
VIBROPUMP “РУЧЕЕК-1”

ÜLDIST

1.1 Vibropump Ручеек-1on mõeldud vee võtmiseks kaevudest, samuti puhta jaheda 
(temperatuur kuni +35oC) vee pumpamiseks veekogudest, eesmärgiga varustada veega majapidamisi 
või teostada kastmistöid.
Ручеек-1 peab töötades olema üleni uputatud vee alla. Et tagada normaalne jahutus ei tohiks 
pumbakorpus olla kokkupuutes kaevuseintega või muude tahkete esemetega, mis takistaksid soojuse 
eraldumise vette.

1.2. Märgid pumbakorpusel viitavad järgnevale
“kaks ruutu teineteise sees” – seade vastab kaitseklassile II
“IP68” – kaitseklass vee tungimise eest seadmesse (seade tohib töötada vee all)
“nool alla tähisega 3M” – seadet tohib uputada maksimaalselt 3m sügavusele veepinna alla
“35oC” – maksimaalne lubatud pumbatava vedeliku temperatuur

TEHNILISED ANDMED

2.1. Põhinäitajad
1. Tootlikkus sügavusel 40m – mitte vähem kui 432 l/h

Tootlikkus sügavusel 1m – mitte vähem kui 1500 l/h
2. Lubatud  pinge vooluvõrgus – 220 V

Lubatud sagedus vooluvõrgus – 50 Hz
3. Tarbitav võimsus 4,0 atm surve juures – 225 W

2.2. Seadme mõõtmed vastavad joonisel 1 (Рис. 1) näidatuile.
2.3. Seadme kaal ilma elektrijuhtme, vooliku ja nöörita ei ületa 3,6 kg.
2.4. Seadme töörežiim on piiratud. Seade tohib järjest töötada mitte rohkem kui 2 tundi. 
Enne uue töötsükli algust peab jääma 15-20 minutiline puhkepaus.
2.5. Maksimaalne töörõhk – 6 bar.

OHUTUS

Ручеек-1 vibropumbad vastavad Euroopa Ühenduse direktiivide 73/23/EEC; 89/336/EEC nõuetele.
Enne pumba käivitamist veenduge, et süsteem oleks maandatud. Elektriliste ühendustööde käigus 
peab elektrivool olema kasutatavast juhtmestikust välja lülitatud. Elektrilised ühendustööd peab 
tegema vastava koolituse saanud spetsialist. Kasutada ainult maandusega pistikupesa. Toitekaabli 
pikendamiseks kasutage ainult selleks ette nähtud veekindlaid ühenduskomplekte. Juhul, kui soovite 
pumpa kaevust üles tõsta, avada või remontida, tuleb vool toitejuhtmestikust eelnevalt välja lülitada. 
Pump tuleb lasta vette ainult riputusnööri ja voolikut kasutades. Mitte mingil juhul ei tohi pumpa 
kaevu lasta  ja rippuma jätta toitekaabli abil. Pump tohib töötada vaid vertikaalasendis. Kui pump on 
ühendatud elektrivõrku ei tohi teda pumbatavast vedelikust välja tõsta. Pumbaga on keelatud pumbata 
keemiliselt agressiivseid või tule- ja plahvatusohtlikke vedelikke. Pumbatava vedeliku temperatuur 
peab olema vahemikus 0oC - +35oC. Pumba külge on keelatud paigaldada igasuguseid sinna 
mittekuuluvaid lisaseadmeid. Nende olemasolu ei võimalda tootjal garanteerida seadme ohutust. 
Pumba toide peab olema üle 30-mA-se rikkevoolukaitselüliti. . Pumba elektritoiteliinil peab lisaks 
olema mootori nimiamperaažile vastav kaitselüliti.
Ärge käivitage pumpa kuivalt!!! Pump tohib töötada vaid vee alla uputatult. Ärge puudutage 
vooluvõrku lülitatud pumpa!!!
Pumbale on omistatud kaitseindeks IP 68
Tehnilised andmed, mida ei tohi ületada:

pumbatava vedeliku temperatuur 0oC - +35oC;
maksimaalne pumbatava vedeliku tihedus 1,1 kg/dm3
maksimaalne uputussügavus 3m.
minimaalne paigalduskaugus kaevu  või veekogu põhjast 10-15 cm. 



EHITUS JA TÖÖPÕHIMÕTE

Vibropump Ручеек-1 (vaata joonis 1) koosneb järgmistest sõlmedest: 1 – elektriike, 2 - vibraator, 3 –
korpus. Pumbakorpuse ülemises osas on ava, mis on kaetud 6 – kummiklapiga.
Pumbakorpuse ülaosa lõpeb liidesega, kuhu saab pingutusklambriga ühendada survevooliku. Vooliku 
teine ots ühendatakse veevõrku või vett tarbiva seadmega.
Vee väljastamine toimub survekambris, mis on piiratud ülalt kummiklapiga ja alt 5 – kolviga. Kolb 
liigub vibraatori toimel üles-alla ja toodab nõutava surve. Edasi liigub vesi läbi liidese voolikusse.

ETTEVALMISTUS SEADME TÖÖKS

Seadme käivitamiseks järgige järgmisi samme:
- Ühendage survevoolik (sisediameeter 19-20 mm) pumbakorpuse ülaosas asuva liidesega 

hermeetiliselt pingutusklambri abil
- Veenduge, et pistikupesa, kuhu pumba toitekaabli pistik ühendatakse oleks maandatud.
- Kui on tarvidus toitekaablit pikendada, tohib seda teha vaid hermeetilise 

kaabliühenduskomplekti abil. Pikendatav kaabel peab olema 3-sooneline ja vähemalt 1mm2 

soone ristläbilõike pindalaga. Kui ühendus jääb vee alla või niiskesse kohta, tohib kasutada 
vaid spetsiaalset veekindla isolatsioonikihiga kaablit (H05RN-F või H07RN-F).

- Kategooriliselt on keelatud teha elektrilisi töid, kui toitekaabel on voolupinge all!!!
- Seadme kaevu laskmiseks ja riputamiseks on tarvis pumba külge kinnitada komplektis olev 

nöör, valge toruke ja stopperklamber. Selleks tuleb valge toruke ajada läbi kahe 
pumbakorpuse ülaosas asuva avause (vaata joonis 3.), ajada sealt läbi nöör, siduda see 
umbsõlmega ja paigaldada stopperklamber. Joonis 3 (Рис. 3): 1 – nöör, 2 – valge toruke, 3 –
stopperklamber.

- Ärge käivitage seadet enne vee alla uputamist!!!
- Kui olete vooliku ja nööri pumba külge kinnitanud, siis on soovitav need isoleerpaelaga 1-2 

meetriste intervallidega teineteise külge siduda. Esimene ühendus tehke pumbast mitte 
lähemal kui 20-30 cm.

- Laske pump nööri ja vooliku abil (mitte toitekaabli abil) kaevu või veekogusse. Siduge nööri 
ülemine ots kindlalt, et vältida seadme lahtipääsemist. Jälgige, et toitekaabel ei jääks 
mehhaanilise pinge alla, vaid ripuks lõdvalt. Jälgige, et pump ei puutuks vastu kaevu seinu, 
vastu mõnda muud tahket keha ega vastu kaevu põhja. Jälgige, et kogu pumbakorpus oleks 
uputatud vee alla, kuid mitte sügavamale kui 3 m alates veepinnast.

- Kui soovite ühendada pumba metalltorustikuga, peab pumba veeliidese ja metalltoru vahele 
olema paigaldatud vähemalt 2 m pikkune elastne voolik, et vältida vibratsioonist tekkida 
võivaid kahjustusi.

SEADMEGA TÖÖTAMINE

Seadmega on keelatud pumbata musta, liivast või igasugust mehaanilist lisandit sisaldavat vett, 
samuti kuuma vett ja kõiki muid vedelikke peale vee, s.t. seadmega on lubatud pumbata vaid puhast ja 
jahedat vett.
Pumpa pole vaja määrida ega enne käivitamist veega täita. Käivitamiseks piisab, kui on täidetud kõik 
punktid lõigust “ETTEVALMISTUS SEADME TÖÖKS”.
Töökorras pump on hooldusvaba, ta võib olla pikka aega vee all. Võtke ta veest välja vaid 
ülevaatuseks.
Seadme käivitamine kuivalt (s.t. ilma vee alla uputamata) on kategooriliselt keelatud.
Kui on teada oht, et pumba töötades võib veetase langeda ja pump seetõttu kuivale jääda, tohib pumba 
käivitada ja sellega töötada vaid pumba tööd pidevalt jälgiva inimese valve all. Kui alanev veetase 
jätab pumba korpuse ülaosa veest välja, tuleb seade KOHESELT seisata.
Kui lülitate pumba välja nii, et survevoolik (-toru) jääb surve alla (pumbas olev kummiklapp ei 
võimalda vooliku tühjaksjooksu), siis võib vooliku tühjendamiseks (et see talvel ei külmuks) teha 
voolikusse kohe pumba juurde 1,5-2 mm augu, et tagada vooliku tühjenemine vette.
Ärge võtke vooluvõrgus olevat seadet veest välja ega puudutage seda.



TEHNILINE HOOLDUS JA HOIDMINE

Ärge proovige garantiiaja vältel seadet ise avada ega remontida. Samuti ärge lisage seadmele 
komplekti mittekuuluvaid lisasid. Eeltoodud juhtudel kaotab garantii kehtivuse. Samuti pole mõtet 
seadet põhjuseta avada ka peale garantiiaja lõppemist.
Peale garantiiaja lõppemist selleks, et vahetada kulunud kummiklappi või kolviotsa, avage 4 korpuse 
kinnituskruvi. Kolviotsa vahetusel jätke meelde kõigi eemaldatud osiste eemaldamisjärjekord, et 
pärast vastupidises järjekorras seade uuesti kokku saaks. 
Korpuse kokkupanekul pingutage kõik 4 kruvi hoolikalt tugevalt kinni.
Esimesel kasutuskorral teostage seadme visuaalne ülevaatus ½”- 1-tunnise töö järel. Seejärel teostage 
ülevaatus iga 20-25 töötunni järel.
Kategooriliselt on keelatud täielikult sulgeda ventiili või mõne muu takistusega survevoolikut (-toru), 
kui seade töötab.
Töövabal perioodil tuleb seade hoiustada kuivas ruumis, eemal küttekehadest, soovitavalt kilekotti 
pakitult, olles eelnevalt seadme puhta veega pesnud ja hoolikalt kuivatanud.




