 

Valdymo blokas 
 

kai hidraulinio variklio sūkių skaičius didelis, niekada staiga nenustatykite valdymo bloko „blokavimo 
padėtimi“, kad išvengtumėte pikinio slėgio. Jeigu įmanoma, visada perjungsite iš „eksploatavimo“ į „plaukimo 
padėtį“. 
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6.6.3 Degimo variklio pavara 

Prašom papildomai perskaityti ir atkreipti dėmesį:  „Degimo variklio techninė informacija“ 

 
Prieš pradedant eksploataciją: 

• Pripilkite baką degalų. Degalai turi atitikti naudojimo instrukcijoje pateiktas specifikacijas. 

• Pripilkite pakankamai darbinės alyvos. Alyvos rūšis turi atitikti naudojimo instrukcijoje pateiktas 
specifikacijas. 

 
 

 PAVOJUS 

Uždarose arba prastai vėdinamose patalpose susikaupusios nuodingos variklio išmetamosios dujos 
gali sukelti sąmonės praradimą ar net mirtį! 

• Niekada neleiskite variklio uždarose arba prastai vėdinamose patalpose. 

• Neįkvėpkite išmetamųjų dujų. 
 

 
 

 
PAVOJUS 

 

Gaisro pavojus užsidegus degalams! 

Ištekėję arba išlieti degalai prie karštų variklio dalių gali užsidegti ir sukelti sunkių nudegimų. 

• Degalus pilkite tik esant išjungtam varikliui. 

• Niekada nepilkite degalų arti atviros liepsnos arba galinčių uždegti kibirkščių. 

• Nerūkykite. 

• Neišliekite degalų. 
 

 
 

 
ĮSPĖJIMAS 

 

Užsidegimo pavojus dėl atvirų įkaitusių paviršių! 

Išmetamųjų dujų įrangos dalys ir variklio paviršius eksploatacijos metu yra karšti ir išjungus variklį jų 
negalima liesti, kol atauš. 

 
 

6.6.4 Darbinio veleno pavara 
 

Prašom papildomai perskaityti ir atkreipti dėmesį:  „Kardaninio veleno gamintojo techninė informacija“ 
 

 ATSARGIAI 

Dėl vibruojančio kardaninio veleno gali būti sunku palaikyti ryšį ir kilti nepatogumų! 

Jeigu kardaniniai velenai neteisingai prijungti arba sureguliuoti, gali kilti triukšmas ir vibracijos keliamas 
pavojus. 

• Būtina laikytis kardaninio veleno gamintojo nurodymų. 

• Paisykite leidžiamo kardaninių velenų išlenkimo kampo ir minimalaus profilių persidengimo. 
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 ĮSPĖJIMAS 

Suspaudimo pavojus montuojant arba išmontuojant stringančias kardaninio veleno sankabas. 

Kardaninio veleno sankabos dėl montavimo klaidų gali pradėti strigti. 

• Mūvėkite apsaugines pirštines.  

• Prieš montuodami patikrinkite, ar darbinis velenas yra nepriekaištingos būklės ir užtikrinkite, kad 
montuojami komponentai būtų švarūs. 

 
 

 ĮSPĖJIMAS 

Besisukantys veleno kakliukai (be kardaninio veleno) gali įtraukti rankas arba darbo drabužius! 

Gresia pavojus susižeisti netyčia palietus atvirą besisukantį veleno kakliuką. 

Prieš pradėdami eksploatuoti ir eksploatuodami užtikrinkite, kad yra sumontuota tinkama veleno kakliukų 

apsauga. Jeigu tinkamos veleno kakliukų apsaugos nėra, užsakykite ją pas mus.  

 
 

Darbinio veleno pavaros veikimo momento apribojimas 

Siekiant išvengti siurblio varomojo veleno perkrovos, veikimo momentas turi būti apribotas taip. 
 
Kardaniniai velenai su 
profiliu  

Veikimo momentas apribojamas iki 

1 3/8", 6 dalių 1600 Nm 
1 3/4", 6 dalių 3200 Nm 
1 3/4", 20 dalių 3200 Nm 
  
Poz. 103 /WBV/Pumpen/Warnhinweise/Gefahr/Keine Ü berdrucksicher ung durch Betriebsmomentbegrenzung @ 59 \mod_1313415621053_6.docx @ 310268 @  @ 1 
 

 
Šis pavaros sukimo momento apribojimas nėra apsauga nuo viršslėgio siurbliui, žr. 'teorinis pavaros sukimo 
momentas“  Skyr. „Techniniai duomenys“. 
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6.7 Įrangos valdymas 
 

 Valdymas 

Rekomenduojame naudoti mūsų specialiai siurbliui pritaikytą valdymo sistemą, siekiant optimaliai sutrumpinti 
siurblio neveikimo laiką . Yra visos būtinos jungtys siurbliui prie valdymo sistemos prijungti.  

Jei skirstomąją sistemą projektuojantis subjektas sumontuoja naują valdymo bloką, svarbu nepamiršti įrengti 
AC4 tipo tinklo kontaktorių. 

Dėl tinkamo valdymo sistemos programavimo susisiekite su mumis . 

 
 

 
Dėl automatinio režimo būtina apsauginė įranga 

 

Įrenginiuose, eksploatuojamuose automatiniu režimu, turi būti sumontuoti temperatūros ir slėgio kontrolės 
įtaisai (apsauginiai įtaisai). Šių apsauginių įtaisų papildomai galite įsigyti iš mūsų. 

 
 

Rotoriniai siurbliai iš esmės gali būti sukonstruoti eksploatavimo režimui su dažnių keitikliu. 
 
Pranašumai: 

• galima pritaikyti eksploatavimo sąlygoms (klampumui, tiekiamam kiekiui, NPSHesam.); 

• kompensuojamas dėvėjimasis; 

• tiekiamas kiekis yra proporcingas sūkių skaičiui (žr. charakteristikų liniją); 

• galima ilginti greitinimo ir atidėjimo laiką: 

 sumažėja pikinis slėgis, 

 sumažėja vamzdžių svyravimo pavojus. 

 
Tai dažnių keitiklis, naudojamas su linijine sukimo momento charakteristikų linija. 
Paleidimo momento / vardinio momento santykis turi būti > 1,3. 
 

 
Dažnių keitiklio eksploatavimo režimas 
 

Rotoriniai siurbliai iš esmės gali būti sukonstruoti eksploatavimo režimui su dažnių keitikliu. 
 
Pranašumai: 

• galima pritaikyti eksploatavimo sąlygoms (klampumui, tiekiamam kiekiui, NPSHesam.); 

• kompensuojamas dėvėjimasis; 

• tiekiamas kiekis yra proporcingas sūkių skaičiui (žr. charakteristikų liniją); 

• galima ilginti greitinimo ir atidėjimo laiką: 

 sumažėja pikinis slėgis, 

 sumažėja vamzdžių svyravimo pavojus. 

 
Tai dažnių keitiklis, naudojamas su linijine sukimo momento charakteristikų linija. 
Paleidimo momento / vardinio momento santykis turi būti > 1,3. 
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7 Atidavimas eksploatuoti 
 

 

 
Eksploatacijos pradžios ir eksploatavimo darbus atliekantys darbuotojai 

Rekomenduojame įrenginio eksploataciją pradėti dalyvaujant asmenims, kurie yra atsakingi už tolesnį 
įrangos eksploatavimą.  

 
 

 ĮSPĖJIMAS 

Pavojus susižeisti, besisukantys rotoriniai stūmokliai gali įtraukti! 

Įrenginį eksploatuoti galima tik tada, jeigu įvadų ir išėjų vamzdynai prijungti taip, kad netyčia pasiekti rotorinio 
stūmoklio siurblio patalpoje būtų neįmanoma. 

 

 

 
 

7.1 Kontrolinis sąrašas prieš eksploatacijos pradžią 
 

 

Siurblio jungtis 

 Ar įvadų ir išėjų vamzdynai prijungti? 

 Ar išleidimo čiaupai uždaryti, o siurblys užpildytas skysčiu? 
 

Gembė, sankaba 

 Ar sankaba (jeigu yra) suderinta tinkamai (žr. pridedamus sankabos gamintojo dokumentus)?  
 

Pavara 

 Ar kardaniniai velenai, jeigu yra darbinio veleno pavara, tinkamai išlygiuoti? 

 Ar atitinkamu atveju diržas gerai įtemptas? 

 Žr.  „Techninė informacija apie TINF.PU.020.xx, priedas apie diržinę pavarą“. 

 Ar variklis elektriniu būdu prijungtas tinkamai ( pridedamus variklio gamintojo dokumentus)? 

 Jungimas žvaigžde arba trikampiu, įtampa, dažnis (žr. gamyklinę lentelę ir gnybtų dėžutės 

vidinę pusę)? 

 Ar užtikrinta variklio apsauga, pvz., variklio apsauginiu jungikliu? 

  Jei yra žvaigždės ir trikampio tipo paleidiklis, turėtų būti nustatytas trumpas perjungimo. 

  Jei yra sklandžiojo paleidimo prietaisas, turėtų būti nustatyta trumpo paleidimo sistema. 

 Ar dažnių keitiklis / sklandžiojo paleidimo prietaisas (jei yra) tinkamai sukonstruotas ir ar 

tinkamai nustatyti jų parametrai? 

  Prietaisai turi būti pritaikyti sunkiam paleidimui. 

 Ar variklis hidrauliniu būdu prijungtas tinkamai ( pridedamus variklio gamintojo dokumentus)? 
 

Siurblio pavaros blokas 

 Ar siurblio pavaros bloke yra tinkamos rūšies alyva ir ar jos lygis pakankamas?* 

 *Pristačius iš gamyklos šie reikalavimai įvykdyti 
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Tiekimo kryptis, vamzdžių sistema 

 Ar tiekimo kryptis teisinga? Patikrinkite siurblio sukimosi kryptį. 

 Ar vamzdžių sistema sandari ir nėra nuotėkių? 

 Ar užtikrintas laisvas srautas vamzdžių sistemoje? 

 Tūriniai siurbliai niekada neturi veikti uždarame vamzdyne. 
 

Jutikliai, saugumas 

 Ar sumontuoti visi apsauginiai įtaisai ir ar užtikrintas jų veikimas be trikčių? 

 Ar lengva pasiekti apsauginius įtaisus arba remonto jungiklį? 
 

Paleiskite siurblį ir patikrinkite įleidimo bei išleidimo slėgį, sūkių skaičių ir siurblio galingumą. 

 
 
 
 

7.2 Kontrolė po eksploatacijos pradžios 
 

20 valandų po eksploatacijos pradžios priežiūros intervalai taikomi taip, kaip nurodyta  Skyr. 
„Techninės priežiūros planas“. 

Į tai įtraukiama, be kita ko, varžto šešiabriaune galvute priveržimo momento kontrolė. 

 
 

 
Priveržimo momentas  

 

Varžtas šešiabriaune galvute M 12, 12.9: 140 Nm 
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8 Techninė priežiūra 
 

 ĮSPĖJIMAS 

Pavojus susižeisti (įtraukimas, suspaudimas, smūgis) dėl besisukančių rotorinių stūmoklių netikėtai 
įsijungus įrenginiui! 

Prieš pradėdami techninės priežiūros ir remonto darbus (atidarant dangtelį, išmontuojant jungtis) ir prieš 
šalinant triktis, išjunkite įrenginį ir užtikrinkite, kad jis vėl neįsijungtų. 

 
 

 ĮSPĖJIMAS 

Eksploatacinių medžiagų arba terpės sukelti odos bei akių pažeidimai! 

Dirbant bet kokius darbus prie įrenginio, galima prisiliesti prie eksploatacinių medžiagų arba terpių. 

• Personalas turi dėvėti atitinkamus apsauginius drabužius.  

• Eksploatuotojas privalo informuoti savo personalą apie galima pavojingas medžiagas, esančias 
eksploatacinėse medžiagose arba terpėje.  

• Siekiant apsisaugoti nuo ištrykštančių skysčių, pavaros bloką reikia atidaryti atsargiai ir iš lėto. Jei 
reikia, išmontuojamus vožtuvus arba varžtus uždenkite šluoste ar pan. 

 
 

8.1 Pavaros blokas 
 

8.1.1 Pavarų alyva. Rūšis 
 

Rekomenduojame  Skyr. „Alyvos“ nurodytas alyvos rūšis. 
 
 

8.1.2 Pavarų alyva. Kiekis 
 

2,2 litrų 
 
 

8.1.3 Pavarų alyva. Kontrolė ir keitimas 
 

Pav. „Pavarų alyvos keitimas“ 

 

Pavaros bloko alyvos patikrinimas: 

Norėdami patikrinti alyvos būseną, atsukite viršutinį magnetinį fiksuojamąjį varžtą. Pavara turi būti užpildyta 
iki viršutinio magnetinio fiksuojamojo varžto. Jei alyva neliečia magneto, įpilkite minimalų kiekį. 

 

Kontrolės intervalas: 

Kas 500 eksploatavimo valandų, bet ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį 

 

Pavaros bloko alyvos keitimas: 

• po pirmųjų 20 eksploatavimo valandų; 

• kas 2000 eksploatavimo valandų 
 

Vertikali montavimo padėtis Horizontali montavimo padėtis 
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Pav. 11: Pavarų alyvos keitimas 
 
1 Fiksuojamasis varžtas A Pylimas 
2 Magnetinis fiksuojamasis varžtas B Išleidimas 
  C1 Tikrinimas 

 

 

  

• Fiksuojamasis varžtas 1 turi būti viršuje, o magnetinis fiksuojamasis varžtas 2 – apačioje. 

• Fiksuojamųjų varžtų priveržimo momentas  60 Nm 
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8.2 Alyva 
 

1 „Vogelsang“ standartinė alyva, skirta siurblio pavaros blokui 
 

Detalės numeris BSS.006  

Aprašymas EP (Extreme Pressure) pavarų alyva 

Prekinis pavadinimas („Fuchs“) „Titan Gear MP 90“  

Savybės  Bandymas pagal 

SAE klasė 90 (85W-90)  DIN 51512 arba SAE J306c 

Kinematinė klampa 

esant 40 °C 

esant 100 °C  

 

198 mm²/s 

17,3 mm²/s 

DIN 51562 

Pliūpsnio temperatūra 215 °C DIN ISO 2592 

Takumo temperatūra  -18 °C DIN ISO 3016 

Apkrovumas  12   

Vandens užteršimo pavojaus klasė WGK1  

 
 

2 Alternatyvi alyva siurblio pavaros blokui 
 

Detalės numeris BSS0021*  

Aprašymas Visiškai sintetinė EP pramoninė pavarų alyva iš 
polialfaolefinų 

Prekinis pavadinimas („Fuchs“) „Renolin Unisyn CLP“ 

Savybės  Bandymas pagal 

ISO VG 220 DIN 51519 

Kinematinė klampa 

esant 40 °C 

esant 100 °C  

 

220 mm²/s 

26,7 mm²/s 

DIN EN ISO 3104 

Pliūpsnio temperatūra 260 °C DIN ISO 2592 

Takumo temperatūra  -42 °C DIN ISO 3016 

Apkrovumas  12   

Vandens užteršimo pavojaus klasė WGK1  

* Siurblių pavaros blokui naudojant alyvą BSS0021 techninės priežiūros intervalus 
 pavarų alyvos patikrai ir keitimui gali būti padvigubinami  Skyr. „Techninės priežiūros planas“. 
 

Detalės numeris BSS.010**  

Aprašymas Medicininė balta alyva vandens skaidrumo, 
nefluorescuojantis, beskonis ir bekvapis 
angliavandenilių mišinys 

Prekinis pavadinimas („Fuchs“) Balta alyva W 530 (PH.EUR.) 

Savybės  Bandymas pagal 

Kinematinė klampa 

esant 20 °C 

esant 40 °C  

esant 100 °C 

 

238 mm²/s 

68 mm²/s 

8,4 mm²/s 

DIN 51562 

Pliūpsnio temperatūra  230 °C DIN ISO 2592 

Takumo temperatūra  -24 °C DIN ISO 3016 

Aplinkos temperatūra nuo -20 °C iki +40 °C  

Vandens užteršimo pavojaus klasė WGK1  

leidžiama naudoti nuolatinei eksploatacijai iki daugiausia 50 % siurblio skirtuminio slėgio  Skyr. „Techniniai 
duomenys“. Susisiekite su mumis.  
 
 

 
DĖMESIO 

Jeigu, sandarinimo sistemoje naudojami sandarikliai iš „Duronit“ medžiagos, buferinės kameros alyvos 

apkrovumas turi būti  12. 
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9 Remonto darbai 
 

 ĮSPĖJIMAS 

Pavojus susižeisti (įtraukimas, suspaudimas, smūgis) dėl besisukančių rotorinių stūmoklių netikėtai 
įsijungus įrenginiui! 

Prieš pradėdami techninės priežiūros ir remonto darbus (atidarant dangtelį, išmontuojant jungtis) ir prieš 
šalinant triktis, išjunkite įrenginį ir užtikrinkite, kad jis vėl neįsijungtų. 

 
 

 ĮSPĖJIMAS 

Eksploatacinių medžiagų arba terpės sukelti odos bei akių pažeidimai! 

Dirbant bet kokius darbus prie įrenginio, galima prisiliesti prie eksploatacinių medžiagų arba terpių. 

• Personalas turi dėvėti atitinkamus apsauginius drabužius.  

• Eksploatuotojas privalo informuoti savo personalą apie galima pavojingas medžiagas, esančias 
eksploatacinėse medžiagose arba terpėje.  

 
 

9.1 Konstrukcijos keitimas ir atsarginės dalys 
 

Rekonstruoti arba keisti įrenginį galima tik susitarus su „Vogelsang“. 

Galima naudoti tik „Vogelsang“ leidžiamus priedus ir originalias atsargines dalis. Jei naudojamos kitos dalys, 
neprisiimame atsakomybės už galimą patirtą žalą. 
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9.2 Krumpliaračių montavimas 
 

 
 

 
Pastaba dėl krumpliaračių 

 

Krumpliaračiai gali būti keičiami tik poromis, nes jie poromis gaminami ir ženklinami poromis (vienas arba du 
„X“ ženklai). 

Paženklintas krumpliaračio (A) dantukas turi būti montuojamas tarp abiejų paženklintų krumpliaračio (B) 
dantukų. 
 
 

 
 

 

Pav. 12: Krumpliaračių montavimas 
 
 
 

Primontavę krumpliaračius, patikrinkite varžto šešiabriaune galvute priveržimo momentą. 
 

 Priveržimo momentas 
 

Varžtas šešiabriaune galvute M 12, 12.9: 140 Nm 
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9.3 Nuimamųjų žiedų montavimas 
 

Patikrinkite, ar gerai pritvirtinti atstumo žiedai: 

 

Serija Tarpinis žiedas Detalės Nr. Montavimo vieta 

FX116 

Be išpjovos PRS0339 
Pavaros pusė prie nepaslankiojo 
atraminio guolio 

Su išpjova PRS0340 
Pavaros bloko pusė prie paslankiojo 
atraminio guolio 

 
 

9.4 Rotoriaus keitimas 
 

 
 

 
Rotoriaus keitimas 

 

Rotorius gali būti keičiamas tik specializuotose dirbtuvėse. 

Susisiekite su mūsų aptarnavimo skyriumi . 
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10 Pagalba šalinant su eksploatavimu susijusias triktis 
 

 ĮSPĖJIMAS 

Pavojus susižeisti (įtraukimas, suspaudimas, smūgis) dėl besisukančių rotorinių stūmoklių netikėtai 
įsijungus įrenginiui! 

Prieš pradėdami techninės priežiūros ir remonto darbus (atidarant dangtelį, išmontuojant jungtis) ir prieš 
šalinant triktis, išjunkite įrenginį ir užtikrinkite, kad jis vėl neįsijungtų. 
 

10.1 Naudojant iškilusios problemos 

 

Naudojant iškilusi problema 
Pagalbinė informacija  Skyr. „Pagalbinė 
informacija“  

• Siurblys nepumpuoja A, B, D, G, J, O 

• Paleistas siurblys neveikia J, K, M, O, P, S 

• Paleidus nutrūksta siurbimo srautas D, E, G, S, S 

• Siurblys pumpuoja nereguliariai D, E, G, J 

• Per mažas galingumas D, G, J, O, P, Q, R 

• Užblokuotas siurblys C, F, J, K, M, O, R, S 

• Per didelė suvartojama galia C, M, O, P, S 

• Pavaros diržas praslysta F, H, M, O, P 

• Siurblio nuotėkis C, O, R 

• Siurblys per daug įkaitęs A, C, M, N, O, P, R 

• Variklis per daug įkaitęs C, K, L, M, O, P, S 

• Triukšmas ir vibracija C, D, E, F, G, I, J, K, M, N, O, P 

 
 
 

  

Darbuotojai turi dėvėti atitinkamus apsauginius drabužius atlikdami šiuos darbus, kurių gali prireikti. 

 

10.2 Pagalbinė informacija 

 Galima priežastis Galima priemonė 
Laikytis nurodymų ir 
saugumo nuorodų  
Skyr. 

A Siurblys nesiurbia Užpildykite siurblį skysčiu.  

B Neteisinga sukimosi kryptis Pakeiskite siurblio sukimosi kryptį. „Tiekimo kryptis“ 

C 
Dėl vamzdyno pernelyg 
įtemptas siurblio korpusas  

Patikrinkite vamzdyno išlyginimą siurblio atžvilgiu. 
Prireikus sumontuokite kompensuojamąjį įtaisą 
arba užfiksuokite vamzdyną. 

„Montavimas 
vamzdynuose“ 

D 

Nuotėkis siurbimo linijoje 
Patikrinkite, ar vamzdyno sistemos siurbimo 
pusėje nėra nuotėkio. 

 

Kaupiasi dujos 
Išleiskite orą iš siurbimo linijos ir siurblio kameros, 
įpilkite skysčio. 

 

E Siurbimo linija nelaisva  
Patikrinkite, ar vamzdyno sistemos siurbimo 
pusėje skystis laisvai prateka. 

 

F Svetimkūniai terpėje 
Išvalykite siurblio įrangą. Siurbimo linijoje 
sumontuokite filtrą. 

 

G 
NPSHesam. per žemas 
(tiekiama terpė garuoja) 

Padidinkite siurbimo linijos skersmenį, 
sumažinkite siurbimo linijos ilgį, supaprastinkite 
siurbimo linijos konstrukciją, sumažinkite siurbimo 
aukštį, sūkių skaičių, pritaikykite terpės 
temperatūrą.  

„Montavimas 
vamzdynuose“ 
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 Galima priežastis Galima priemonė 
Laikytis nurodymų ir 
saugumo nuorodų  
Skyr. 

H Per mažas diržo įtempimas 
Iš naujo įtempkite laikydamiesi gamintojo pateiktų 
duomenų. 

„Siurblio ir variklio 
montavimas ant gembės“ 

I Neišlyginta mova 
Patikrinkite išlyginimą ir prireikus išlyginkite 
laikydamiesi gamintojo pateiktų duomenų.  

J Diržinė pavara praslysta 
Iš naujo įtempkite laikydamiesi gamintojo pateiktų 
duomenų. 

K 

Netinkamas prijungimas prie 
elektros tinklo 

Patikrinkite elektros įrangą. 
„Prijungimas prie elektros 
tinklo“ Defektai hidraulinėje 

sistemoje 
Patikrinkite hidraulinę sistemą. 

L 
Per mažas sūkių skaičius 
dažnių keitiklio 
eksploatavimo režime 

Įrenkite ventiliatorių, prijungtą prie pašalinio 
variklio, padidinkite variklio sūkių skaičių. 

„Dažnių keitiklio 
eksploatavimo režimas“ 

M 

Sunki eiga dėl išsipūtusio 
rotoriaus elastomero 

Patikrinkite rotoriaus elastomero atsparumą 
terpei. 

„Rotoriaus medžiagų 
aprašymas“ 

Sunki eiga dėl tarpuose 
susikaupusių kietų medžiagų 

Išvalykite siurblio kamerą, pritaikykite pavarą. 
„Remontas“, „Prijungimas 
prie elektros tinklo“ 

N 
Netinkamas alyvos lygis 
pavaros bloke  

 Skyr. „Pavaros blokas“ „Techninė priežiūra“ 

O 
Per aukštas skirtuminis 
slėgis 

Sumažinkite skirtuminį slėgį. „Techniniai duomenys“ 

P 
Terpės klampa viršija 
vardinę vertę 

Sumažinkite sūkių skaičių. Padidinkite terpės 
temperatūrą. 

„Naudojimas pagal 
nurodymus“ 

Q 
Terpės klampa nesiekia 
vardinės vertės 

Padidinkite sūkių skaičių, sumažinkite terpės 
temperatūrą, pakeiskite nusidėvėjusias dalis.  

„Remontas“ 

R 
Terpės temperatūra viršija 
vardinę vertę  

Sumažinkite terpės temperatūrą. „Naudojimas pagal 
nurodymus“, „Rotoriaus 
medžiagų aprašymas“ S 

Terpės temperatūra nesiekia 
vardinės vertės  

Padidinkite terpės temperatūrą (pasikonsultavę su 
„Vogelsang“).  
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11 Eksploatacijos pabaiga ir utilizavimas 
 

1. Atjunkite siurblį nuo elektros tinklo arba darbinio pavaros. Laikytis nurodymų ir saugumo nuorodų,  
Skyr. „Montavimas“,  Skyr. „Pavara“.  

 

2. Atjunkite siurblį nuo vamzdyno. Laikytis nurodymų ir saugumo nuorodų,  Skyr. „Montavimas“,  
Skyr. „Montavimas vamzdynuose“. 

 

 
ĮSPĖJIMAS 

Sužalojimo pavojus dėl suspaudimo arba smūgio! 

Vamzdynuose, kuriuos veikia išlenkiant susidariusi įtampa, gali susidaryti spyruoklėje sukaupta energija. 

• Personalas turi dėvėti atitinkamus apsauginius drabužius. 

• Atsargiai atlaisvinkite varžtą. 

 

3. Išleiskite eksploatacines medžiagas. 

• Iš pavarų bloko išleiskite pavaros alyvą. Laikytis nurodymų ir saugumo nurodymų,  Skyr. 
„Techninė priežiūra“  Skyr. „Pavarų alyva. Kontrolė ir keitimas“. 

 

4. Ištuštinkite siurblį ir pašalinkite terpės likučius. Prieš atidarydami guolio korpusą, laikykitės nurodymų ir 
saugumo nurodymų,  Skyr. „Remontas“,  Skyr. „Rotoriaus keitimas“. 

 

 
Šalinimas paisant aplinkosaugos reikalavimų 

Eksploatacines medžiagas, pavyzdžiui, alyvas, hidraulinius skysčius ir pavojingą terpę, tvarkykite kaip 
specialias atliekas ir šalinkite pagal nustatytą tvarką. 

 

5. Siurblį atiduokite utilizuoti. Laikykitės nurodymų ir saugumo nurodymų,  Skyr. „Transportavimas ir 
laikymas“. 
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12 Techninės priežiūros planas 
 

12.1 Techninės priežiūros nurodymai 

 
DĖMESIO! 

 

Kruopščiai laikykitės toliau pateiktų techninės priežiūros nurodymų ir, jeigu reikia pažymėkite priežiūros 
planą,  Skyr. „Priežiūros planas“.  
 

Apsauginius įtaisus reguliariai tikrinkite, ar jie veikia be trikčių, ypač atlikus techninės priežiūros ir remonto 
darbus ir prieš pradedant eksploataciją. 
 

Laikykitės taikomuose dokumentuose pateiktų saugos nurodymų , Skyr.   „Taikomi dokumentai“. 
 

Pasikeitus įrenginio veikimo garsui arba pasireiškus vibracijai, žr.  Skyr. „Pagalba kilus problemų 
naudojant“. 
 

 

 

12.2 Techninės priežiūros intervalai 

 
DĖMESIO! 

 

Kruopščiai laikykitės toliau pateiktų techninės priežiūros intervalų ir, jeigu reikia pažymėkite priežiūros planą, 
 Skyr. „Priežiūros planas“.  
 

 

Prieš pradedant eksploataciją:  

Patikrinkite siurblio / variklio (sankabos) išlyginimą (C gembė) 

 

Po pirmųjų 20 eksploatavimo valandų: 

• Priveržkite siurblio jungtims pritvirtinti skirtus varžtus 

• Priveržkite varžtus ir veržles, skirtas įrenginiui pritvirtinti (be gembės) 

• Priveržkite ant gembės varžtus ir veržles, skirtas varikliui ir įrenginiui pritvirtinti 

• Patikrinkite, ar sankabos apsauginis gaubtas užveržtas tvirtai (C gembė) 

• Patikrinkite priveržimo momentą 

• Pakeiskite pavaros bloko alyvą 

 

Kas 500 veikimo valandų, bent kartą per metų ketvirtį: 

Pavaros bloko patikrinimas 
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Kas 2 000 veikimo valandų, bent kartą per metus: 

• Priveržkite siurblio jungtims pritvirtinti skirtus varžtus 

• Priveržkite varžtus ir veržles, skirtas įrenginiui pritvirtinti (be gembės) 

• Priveržkite ant gembės varžtus ir veržles, skirtas varikliui ir įrenginiui pritvirtinti 

• Patikrinkite, ar sankabos apsauginis gaubtas užveržtas tvirtai (C gembė) 

• Patikrinkite siurblio / variklio (sankabos) išlyginimą (C gembė) 

• Pakeiskite pavaros bloko alyvą 

 
 

12.3 Papildomi techninės priežiūros intervalai siurbliams su diržine pavara 

Žr. taip pat „Priedą apie diržinę pavara TINF.PU.020.xx“. 
 

Prieš pradedant eksploatuoti ir po ilgesnių eksploatavimo pertraukų: 

Patikrinkite diržo įtempimą ir diržo sulygiavimą 

 

Po pirmųjų 0,5–4 eksploatavimo valandų: 

Diržo įtempimo patikrinimas 

 

Kas 6 mėnesius: 

• Diržo įtempimo patikrinimas 

• Patikrinkite diržo diskų nusidėvėjimą. Pastebėjus nusidėvėjimo požymių, patikrinkite diržo lygiavimą. 
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13 Priežiūros planas 
 

 
Garantija 

 

Garantija nutrūksta, jeigu techninės priežiūros ir aptarnavimo darbai atliekami ir fiksuojami ne taip, kaip 
nurodyta  Skyr. „Techninės priežiūros planas“. 

 
Serijos numeris: _________________________ 

 


-------------------------------------------------------
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Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH 
Holthöge 10-14 
49632 Essen/Oldb. 

Phone: +49 (0) 54 34 83 0  
Fax: +49 (0) 54 34 83 10 

vogelsang-gmbh.com 
info@vogelsang-gmbh.com 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Australien 
Vogelsang Pty. Ltd. 
vogelsang.com.au 
 

Indien 
Vogelsang India Private Limited 
vogelsangindia.com 

Russland 
Vogelsang Russland 
vogelsang.ru 

Brasilien 
Vogelsang Brasil Ltda. 
vogelsang.com.br 
 

Irland 
Vogelsang Irland 
vogelsang.ie 

Schweden 
Vogelsang Sverige AB 
vogelsang.se 

China 
Vogelsang Mechanical  
Engineering (Shanghai) Co., Ltd. 
vogelsang.com.cn 
 

Italien 
Vogelsang Italy Srl 
vogelsang-srl.it 
 

Spanien 
Vogelsang S.L. 
vogelsang.es 

Dänemark 
Vogelsang A/S 
vogelsang-as.dk 

Malaysia 
Vogelsang Malaysia 
vogelsang.info 

 

Südkorea 
Vogelsang Korea Co., Ltd. 
vogelsang.co.kr 

Deutschland - Niederlassung Ost 
Vogelsang Lutherstadt Eisleben 
vogelsang-gmbh.com 
 

Mexico 
Vogelsang De México 
S.de R.L. de CV 
vogelsang.mx 
 

Tschechische Republik 
Vogelsang CZ s.r.o. 
vogelsang-czech.cz 

Finnland 
Vogelsang Oy 
vogelsang.fi 

Österreich 
Vogelsang Austria GmbH 
vogelsang-austria.at 

USA 
Vogelsang USA Ltd. 
vogelsangusa.com 

Frankreich 
Vogelsang France S.A.R.L. 
vogelsang.fr 

 

Polen 
Vogelsang Poland Sp. z o.o. 
vogelsang.pl 
 

 

Großbritannien 
Vogelsang Ltd. 
vogelsang.co.uk 
 

Rumänien 
Vogelsang Romania SRL 
vogelsang.ro 
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