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 SIURBLIAI 
 HIDROFORAI 
 JUNGTYS, VAMZDŽIAI, SANTECHNIKA 
 VANDENS ŠILDYTUVAI 
 ŽIDINIAI, KROSNELĖS 

 

GILUMINIO SIURBLIO IR HIDROFORO MONTAVIMO,  
EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS  INSTRUKCIJA 

SIURBLYS 

TIPAS             .......................................................... 

NAŠUMAS, m3/h    ................................................. 

VANDENS PAKĖLIMO AUKŠTIS, m ..................... 

IŠMETIMO ANGOS DIAMETRAS, mm ................... 

 

VARIKLIS     NR                                       . 

GAMINTOJAS ..........................................................  

ĮTAMPA , V ................................................ 

GALINGUMAS,KW  .................................. 

PULTAS  

MARKĖ  ........................................................ 

Garantija -12 mėn. 

HIDROFORAS 

MARKĖ  ................................................. 

Varem ir Zilmet gamintojų hidroforams garantija -12 mėn. 

GWS, APT, VAREM diafragminiams hidroforams 
garantija - 60 mėn. 

Siurblio sumontavimo gylis ............ m 

Gręžinio diametras ................... mm 

Garantinis laikotarpis: 
Siurbliams  DAVIS, 4BLOCKM – 24 mėn. 
Hidraulikoms 4SR1 - 4 – 36 mėn., 4SR6-15, QS4P, QS4X, ST – 24 mėn. Hidraulikoms 6SR – 12 mėn. 
Varikliams FRANKLIN ELECTRIC ir ZDS nuo 0,37 iki 1,1 kW – 24 mėn., 1,5 kW ir didesniems – 12 mėn. 
Varikliams PEDROLLO, SUMOTO, WORTEX  - 24 mėn. 
Vienfaziams varikliams FRANKLIN ELECTRIC  su FRANKLIN pultu iki 1,5 kW – 36 mėn. 
 
Siurblio pardavimo data:                 m.                                             mėn.           d. 
 
Atstovas                                                                                                                      . 
                            vardas, pavardė                                                 parašas                          AV 
 
Su garantinio aptarnavimo taisyklėmis susipažinau: 
 
Pirkėjas ..................................................................... 
 
Parašas ..................................................................... 
 
Garantinio serviso adresai:            
Eišiškių pl. 8, Vilnius,                         tel./fax. 5 2306390, tel. 5 2306010,  GSM 698-29823,  E-mail: virineta@takas.lt 
Svajonės 33, Klaipėda,                       tel. 46 313928, faks. 46 313928,      GSM 686 72885   E-mail: klaipeda@virineta.lt 
R.Kalantos 10, Kaunas,                      tel.37 731562, faks. 37 731562  GSM 68679541          E-mail: kaunas@virineta.lt 
Vaidoto 40, Šiauliai,                            tel.41 441180, faks. 41441180 , GSM 69854266          E-mail: siauliai@virineta.lt 
 
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 
Maksimali vandens mineralizacija- 1000 mg/l  ( išskyrus DAVIS) 
Maksimali vandens temperatūra - +300C 
Maksimalus smėlio kiekis vandenyje - 150 mg/l  ( išskyrus DAVIS) 
Korpusas - nerūdyjantis plienas 
Variklio velenas - nerūdyjantis plienas 
Turbinos – norilas  ( išskyrus DAVIS) 
Variklio apsisukimų skaičius - 2800 –2900 aps/min 
Variklio įsijungimų skaičius - ne daugiau kaip 20 kartų per 1 val.  
Intervalas tarp variklio įsijungimų - 3 min. 
Leistini įtampos svyravimai - + 6%; - 10% nuo nominalios įtampos 
Įtampos kritimas dėl kabelio skersmens negali viršyti 3% ! 
Maksimalus sumontavimo gylis DAVIS - 30m. 
Minimalus aušinantis pratekančio vandens srautas: PEDROLLO 4” – 5 cm/s,  
                           FRANKLIN, ZDS 4” – 8 cm/s, FRANKLIN, PEDROLLO 6” – 16 cm/s. 
Eksploatuojant su dažnio keitikliais min. aušinantis srautas – 15 cm/s. 
 
4BLOCK ir DAVIS TIPO SIURBLIAMS PULTAS NEREIKALINGAS, NES VARIKLIO 
APSAUGOS IR PALEIDIMO SCHEMOS ĮMONTUOTOS VARIKLYJE. 
 
Siurblys požeminio vandens eksploatacijai iš gręžinio parenkamas atsižvelgiant į gręžinio diametrą, vandens poreikį, dinaminį vandens lygį 
gręžinyje, planuojamą slėgį ir slėgio nuostolius vamzdyne. Pagrindinės siurblio charakteristikos yra našumas (l/min, m3/h), vandens pakėlimo 
aukštis  (m) ir  galingumas (kW). 
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MONTAVIMAS  
Rekomenduojama, kad siurblio montavimą atliktų įmonės ar asmenys, 
kurios turi šiems darbams licenziją. 
Montuojant būtina laikytis sekančių reikalavimų: 
 siurblį montuoti tik į gylį, nurodytą gręžinio pase (siurblys turi būti 

sumontuotas ne mažiau kaip 1 m žemiau dinaminio vandens lygio 
ir aukščiau filtro darbinės dalies); 

 griežtai draudžiama siurblį statyti vertikaliai ant purvino 
grindinio, nes patekęs purvas gali sutrikdyti normalų variklio 
kompensacinės membranos darbą 

 vandens pakėlimo vamzdžiai  ir elektros kabelis turi atitikti siurblio 
našumą ir jo variklio galingumą; 

 vandens padavimo vamzdynas (nuo siurblio iki hidroforo) turi būti 
vienodo diametro; 

 vandens tiekimo vamzdžio diametras turi būti ne mažesnis, nei 
reikalinga užtikrinti minimalų aušinančio vandens srautą, nurodytą 
ant siurblio variklio; 

 siurblį montuoti į atitinkamo diametro gręžinius, kad būtų 
užtikrintas pakankamas aptekančio variklį aušinančio vandens 
greitis, kuris FRANKLIN, ZDS 4“ varikliui yra 8 cm/s, 
FRANKLIN, PEDROLLO 6“ ir 8“ – 16 cm/s, PEDROLLO 4“ – 5 
cm/s. 

 prieš nuleidžiant siurblį į gręžinį įsitikinti, kad sukasi variklio ir 
turbinų velenai, dirba atbulinis vožtuvas, pamatuoti maitinimo 
įtampos parametrus ir palyginti juos su nurodytais ant siurblio 
variklio; 

 prieš panardinant siurblį į gręžinį megaometro pagalba patikrinkite 
izoliacijos varžą tarp kabelio ir įžeminimo kontūro. Varža turi būti 
ne mažesnė kaip 20 MΩ. 

 
GALIMI SIURBLIO MONTAVIMO VARIANTAI 

 

ELEKTROS PAJUNGIMAS 
Elektros pajungimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas, 
pagal „Elektros įrenginių įrengimo taisykles“ ir „Saugos taisyklių 
eksploatuojant elektros įrenginius“reikalavimus. Už 
sumontavimo kokybę atsako elektromontuotojas. 
 naudoti tik specialų (vandeniui atsparų) elektros kabelį ir jungti tik 

per hermetinę sujungimo movą. Kabelio skersmuo parenkamas iš 
lentelių. Atsižvelgiant į darbinę srovę ir kabelio ilgį . Naudoti tik 
varinį daugiagyslį kabelį. Įtampos kritimas dėl kabelio skersmens 
negali viršyti 3 %! 

 siurblio apsaugos pultas, slėgio relė , kita elektros įranga turi būti 
sumontuota sausoje uždaroje patalpoje. Požeminėje siurblinėje 
montuoti taip, kad ant schemos elementų nepatektų vanduo ir 
drėgmė. Apsaugai nuo kondensato susidarymo ir drėgmės,  
būtina pasirūpinti tinkama siurblinės ventiliacija;  

 siurblį prie elektros tinklo pajungti tik per valdymo ir apsaugos 
pultą, atitinkantį siurblio variklio technines charakteristikas. 
Siurblio variklis ir kabelis turi būti apsaugoti nuo: trumpų 
jungimų, fazės dingimų, asimetrijos tarp fazių, viršįtampių, 
srovės padidėjimo, dažno jungimosi, sausos eigos (jei 
vandens gręžinio našumas nepakankamas). 

 variklio apsaugos pulte esanti reguliuojama šiluminė relė turi 
atjungti užkirstą variklį ne ilgiau, kaip per 5 sekundes 

 vienfaziai ir trifaziai prie tinklo jungiami per atskirą automatinį 
atjungėją; 

 variklio apsaugai nuo žaibo rekomenduojama sumontuoti 
viršįtampų rėlę prieš apsaugos pultą. Tačiau reikia atsiminti, kad 
esant tiesioginiam žaibo pataikymui į pultą, variklio maitinimo 
kabelį arba variklį, ši rėlė neapsaugo.  

 elektros kabelį prie valdymo pulto jungti tiktai pagal schemą, 
nurodytą pulto instrukcijoje; nenaudoti aliumininių laidų; 

 elektros kabelis tvirtinamas prie vamzdžio kas 1.5 m; 
Paleidžiant siurblį būtina: 
 Įsitikinti, kad siurblys pilnai panardintas į vandenį (nors trumpam 

siurbliui padirbus be vandens - pažeidžiami guoliai). 
 Įsitikinti, kad siurblys su trifaziu varikliu sukasi teisinga kryptimi. 

Esant uždarytai sklendei prasukti variklį į abi puses (pakeičiant 
fazę) ir stebėti manometro parodymus. Aukštesnis parodymas 
atitinka teisingą variklio sukimosi kryptį. Suimosi kryptį galima 
nustatyti ir pagal variklio srovės stiprumą;   

 Pradiniame etape neleisti siurbliui dirbti su pilnai atsukta 
vandentiekio linijos sklende. Vėliau sklendę galima iš lėto pilnai 
atidaryti. Paleidžiant dirbti siurblį su pilnai atsukta sklende, gali 
būti sugadintas gręžinys. 

 

    Siurblinėje        Supaprastintoje siurblinėje      Su adapteriu 
1. Siurblys 
2. Hidroforas 
3. Gręžinio galvutė 
4. Adapteris 

  

 
Trifazių siurblių pajungimo schema Vienfazių  siurblių pajungimo schema 

su Pedrollo pultu 
Vienfazių  siurblių pajungimo 

schema su Franklin pultu 

 
 

 

CKF Fazių apsauga ( gali būti kito tipo) C Kondensatorius 2 Kondensatorius 
R S T 380 V linija  4 5 6 Siurblio maitinimo laidai 4 Pilkas (mėlynas) fazinis laidas 

U V W Siurblio maitinimo laidai 2 3 220 V iš slėgio relės 5 Rudas /paleidimas 
P P Kontaktai slėgio relei t Termorelė 6 Juodas / nulinis laidas 

 Įžeminimas   L N  230 V iš slėgio relės  
 
EKSPLOATAVIMAS IR PRIEŽIŪRA  
Asmuo, eksploatuojantis siurblį, privalo: 
 eksploatuoti vandenį be priemaišų (smėlio, molio, kitų abrazyvinių dalelių, chemiškai neagresyvų); 
 neleisti dirbti siurbliui su uždaryta sklende ilgiau kaip 2 min. (vanduo siurblyje greitai įkaista , blogai aušina variklio apvijas, ir jos gali 

būti pažeistos); 
 neleisti įsijungti siurbliui dažniau kaip 20 kartų per valandą ( tarp įjungimų turi būti 3 min. pertrauka); 
 stebėti pakitimus siurblio darbe (ampermetro arba manometro parodymai) ir siurbiamajame vandenyje (debito sumažėjimas, smėlio 

pasirodymas); 
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 saugoti, kad pašaliniai asmenys neliestų vandens kėlimo įrangos prietaisų ir nekeistų jų darbo režimo; 
 negalima eksploatuoti siurblio, kai jo našumas sumažėjęs daugiau kaip 30%, lyginant su pradiniu); 
 vykdyti siurblio spaudimo matavimus (negali būti mažiau kaip 10%, palyginus su pradiniu); 
atjungus valdymo pultą nuo elektros tinklo, tikrinti pulto elementų tvirtinimo patikimumą. 
 
Eksploatuojant siurblį draudžiama: 
 pakeisti valdymo pultą kitu, turinčiu skirtingas technines charakteristikas; 
 eksploatuoti siurblį be variklio apsaugos, automatinio valdymo pulto; 
 jungti siurblio variklį prie elektros linijos, kurios įtampa ir srovės stiprumas neatitinka elektros variklio techninių reikalavimų 
 
PAGRINDINIAI SIURBLIO GEDIMAI IR JŲ PRIEŽĄSTYS 
 

Gedimas Gedimo priežastys 
Siurblys neįsijungia  Nėra elektros srovės 

 Gedimas valdymo pulte 
 Pažeistos variklio apvijos arba elektros kabelis 

Suveikia apsauga automatinio 
valdymo pulte 

 Gedimas valdymo pulte 
 Trumpas sujungimas elektros kabelyje arba siurblio variklio apvijose 
 Siurblys užkimštas smėliu 

Siurblys dirba, bet nepaduoda 
vandens arba paduoda jo labai 
mažai  

 Užstrigusios siurblio turbinos 
 Siurblio rotorius sukasi priešinga kryptimi dėl fazių sukeitimo 
 Pažeista arba užsikimšusi vandens pakėlimo vamzdžių linija 
 Siurblys gaudo orą 
 Susidėvėjusios siurblio turbinos  

Sumažėjęs vandens padavimas  Užsikimšęs siurblys smėliu ar kt. 
 Padidėjęs dinaminio vandens lygio gylis  iki siurblio vandens priėmimo kameros 

(vanduo bėga su oro burbuliukais, t.y. siurblys gaudo orą) 
 Užakus gręžinio filtrui, nukrito dinaminis vandens lygis 
 Nesandarumai vandens pakėlimo vamzdžiuose 
 Susidėvėjusios siurblio turbinos 
 Prisukta sklendė 

Sumažėjęs vandens spaudimas  Dėl fazių sukeitimo variklis sukasi priešinga kryptimi 
 Nasandarumai vandens pakėlimo vamzdžiuose 
 Dalis susidėvėjusių turbinų sukasi ant veleno 

Sumažėjęs amperažas  Sumažėjo vandens padavimas 
 Sumažėjo vandens spaudimas 
 Dėl fazių sukeitimo variklis sukasi priešinga kryptimi 

Padidėjęs amperažas  Susidėvėjo rotoriaus veleno guoliai, turbinos trinasi į siurblio korpusą 
 Siurblys pumpuoja vandenį su smėliu 
 Netinkamo skerspjūvio laidai 

Didelė vibracija, pašalinis 
triukšmas dirbant siurbliui 

 Susidėvėjo guoliai, veleno įvorės, turbinos trinasi į siurblio korpusą 
 Siurblys gaudo orą 

 
Pastebėjus siurblio darbo sutrikimus ar gedimus, būtina nedelsiant išjungti jį iš elektros tinklo ir informuoti pardavėją. 
Periodiškai, maždaug kartą per mėnesį patikrinti oro slėgį hidrofore, ir,  jei slėgis mažesnis už nurodytą ant hidroforo esančioje 
gamintojo lentelėje slėgį, pripūsti automobilinės pompos ar oro kompresoriaus pagalba. Tikrinimo metu, vandens slėgis hidrofore 
turi būti lygus atmosferiniam. 
 
Siurblio DAVIS eksploatacijos ypatumai 
Šie siurbliai pasižymi kitokio tipo hidraulinės dalies konstrukcija, todėl pumpuojamas vanduo turi būti visiškai švarus, be smėlio, 
molio ir kitų dalelių. Bendra vandens mineralizacija neturėtų viršyti 300 mg/l. 
Esant padidintam vandens kietumui šių siurblių eksploatuoti nerekomenduojama. 
Nepatartina šio tipo siurblių eksploatuoti maksimalaus slėgio ribose. Maksimalus nuleidimo gylis – 30m. 
Nesilaikant šių nurodymų, garantinis aptarnavimas netaikomas. 
 
GARANTINĖS SĄLYGOS 
Panardinamam vandens siurbliui garantuojamas darbas be gedimų pagal aukščiau nurodytą garantinį terminą nuo pardavimo dienos ir 
užtikrinamas pogarantinis remontas. Garantija suteikiama su sąlyga, kad naudotojas nepažeis montavimo ir eksploatacijos reikalavimų. 
Siurblio remontą atlieka garantinio serviso atstovas Lietuvoje - UAB “VIRINETA” . 
Kilus nesutarimams tarp UAB “VIRINETA” atstovo ir pirkėjo dėl gedimo priežasties, kviečiamas ekspertas, kurio nuomonė yra neginčijama. 
Jeigu šis ekspertas nustato garantinių sąlygų pažeidimo atvejį, pirkėjas apmoka eksperto paslaugas pats. Jeigu ekspertas nustato produkcijos 
broką, eksperto išlaidas ir visas remonto išlaidas apmoka UAB “VIRINETA”. 
Visi ginčai, neišsprendžiami šia tvarka, sprendžiami LR teismuose galiojančia tvarka. 
Garantija negalioja: 

 mechaniškai pažeidus siurblį transportuojant ar montuojant, naudojant siurblį ne pagal paskirtį , pumpuojant agresyvius skysčius, 
mechaniškai užterštus skysčius, pumpuojant skysčius, kurių temperatūra ir slėgis viršija leistinas ribas; 

 neteisingai sujungus hidraulinę dalį su varikliu; 
 neteisingai prijungus maitinimo kabelį; 
 nėra arba neteisingai sureguliuota variklio apsauga nuo perkrovimo; 
 maitinimo įtampa prie variklio neatitinka nurodytos ant siurblio techninių duomenų lentelės; 
 neteisingai prijungus kabelį prie pulto; 
 esant blogai kabelio sujungimo movai; 
 izoliacijos varža tarp siurblio maitinimo kabelio ir įžeminimo kontūro mažesnė kaip 20 MΩ; 
 neteisingai gręžinyje sumontuotas siurblys; 
 nepakankamas variklio aušinimas (blokuotas siurblio velenas); 
 siurblys daugiau negu leista dirbo esant uždarytai sklendei ar esant užšalusiam vamzdžiui; 
 esant neteisingai sukimosi krypčiai; 
 siurblys dirbo sausa eiga (be vandens); 
 viršytas leistinas siurblio įjungimų skaičius per valandą; 
 žaibo iškrovos į  siurblį atveju ; 
 nesant pirkėjo parašo ant šios instrukcijos. 
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HIDROFORO (IŠSIPLĖTIMO INDO) NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
Gamintojas: ZILMET SPA 
Ši atitikties deklaracija išsiplėtimo indams su fiksuota membrana ir hidroforams su keičiama membrana gali buti pritaikoma tik CE ženklu 
pažymėtiems I, II, III ir IV kategorijos prietaisams , atitinkantiems 97/23/EC Slėgimines įrangos Direktyvą. 
 
2. TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 
Ant visų produktų yra priklijuotos gamintojo lentelės su techninėmis charakteristikomis, kuriose nurodomi duomenys: produkto identifikacija, 
tūris, maksimalus darbinis slėgis, ir temperatūra, oro slėgis, pagaminimo metai ir serijos numeris. Ši lentele negali būti pašalinta ar pakeista. 
 

Modelis Tūris ,l 
Maks. darbinis slėgis, bar 

Maks. darb. 
temperatųra 

Membrana/sistema 
Naudojimas 

20013 4 ir 8 
5 bar 

12, 18, 24, 50 l 
4 bar  700C / 990C H-R 

500 HPD Visi modeliai 10 bar 700C / 990C SW 
531 Visi modeliai 3 bar 700C / 900C H-R 

P636/637 Visi modeliai 3 bar 700C / 900C H-R 
20016 10/16 priklausomai nuo mod. 700C / 990C SW-P-H 
20018 0.16 litru 15 bar Nuo 0.5 iki 18 l 10 bar 700C / 990C SW-P-H 
20012 Visi modeliai 6 bar 700C / 990C P-H 
20014 Nuo 8 iki 500l 10 bar 750 l 8/10 bar 1000 l 6/8 bar 700C / 990C P-H 
20015 Visi modeliai 10 bar 700C / 990C P-H 
20020 Visi modeliai 10 bar 700C / 990C P-H 

H- sildymas, R- saldymas, S- saulės, SW- sanitarinis/ geriamas vanduo, P- siurblių sistemose 
 
Bet koks slėgio ar temperatūros naudojimas viršijant nurodytas ribas gali būti nesaugus ir būti indo pažeidimo, tarnavimo laiko sumažėjimo, 
nuosavybes pažeidimo, sužeidimo ar sveikatos sutrikdymo, mirties priežąstimi.Indai gali būti naudojami sistemose, su maksimaliu darbiniu 
slėgiu, kaip nurodyta lentelėje, užtikrinant , kad indo temperatūra bus ne didesnė 700C (montavimas šalciausioje sistemos vietoje, 
termostatinė kontrole ir t.t.) Kas liečia min. temperatūrą, indai gali dirbti naudojant tinkamą antifrizą kaip etilenglikolis (iki 50 %) 
temperatūrose ne žemesnese kaip -100C. Dėl kai kurių medžiagų toksiškumo, išsiplėtimo indai negali buti naudojami geriamo vandens 
sistemose. Naudojant būtina atsižvelgti į vietos saugos, sveikatos ir aplinkosaugos reikalavimus. 
 
Prieš montavima būtina parinkti išskaičiuoti ir parinkti tinkamą išsiplėtimo indo tipą ir tūri. Tik kvalifikuoti specialistai gali atlikti 
paskaičiavimus. Tik atitinkamą kvalifikaciją turintis personalas gali atlikti indų montavimą, priežiūrą ir aptarnavimą pagal visus reikalavimus. 
 Prieš montavimą būtina perskaityti instrukciją. Po instaliavimo, instrukcija turi buti išsaugota ateičiai. 
 
 3. ĮSPĖJAMIEJI NURODYMAI 

 Sistema, prie kurios bus jungiamas indas, turi turėti apsauginį vožtuva. 
 Tam, kad išvengti korozijos dėl klaidžiojančių srovių poveikio, sistema turi buti tinkamai įžeminta atitinkamai vietos saugos 

reikalavimams 
 Kiti veiksniai, įtakojantys koroziją, kaip kad vandens charakteristikos, deguonies kiekis, druskos, skirtingų metalų naudojimas toje 

pačioje sistemoje (paprastas plienas ir nerudijantis plienas)it t.t turi būti priimti domėn montuojančio ir aptarnaujančio personalo , 
taip pat atitikti vietos saugumo reikalavimus. 

 Negalima naudoti indo su chemikalais, tirpikliais, naftos produktais, rugštimis ar kitais produktais, galinčiais suardyti indą. 
 Nenaudokite indo su vandeniu, kuriame yra molio, smėlio ar kitų dalelių , galinčių pažeisti indą ar užkimšti angas. 
 Indas ir sistema turi buti apsaugota nuo užšalimo. 
 Nenaudoti indo kitiems, nei jis skirtas tikslams. 
 Išsiplėtimo indas ar jungtys gali teketi. Montuokite indą vietoje, kur drėgmė neatneš žalos. Gamintojas neneša atsakomybės už 

jokius nuostolius, sukeltus vandens daiktams ar žmonems. 
 Gamintojas neneša atsakomybės už žalą ar sužeidimus, įvykusius transportavimo ar pernešimo metu. 
 Kaip ir visuose santechniniuose prietaisuose gali veistis bakterijos. Būtina imtis savalaikės dezinfekcijos ir valymo. 
 Draudžiama indą gręžti, naudoti ugnį atšildymui ar atidarymui. 
 Induose turinčiuose viršutini išejimą, išejimas gali būti naudojamas slėgio rėlės ir manometro mazgo sumontavimui. 
 Jei būtina pakeisti gamyklinį oro slėgį hidrofore, būtina kreiptis i specialistus, kurie paskaičiuotų naują oro slėgį. Oro slėgis neturi 

viršyti 50% maksimalaus darbinio slėgio. 
 
4. PAGRINDINIAI MONTAVIMO NURODYMAI 

 Pasirūpinkite tinkamais pakėlimo ir transportavimo mechanizmais indui transportuoti. 
 Indą būtina montuoti patalpos viduje, gerai vėdinamoje vietoje, toli nuo šilumos šaltinio, elektros generatorių ir t.t. 
 Priklausomai nuo dydžio ir svorio išsipletimo indas gali buti prilaikomas sistemos vamzdyno. Didesnius butina atitinkamai tvirtinti. 
 Išjunkite elektros srovę ir siurblį.  
 Prieš instaliavimą, nuimkite plastikinį dangtelį ir manometro pagalba patikrinkite oro slegį( tolerancija +/- 20).Jei reikia, pripūskite 

oro iki reikiamo slėgio.  
 Montuokite numatytoje vietoje, pageidautina vertikalioje padėtyje, atbulinio vožtuvo siurblio linijos išėjime. 
 Po instaliavimo butina patikrinti sistemos sandarumą ir nuorinti. Isitikinkite, kad sistema dirba tinkamuose slėgio ir temperatūros 

režimuose. Jei reikia, pakoreguokite slegį, įrenkite temperatūros kontrolę. 
 
5.   PRIEŽIŪRA 
Prieš atliekant priežiūros ar kitus darbus, būtina įsitikinti, kad sistema išjungta ir indas yra visiskai tuščias. 
Ne rečiau, kaip 2 kartus per metus turi būti patikrintas suspausto oro slėgis inde. Jis turi atitikti nurodytą ant indo esančioje lentelėje su 
tolerancija +/- 20 proc. Tikrinimo metu, indas turi būti tuščias. 
Tam, kad prailginti indo tarnavimo laika, butina periodiskai plauti indo išorę naudojant vandenį ir muilą. 
Niekada neardykite indo, neišleidę vandens ir esančio suspausto oro. Saugokite indą nuo užšalimo ir mechaninio pažeidimo. 
 
Zilmet neneša jokios atsakomybės už daiktų, nuosavybės pažeidimus ir/ar asmenų sužeidimus, įvykusius del duotos instrukcijos nurodymų 
nesilaikymo, del neteisingo indo parinkimo sumontavimo ar priežiūros. 
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GWS (JAV), VAREM (Italija) diafragminio hidroforo montavimo ir eksploatacijos instrukcija  
 

 Hidroforas yra slėginis indas, montuojamas šalto vandens tiekimo sistemose. Sistemoje turi būti sumontuotas 
atitinkamas apsauginis vožtuvas 

ĮSPĖJIMAS: Nesumontavus apsauginio vožtuvo, sistemos sutrikimo atveju gali būti hidroforo sprogimo 
priežąstimi, sukeliančia materialinius nuostolius ir pavojų sveikatai ir gyvybei. 
 Slėgio indas montuojamas vietoje, kad būtų išvengta nuostolių dėl vandens pratekėjimų. 
 Gamintojas neatsako už nuostolius, sukeltus vandens pratekėjimo. 
 Prieš atliekant sistemos montavimo, remonto ar priežiūros darbus, įsitikinkite, kad atjungtas elektros maitinimas. 
 Būtina užtikrinti hidroforo ir vamzdyno apsaugą nuo užšalimo. 
 Montavimo darbai turi būti atliekami pagal galiojančius reikalavimus 
 Jeigu keičiamas senas plieninis bemembraninis hidroforas, būtina įsitikinti , kad pašalinti visi esami oro slėgio 

kontrolės prietaisai, nuimti ir užkišti visi apsauginiai ir oro pasiurbimo vožtuvai. 
 
Slėgio indo pradinį oro slėgį galima patikrinti paprastu padangų slėgio matavimo manometru.  
Pradinis slėgis turėtų būti lygus slėgio rėlės apatinei (įsijungimo) ribai arba 0,14 bar mažesnis 
 

Įjungimo Bar (Psi) Išjungimo Bar (Psi) Pradinis oro slėgis Bar (Psi) 
1,38 (20) 2,76 (40) 1,24 (18) 
2,07 (30) 3,45 (50) 1,93 (28) 
2,76 (40) 4,14 (60) 2,62 (38) 

 
Paguldykite kartoninę dėžę ant šono 
Atidarykite dugno atvartus ir traukite slėgio indą, kol pasirodys pritekėjimo anga 
Prisukite nipelį ir/arba trišakį bei kituas reikalingas jungtis 
Pastatykite hidroforą statmenai ir nukelkite kartoninę dėžę 
Pastatykite hidroforą į numatytą vietą ant lygaus pagrindo 
Reikalingus vamzdžių sujungimus atlikite pagal galiojančius reikalavimus. Vamzdžio nuo hidroforo  iki sistemos skersmuo 
turi būti nemažęsnio skersmens negu sistemos vamzdžio diametras. 
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SLĖGIO RELĖS MONTAVIMO IR REGULIAVIMO INSTRUKCIJA 
 
Slėgio relės paskirtis įjungti/išjungti siurblį (oro kompresorių) pagal užduotas minimalias ir maksimalias slėgio ribas. 

Gamykloje nustatytos slėgio ribos yra: 1.5 bar (apatinė) ir 2.8-3.0 bar (viršutinė). 
Montavimas ir reguliavimas 
DĖMESIO! Prieš montuodami ar reguliuodami slėgio relę įsitikinkite, kad atjungta elektros srovė. 
Nuimkite apsauginį dangtelį. Laidus nuo siurblio, įžeminimo laidus ir laidus nuo elektros tiekimo linijos prijunkite prie 
atatinkamai pažymėtų gnybtų.  
Reguliavimas:  

A. pilnai atleiskite diferencinį varžtą (1); 
B. varžtu (2) nustatykite norimą siurblio įsjungimo slėgį  
C. varžtu (1) nustatykite norimą išjungimo slėgį. 

 
 
 
 
4“  VARIKLIŲ NOMINALIOS SROVĖS STIPRUMO (In, A) LENTELĖ 
 
Galingumas  

kW 
Franklin 220V Franklin 400V Franklin 2W 

230 V 
Pedrollo 230V Pedrollo 400V 

0,37 3,2 1,1 4,0 3,1 1,2 
0,55 4,2 1,6 6,0 4,9 1,6 
0,75 5,8 2,1 7,3 6,4 2,1 
1,1 8,4 3,0 8,9 8,6 2,9 
1,5 10,6 4,0 11,1 10,6 4,1 
2,2 16,0 5,9 15,9 14,6 5,7 
3,0  7,8   7,5 
4,0  10,0   9,8 
5,5  13,7   13,2 
7,5  18,8   16,9 

 
 
 
 
ĮRAŠAI APIE SIURBLIO REMONTĄ 
 
Data Gedimas   Priežąstis Atlikti darbai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variklis 

Maitinimas 

Įžeminimas 

2 1 
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UAB “VIRINETA” 

Eišiškių pl. 8 
LT-02184 Vilnius 

Tel.: (8-5) 2306010 
Tel./faksas: (8-5) 2306390 

 
GARANTINIO SERVISO PRAŠYMAS 

 
Užsakovas: 

Pavadinimas:_______________________________________________________________ 

Adresas:__________________________________________________________________ 

Kontaktinis asmuo, telefonas:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Gaminio pavadinimas, modelis, tipas:____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Gedimo aprašymas: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Mes prašome,  kad nurodytu adresu, atvyktų UAB “Virineta” serviso darbuotojas arba partneris ir 

pašalintų minėtą gedimą. 

Vietos adresas:_____________________________________________________________ 

Kontaktinis asmuo:__________________________________________________________ 

Prieš siunčiant serviso iškvietimą, prašome įsitikinti, kad gaminys yra sumontuotas laikantis 
gamintojo instrukcijoje nustatytų reikalavimų! Patikrinkite ar nesuveikę elektros prietaisų 
apsaugos, ar yra elektros įtampa. 
Jei šis serviso prašymas nėra garantinis, tai visas transportavimo ir gaminio taisymo išIaidas 
turės padengti kompanija ar asmuo, kuris paprašė serviso paslaugos.  
Serviso kainos bus apskaičiuojamos sekančiais tarifais: 
1) Serviso darbo įkainiai – 100,00 LTL/val. (be PVM) 
2) Transportavimo išIaidos -  2,00 LTL/km (be PVM) 
3) Atsarginių dalių kaina 

  Pasirašydamas apačioje asmuo patvirtina, kad su serviso įkainiais susipažino ir, esant  
 negarantiniam atvejui, įsipareigoja apmokėti remonto sąskaitą. 
  

Atsakingas asmuo:______________________________ 
 

Parašas:______________________________ 
 

Data:______________________________ 
 


