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Vertimas 
Tiekiant įrangą į Eurozonos šalis reikalaujama, kad eksploatavimo instrukcijos būtų išverstos 
į paskirties šalies kalbą.  
Pastebėjus vertime kokius nors neatitikimus, juos reikėtų aiškintis naudojant eksploatavimo 
instrukcijų originalą (vokiečių kalba) arba konsultuotis su tiekėju.  

 
Autorinė teisė 
Platinti, kopijuoti arba naudoti šį dokumentą, arba atskleisti jo turinį draudžiama, nebent yra 
aiškiai susitarta kitaip. Autorinės teisės pažeidėjas tampa atsakingas už žalos 
kompensavimą.  
Visos teisės yra saugomos. 
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1 Gaminio specifikacijos  

1.1 Numatomas naudojimas  
Šiuo įrenginiu iš nuotekų išskiriamos nusėdančios kietosios dalelės. Jame yra ir riebalų 
gaudyklė, kuria iš skysčio išskiriami riebalai.  
 
Kietųjų dalelių atskyrimui šis įrenginys naudojamas: 

• Nuotekų (municipalinių ir pramoninių) valymo įrenginiuose  

• Pramoniniuose procesuose ir daliniuose srautuose 
 

 
Numatomas naudojimas taip pat suprantamas kaip: 

• Šiose eksploatavimo instrukcijose nurodytų paleidimo, eksploatavimo ir priežiūros sąlygų 
laikymasis 

• Kelio galimam neprofesionalumui užkirtimas 

• Samdymas darbui su įrenginiu tik įgudusių darbuotojų (susipažinusių su darbo 
procedūromis ir galimais pavojais).  

 

 
Įrenginį naudokite tik tais atvejais, kurie atitinka aukščiau apibrėžtą 
“numatomą naudojimą”.  
Bet koks papildomas naudojimas ar įrenginio modifikavimas, negavus 
išankstinio raštiško gamintojo pritarimo, nėra laikomas “numatomu 
naudojimu”.  
Gamintojas neprisiims atsakomybės už tokiu atveju atsiradusius gedimus. 
Visa rizika atiteks operatoriui. 
Nepaleiskite įrenginio prieš tai neįsitikinę, kad yra įmontuoti ir gerai veikia visi 
apsaugos prietaisai, ir kad sistemos, į kuriuos šis įrenginys gali būti 
inkorporuotas, atitinka taisykles.  
 

 
 
 

 

 
 

Šis įrenginys yra tinkamas naudoti 1 laipsnio pavojingumo zonose. Tuo atveju, kai esanti 
zona kanalo ir rezervuaro viduje, o ne periferija, yra priskiriama 1 laipsnio pavojingumo 
zonai, įrenginio identifikavimo plokštelėje jokių EEx duomenų nėra nurodyta. Bet kurios 
galimos ir būtinos elektrinės dalys, pavyzdžiui, solenoidiniai vožtuvai arba zondai, turi būti 
įtaisytos kanalo/rezervuaro išorėje ir ATEX sertifikavimas joms nereikalingas.  
 
Jeigu kanalas/rezervuaras yra 1 laipsnio pavojingumo zonoje, ATEX direktyva šiai zonai yra 
taikoma ir būtina atkreipti dėmesį į 9.3.5 skyrių Priežiūra).  
 
1 laipsnio pavojingumo zonose aplinkos temperatūra negali viršyti 50°C 
 
Papildoma informacija yra identifikavimo plokštelėje: 
 
II 2 G EEx c T3 
 
kur II: prietaiso grupė 
 2: prietaiso kategorija 2 
 G: sprogių dujų atmosfera 
 EEx: ex apsaugos reikalaujantis prietaisas 
 c: “konstrukcinis saugumas” 
 T3: temperatūros klasė (200 °C) 
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1.2 Įrenginio dalys 
Įrenginio dalių pavadinimai:  
 
Stacionarią įrenginio dalį sudaro šios detalės: 

• Smėlio gaudyklės rezervuaras 

• Riebalų gaudyklė ir riebalų surinkimo kamera (jei HUBER tiekimas apima) 

• Smėlio gaudyklės vėdinimo sistema, kurią sudaro kompresorius, skirstytuvas ir oro 
vamzdžiai)  
(jei HUBER tiekimas ją apima) 

• Horizontalus sraigtas 

• Kylantis sraigto vamzdis smėlio šalinimui 

• Smėlio šalinimo sraigto atrama 

• Išmetimo sistema  

• Pavarų varikliai 
 
Šios dalys sudaro įrenginio pagrindą, prie kurio gali būti tvirtinami papildomi įtaisai.  
 
Besisukančios/judančios įrenginio detalės: 

• Smėlio šalinimo sraigtas su centriniu velenu ir mentėmis, viršutinė ašis 

• Horizontalus smėlio sraigtas  su centriniu velenu, mentėmis ir ašimi. 

• Riebalų šalinimo plokštė su kreipiančiaisiais velenėliais ir vilkimo lynu (jei HUBER 
tiekimas apima riebalų gaudyklę, kuri yra pasirenkama). 

1.3 Įrenginio dalių specifikacijos 
Stacionarios įrenginio dalies detalės ir jų funkcijos: 
 
Smėliagaudės rezervuaras: 
Rezervuaras gali būti įtaisytas virš žemės paviršiaus  ir po žeme. Labai didelių išmatavimų 
rezervuarai yra sudaryti iš dviejų dalių. Pailga smėliagaudė atitinka ATV standartus; 
rezervuaro ilgis priklauso nuo srauto debito. Rezervuaro dangčiai būna įvairūs ir turi būti 
parinkti atsižvelgiant į konkrečius vietos reikalavimus. Jei rezervuaras yra užsakomas ir 
tiekiamas be dangčio, rezervuaro apsauga (kad būtų atitikti UVV standartai) privalo 
pasirūpinti klientas.  
 
Riebalų gaudyklė ir riebalų surinkimo kamera (pasirinktina): 
Riebalų gaudyklė tai kamera, esanti dešinėje smėliagaudės pusėje (žvelginat srauto 
kryptimi), atskirta plona išilgine nerūdijančio plieno plokšte (lamela). Oro sukūrinis srautas 
užtikrina, kad riebalai būtų transportuojami į kamerą po plokšte (lamela). Riebalai susirinkę 
surinkimo kameros paviršiuje yra nugriebiami specialia plokšte ir perduodami į surinkimo 
lataką, esantį rezervuare, įtėkmės pusėje.Siurbliu riebalai paduodami į atskirtą išmetimo 
sistemą.  
 
Smėliagaudės vėdinimo sistema: 
Smėliagaudės vėdinimo sistemą sudaro kompresorius, skirstytuvas ir rezervuare įtaisyti oro 
vamzdžiai. Vėdinimas palengvina nusėdančių mineralinių medžiagų atsiskyrimą nuo 
organinių ir pagerina bendrą rezultatą. Jis yra būtina, jei įrenginyje yra riebalų gaudyklė. 
Vėdinimo sistema yra reguliuojama. Jei oro srautas sumažinamas, atsiskiria daugiau smėlio, 
ir į smėlį patenka daugiau organinių medžiagų ir dumblo. Jei oro srautas nesumažinamas, 
atsiskiria mažiau smėlio, bet jame mažiau organinių medžiagų. Vartotojas gali, pagal savo 
poreikius, reguliuoti smėlio ir organinių medžiagų išskyrimą.  
 
Kylantis smėlio šalinimo sraigto vamzdis: 
Prieš gabenimą kylantis smėlio šalinimo sraigto vamzdis turi būti nuimtas. Iki 6400 mm ilgio 
kylantis vamzdis gali būti pagamintas, kaip viena detalė. Jei yra tiekiams dviejų dalių kylantis 
vamzdis, viršutinė dalis yra prijungiama prie apatinės, kuri įtaisyta ant rezervuaro. Smėlio 
šalinimo sraigtas remiasi į rezervuarą; prie jo gali būti pritaisytas papildomas latakas, kuriuo 
smėlis patenka į konteinerį.  
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Pavarų varikliai: 
Pavarų varikliai yra tiesiogiai pritvirtinti prie kylančio vamzdžio/latako galo. Sukimo 
momentas į veleno ašį perduodamas reguliuojama spyruokline jungtimi. Pavaros variklis 
kartu atlieka sraigto ašinio ir viršutinio radialinio guolio funkciją.  
 
Besisukančios arba judančios įrenginio dalys ir jų funkcijos: 
 
Smėlio šalinimo sraigtas 
Smėlio šalinimo sraigtą sudaro centrinis vamzdis ir mentės su veleno ašimi. Sraigtas sukasi 
uždarame kylančiame vamzdyje (jis aprašytas aukščiau).  
 
Horizontalus sraigtinis konvejeris: 
Horizontalų sraigtinį konvejerį sudaro centrinis vamzdis ir mentės, ir veleno ašis. Sraigtas yra 
įtaisytas latake, kuris yra smėliagaudės rezervuaro dugne.  
 
Riebalų nugriebimo plokštė (pasirenkama): 
Riebalų nugriebimo plokštė yra naudojama riebalams pašalinti iš riebalų gaudyklės. Tam dar 
reikalingi kreipiantieji voleliai ir virvė.  

1.4 Įrenginio dalių funkcijų aprašymas 
Kol nuotekos teka pro smėliagaudės rezervuarą, sėda smėlis. Horizontalus sraigtinis 
konvejeris perduoda nusėdusias medžiagas į perdavimo kamerą, iš kur jos yra šalinamos 
pasvyru sraigtiniu konvejeriu. Čia jos sutankinamos ir išmetamos į konteinerį. Smėlį galima 
šalinti ir smėlio siurbliu. Bet tada smėlį reikia papildomai apdoroti smėlio separatoriumi arba 
smėlio plovykloje.  
 
Pasirenkamai įrangai priskirtina smėliagaudės 
vėdinimo sistema ir riebalų gaudyklė. Smėliagaudės 
vėdinimo sistema palengvina nusėdančių medžiagų 
atskyrimą nuo organinių medžiagų. Riebalų gaudyklė 
atskiria nuo nuotekų riebalus ir panašias medžiagas, 
kurių nepavyksta pašalinti pirminiu mechaniniu sietu. 
Riebalų nugriebimo plokštė perduoda šias medžiagas į 
riebalų surinkimo kamerą, iš kur jos ekscentriniu 
sraigtiniu siurbliu grąžinamos į įtėkmės į nuotekų 
valymo įrenginius vamzdį. Riebalai pašalinami kartu su 
atsijomis. Riebalų šalinimas pasitelkus tuo užsiimančią 
įmonę apsimoka tik tada, kai riebalų yra labai daug. 
Riebalai taip pat gali būti paduoti į dumblo apdorojimo 
įrenginį.  

 

Vėdinimo vamzdžiai                      
plokštės 

 
Pasirenkama papildoma įranga : 

• Apsaugos nuo šalčio įrenginys reikalingas, kai ketinama įrenginį eksploatuoti lauke iki -
25°C temperatūros. Kylantis vamzdis turi izoliacinį sluoksnį ir/arba šildantį strypą, be to 
šildymo kabelis yra ir įtekėjimo rezervuare, priklausomai nuo įrenginio tipo ir išmatavimų.  

• Nuosėdų /smėlio pakavimo įtaisas mažina nemalonius kvapus. Nuosėdų.smėlio 
pakavimo įrenginys yra įtaisomas tiesiog prie smėlio išmetimo vamzdžio. Šalinamas 
smėlis patenka į plastikinius maišus (360 l talpos 120/240 l konteineriams, 1100 l talpos 
770/1100 l konteineriams) arba 70 m ilgio pailgą, kaip dešra, maišą.  

• Rezervuaro dangtis arba turėklai tiekiami, jei jų reikia tam, kad būtų patenkinti vietos 
saugos reikalavimai.  
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Tiekimų ribos: 
Mechaninių: 

• Flanšai rezervuaro įtėkmės ir ištėkmės vamzdžiams, rezervuaro atraminė koja 

• Smėlio išmetimo latakas 

• Kėlimo ąsos atskiroms įrenginio dalims 

• Suslėgto oro padavimo vamzdis ant kompresoriaus, jei reikalingas 
 
Elektrinių: 

• Varžtai gnybtų dėžėje; identifikavimo plokštelėje yra nurodyta,koks sujungimas 
(žvaigždės ar trikampio formos) yra reikalingas.  

• Gnybtų plokštė valdymo skyde, maitinimo tinklo linija 5 x 2.5 mm², lydieji saugikliai 3 x 16 
A 

1.5 (Iš dalies pasirenkamų) dalių funkcijų aprašymas 

1.5.1 Vėdinimo sistema (pasirenkama) 

Į vėdinimo sistemą kompresoriumi yra tiekiamas prieš tai pro filtrą prarleistas ir nuo vandens 
išvalytas suslėgtas oras. Oro srautas praeina pro skirstytuvą, kuris gali būti išjungtas 
naudojant rutulinį vožtuvą, ir paskirstomas į atskirus oro vamzdžius, kuriuose taip pat yra 
atskiri rutuliniai vožtuvai. Kai smėliagaudė yra šiuo įtaisu vėdinama, nuo smėlio atsiskiria 
organinės medžiagos.  Organinės medžiagos ir smėlis yra perduodami tolesniam 
apdorojimui nuotėkų valymo įrenginyje.  
 
 

  
  
 Oro skirstytuvas su rutuliniai vožtuvais.  
 
1.5.2 Riebalų gaudyklė (pasirinktina) 
Vėdinamuose įrenginiuose su riebalų gaudykle yra įtaisyta plokštė, kuri varo plūduriuojančius 
riebalus per visą įrenginio ilgį į riebalų surinkimo kamerą, iš kurios riebalai pašalinami 
siurbliu. Riebalų šalinimas gali būti valdomas, jei reikia, rankiniu būdu, priklausomai nuo 
riebalų kiekio.  
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 Ant rezervuaro įtaisytas ekscentrinis sraigtinis siurblys 
 
Riebalų šalinimo plokštė: 
 

 
 

• Pagrindinis jungiklis “local-remote” ("vietinis-atokus") gretimoje valdymo dėžėje turi būti 
nustatytas ties pozicija “local”. 

• Riebalų šalinimo plokštė yra ramybės pozicijoje prie smėliagaudės įtėkmės vamzdžio (I 
detalė, starto pozicija su atgal atlenkta plokšte). 

• Riebalų šalinimas prasideda suaktyvinus gretimą valdymo jungiklį. Riebalų šalinimo 
plokštė jau yra žemutinėje padėtyje ir, judėdama 0.15 m/s greičiu link riebalų surinkimo 
kameros, esančios kitame riebalų gaudyklės gale,  griebia plūduriuojančius riebalus per 
visą riebalų gaudyklės plotį.  

• Riebalus šalinimo plokštė praeina nuožulniąją plokštumą (II detalė, kuri plokštei praėjus  
vėl susiglaudžia). Šis jai vėl susiglausti padedantis mechanizmas  užtikrina sklandų 
riebalų šalinimą. Vandens lygis riebalų surinkimo kameroje tada atitinka vandens lygį 
riebalų gaudyklėje. 

• Kai tik riebalus šalinanti plokštė pasiekia rezervuaro kraštą tarp riebalų gaudyklės ir 
riebalų surinkimo kameros, srovės relė arba galios kontrolės prietaisas išjungia riebalų 
šalinimo plokštės pavarą.  

  

Viršutinis rezervuaro kraštas  Kreipiamasis bėgisl  

vežimėlis   
mentė   

Kreipiamasis ririnėlis s  

roll   
Riebalų 
surinkimo 
kamera 

 
  

chamber   

Siurblys, kuriuo ištuštinama riebalų surinkimo kamera   

variklis   
zondas   

Ekscentrinis 
sraigtinis 
siurblys 

       
sp   

  

III   

          IV                    V   

                          I   

                                     
II                                        
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• Tada rankiniu būdu įjungiamas išcentrinis sraigtinis siurblys (su apsauga nuo sausos 
eigos). Nedidelis vandens srautas paduodamas į plyšį, esantį tarp riebalų šalinimo 
plokštės ir riebalų gaudyklės sienos, taip nuplaunant surinkimo rezervuare likusius 
riebalus į išcentrinį sraigtinį siurblį. Kai tik surinkimo rezervuaras ištuštėja, siurblys 
selektoriniu jungikliu išjungiamas.. 

• Riebalų šalinimo plokštė rankiniu būdu grąžinama į ramybės būseną. Prie nuožulniosios 
plokštumos (III detalė, riebalų šalinimo plokštė ant jos užeina) plokštės įtaisas atsiduria 
horizontalioje padėtyje taip, kad ji būtų virš vandens lygio  tuo metu, kai grįš atgal (IV 
detalė; riebalų šalinimo plokštė atlenkta atgal). Prieš jai atsiduriant ramybės būsenoje, ji 
nusileidžia žemyn ir sustoja , nes srovės relė (arba galios kontrolės prietaisas) išsijungia 
(V detalė, riebalų šalinimo plokštė nusileidžia į starto padėtį).  

 
 
Dėmesio: 
 
 
Dviejų dalių įrenginio rezervuare yra riebalų gaudyklė 
su laisva virve  rezervuaro viduje. Montuojant įrenginį  
virvę reikia du kartus apvynioti aplink riebalų šalinimo 
plokštės pavaros ratą, nes kitaip ji gali nuo rato nuslysti.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Šiame paveiksle parodytas kreipiantysis ritinėlis esantis 
kitame rezervuaro gale. Aplink jį virvė apvyniota tik 
vieną kartą. 
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Kai grįžta atgal, riebalų šalinimo plokštė yra atlenkta į viršų, ji horizontalioje padėtyje 
traukiama link rezervuaro galo , kur vėl nusileidžia į vertikalią padėtį.  

1.5.3 Pakavimo į maišus įtaisas (pasirenkamas) 

Smėlis yra išmetamas į plastikinį maišą pritvirtintą prie išmetimo vamzdžio. Šis įtaisas 
apsaugo nuo nemalonaus kvapo, kuris būtų stipriai jaučiamas, jei atliekos gulėtų atviros 
vagonėlyje arba konteineryje.  
 
Pakavimo į atskirus maišus įtaisas: 
Įtaisą sudaro tarpinė detalė tarp stačiakampio formos išmetimo vamzdžio, apvalaus maišo 
pritvirtinimo įtaiso ir prispaudimo apvadas, kuriuo pritvirtinami 360 l talpos maišai (detalė Nr. 
706799) arba 1100 l plastikiniai maišai (detalė Nr. 703417). 
Kaip pakeisti maišą: Atlaisvinkite prispaudimo apvadą  ir patraukite maišą žemyn. Kai 
tvirtinsite kitą maišą, žiūrėkite, kad jis būtų gerai (per visą perimetrą) spaudimo apvadu prie 
pakavimo įtaiso prispaustas .  
 
Pakavimo į ilgus dešros formos maišus įtaisas: 
Šį pakavimo įtaisą sudaro tarpinė detalė, ant kurios dedamas 70 m ilgio plastikinis maišas.  
Kai reikės pakeisti vagonėlį, patraukite maišą (Longo-Pack Nr. 706880) maždaug 30 cm 
žemyn. Užvarstykite jį ir virš mazgo nupjaukite. Tada užvarstykite žemyn nukarusį galą, kad į 
maišą vėl galėtų byrėti smėlis.  
 
Prieš keisdami maišą, įrenginį išjunkite; dėvėkite pirštines! 

1.5.4 Saugos sklendė 

Saugos sklendė išmetimo vamzdyje įtaisyta tam, kad apsaugotų darbininką, jeigu netyčia jo 
ranka, įrenginiui dirbant, patektų į vamzdį (tiksliau sakant, tarp išmetimo vamzdžio sienos ir 
priešinga kryptimi judančios galinės mentės su rakeliniais peiliais).  
Saugos sklendė yra įtaisyta tik tuose įrenginiuose,kuriuose išmetimo vamzdis yra iki 2,5 m 
aukštyje ir ant jo nėra įtaisyto bent 800 mm ilgio latako.  
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Brėžinys 

1.5.5 Vidinio šildymo įtaisas arba mikrošildymas (pasirenkamas) 

Vidinio šildymo įtaiso veikimo principas: 
Susireguliuojantis šildymo strypas  veiksmingai šildo sraigto veleną temperatūroje 
neviršijančioje  – 15°C ir tinka naudojimui nesprogioje aplinkoje.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Šildymo strypas                 temperatūros zondas      kontaktinis žiedas 
 

 
(Brėžinys 291985) 

 
Mes siūlome, kaip pasirinkimą, papildomą vamzdžio izoliaciją gaubtais, tada įrenginį galima 
naudoti temperatūroje iki – 25° C (nesprogiose aplinkose).  
 

Papildoma izoliacija 

Saugos sklendė   

  

Preišinga kryptimi judanti mentė   

Rakelinis peilis   

1 

6   

25°   

16°   
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Šildymo strypas centriniame sraigto velene Brėžinys 291984 
 

 
Šildymo strypas turi būti prijungtas prie maitinimo tinklo su 230 V (+20 V) 
įtampa. Taip pat žiūrėkite PTB bandymų ataskaitą, kuri pateikta Priede. 
Kitaip  įrenginiui nebus išduota pažyma, leidžianti jį naudoti Ex saugos 
zonose.  
  

 
Šildymo kabelio veikimo principas  
 
Ex saugos zonose yra naudojamas susireguliuojantis šildymo kabelis, kuris yra apsuktas 
aplink kylantį vamzdį (mikrošildymas). Be to, kylantis vamzdis yra papildomai dengtas 60 
mmmm storio  izoliuojančia medžiaga ir nerūdijančio plieno plokšte.Šildymas reguliuojamas 
kylančiame vamzdyje įtaisytu temperatūros zondu (pašildyti vienam metrui kylančio 
vamzdžio reikia 33 W galios). Ši šildymo versija taip pat naudojama rezervuaro šildymui, jei 
smėliagaudė yra sumontuota lauke.  
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 ES atitikties sertifikatas, inkorporavimo sertifikatas 
Šis įrenginys atitinka ES standartus, kurie taikomo CE ženklinimui. ES atitikties sertifikatas 
patvirtina, kad eksploatuojamas šis įrenginys atitinka visus svarbius saugos ir sveikatos 
reikalavimus. ES atitikties sertifikatas yra, kaip atskiras lapas, prie šių eksploatavimo 
instrukcijų pridedamas tik tada kai HUBER įrengimas tiekiamas kaip eksploatavimui 
paruoštas agregatas, kartu su elektros paskirstomuoju ir valdymo skydais, ir kai įrenginį 
montuoja ir paleidžia HUBER. 
 
Inkorporavimo sertifikatas yra reikalingas tada, kai tiekiamas įrenginys nebus atskirai 
eksploatuojamas, t.y. jei įrenginys bus inkorporuotas į kitus įrenginius, pavyzdžiui, tam, kad 
būtų gauta pilna veikianti sistema, arba kai elektros paskirstymo ir valdymo skydus tiekia 
trečioji šalis. Šiuo mes pareiškiame, kad įrenginio, tokio, kokį mes tiekiame, modelis atitinka 
standartus, ES direktyvas ir DIN EN standartus, tol, kol jis naudojamas kaip elektros 
skirstomojo ir valdymo skydų  neapimantis tiekimas. Bet kokiu įrenginio modifikavimo be 
išankstinio mūsų pritarimo atveju, šis pareiškimas bus laikomas negaliojančiu. Įrenginį 
paleisti draudžiama tol, kol visas įrenginys neatitinka čia minimų direktyvų.  
 
ES atitikties sertifikatas / Inkorporavimo sertifikatas yra pateikti Priede ir įtraukti į turinį.  
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3 Sauga 

3.1 Bendrosios saugos darbe instrukcijos 
Šios eksploatavimo instrukcijos turi būti pakabintos prie įrenginio ir visada ten laikomos, kad 
būtų po ranka kiekvienam su šia įranga dirbančiam žmogui. Be šių eksploatavimo instrukcijų 
dar reikalingos instrukcijos, kurių reikalauja darbuotojų saugos darbe įstatymas, bei įrankių 
naudojimą reguliuojančios taisyklės. 
Šiose eksploatavimo instrukcijose yra aprašyta, kaip renginį montuoti, eksploatuoti ir 
aptarnauti, todėl atsakingi darbuotojai turi jas perskaityti prieš įrenginio montavimą ir 
paleidimą. Eksploatavimo instrukcijos turi būti įrenginio montavimo vietoje (po ranka). Turi 
būti laikomasi ne tik bendrųjų šiame skyriuje pateiktų, bet ir specialių saugos instrukcijų, 
kurios yra prie pagrindinių sudedamųjų dalių.   

3.1.1 Operatoriaus pareigos 

Šis įrenginys buvo suprojektuotas ir pagamintas  atsižvelgus į rizikos analizės duomenis ir 
rūpestingai parinkus naudotinus harmonizuotus standartus ir kitas technines sąlygas. 
Įrenginys atitinka šiuolaikines technologijas ir yra maksimaliai saugus. 
 
Kad toks saugos laipsnis būtų pasiektas eksploatavimo metu, reikia laikytis žemiau išdėstytų 
taisyklių. Operatorius turi numatyti čia išvardintas saugos priemones ir kontroliuoti jų 
įgyvendinimą.  
 
Ypač svarbu, kad operatorius užtikrintų, jog: 

• Įrenginys bus naudojamas taip, kaip jis buvo numatytas naudoti  (žr. Gaminio 
specifikacijos) 

• Įrenginys bus eksploatuojamas tik tada, kai yra gerai paruoštos jo eksploatavimo sąlygos, 
ir reguliariai kontroliuojami saugos įrengimai.  

• Įrenginį eksploatuojantys, prižiūrintys ir remontuojantys žmonės turės ir naudos saugos 
priemones.  

• Šios eksploatavimo instrukcijos visada bus vietoje (prie įrenginio)  ir įskaitomos.  

• Įrenginį eksploatuos, prižiūrės ir remontuos pakankamai kvalifikuoti ir leidimus turintys 
darbuotojai. 

• Darbuotojai bus reguliariai instruktuojami visais saugos darbe ir aplinkosaugos klausimais 
ir gerai žinos šias eksploatavimo instrukcijas, ypač su sauga darbe susijusius dalykus.   

• Visi prie įrenginio pritvirtinti saugos ar įspėjimo ženklai liks savo vietose ir bus įskaitomi.  

3.1.2 Saugos ženklų reikšmės 

saugos darbe ženklas 
Šis ženklas visada turi būti tose saugos darbe instrukcijų vietose, kur yra 
įspėjama apie pavojų gyvybei ir/arba galūnėms. Jis reiškia: Laikykitės šių 
instrukcijų ir elkitės atsargiai! Tuo pat metu laikykitės visų galiojančių 
įstatymų ir bendrųjų saugos darbe ir nelaimingų atsitikimų padedančių 
išvengti taisyklių.  
 

 

 

Įspėjimas apie elektros srovę 
Šis ženklas įspėja apie elektros srovę. Prieš imdamiesi bet kokio darbo, 
išjunkite maitinimo tinklą (maitinimo tinklo skyrikliu) ir įsitikinkite, kad 
sistemoje nėra srovės.  
Tuo pat metu laikykitės visų galiojančių įstatymų, bendrųjų saugos darbe ir 
nelaimingų atsitikimų padedančių išvengti taisyklių.  
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Elkitės atsargiai, kad nebūtumėte įtraukti į įrenginį, jį paleidžiant, 
aptarnaujant arba remontuojant! 

 
 
Dėmesio ženklas 
Šį ženklą rasite ten, kur reikalingas ypatingas dėmesys, kad būtų užtikrintas 
teisingą eksploatavimo seką nurodančių instrukcijų laikymasis, o tuo pačiu 
apsisaugota nuo įrenginio gedimų ir jo darbo sutrikimų.  
 

 
 

Dėmesio! 

 
 Ženklai, esantys ant paties įrenginio, kaip antai,  

• Instrukcijos ir įspėjimo ženklai 

• Hidraulinių sujungimų etiketės 

• Sukimosi kryptį rodančios rodyklės 
Jų turi būti griežtai laikomasi. Turi būti pasirūpinta, kad jie visada būtų gerai matomi.  
Ženklus ir etiketes, kurie tampa blogai įskaitomi ar matomi, reikia nedelsiant pakeisti naujais.  

3.1.3 Darbuotojų mokymas  

Dirbti su šiuo įrenginiu galima leisti tik gerai apmokytiems, instruktuotiems ir šias 
eksploatavimo instrukcijas žinantiems ir jų besilaikantiems darbuotojams. Turi būti aiškiai 
apibrėžtos šį įrenginį eksploatuojančių darbuotojų atsakomybės sritys. Operatorius privalo 
griežtai tikrinti, kas už ką atsakingas ir kontroliuoti darbuotojus. Operatorius turi užtikrinti, kad 
šios instrukcijos buvo darbuotojų gerai suprastos.  
 
Apmokomi darbuotojai turi iš pradžių padirbėti prižiūrint patyrusiam darbuotojui. Kad 
mokymas ir instruktažas praėjo sėkmingai, turi būti patvirtinta raštu.  
 
Su elektriniais valdymo ir saugos prietaisais turi dirbti tik apmokyti ir leidimus turintys 
žmonės. 
 
Kiekvienas su šiuo įrenginiu dirbantis žmogus turi būti perskaitęs šias instrukcijas ir parašu 
patvirtinęs, kad jas suprato.  

3.1.4 Saugos instrukcijos priežiūros, patikros ir montavimo darbams 

Bet kokie priežiūros darbai turi būti atliekami tik kvalifikuotų darbuotojų.  
Bet kokie patikros ir montavimo darbai gali būti atliekami tik kvalifikuotų ir leidimus turinčių 
darbuotojų.  
 
Darbai su įrenginiu gali būti atliekami tik įrenginį izoliavus.  
 
Uždaros nuotekų valymo įrenginių patalpos, į kurias reikia eiti įrenginį aptarnaujantiems ir 
prižiūrintiems žmonėms, turi būti gerai vėdinamos, kad nesusiformuotų sprogi aplinka, 
netrūktų deguonies , nebūtų pasiektos pavojingos nuodingų dujų ar garų koncentracijos.  

 
 
Atjungimo procedūra: Išjunkite maitinimo tinklą ir užrakinkite skyriklį.  
Kiekvienas darbuotojas, kuris turi pavedimą atlikti įrenginio priežiūros darbus, 
turi turėti savo pakabinamą spyną. Paleisti įrenginį galima tik tada, kai nuo 
maitinimo tinklo skyriklio yra nuimtos visos spynos.  

 

 
 
Neskubėkite vėl paleisti įrenginį, kol nėra aiški jo sustojimo priežastis. Galbūt kažkas kitas 
sustabdė įrenginį norėdamas rankiniu būdu atlikti kokią nors korekciją ir pamiršo pasirūpinti 
jo apsauga nuo paleidimo. Netikėtai paleidus įrenginį, gali būti sunkiai sužeisti žmonės.  
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Būtinai išvalykite įrenginį prieš dirbdami su juo. Taip išvengsite infekcijos. 
  

 
Įrenginį valykite – ypač kai naudojamas valymas aukštu slėgiu - apsaugoję 
save vandeniui atspariais saugos reikmenimis, batais, pirštinėmis ir, jei 
galima, veido apsaugos priemonėmis, kad išvengtumėte sąlyčio su 
nuotekomis, organinėmis ir kitokiomis medžiagomis.  

  

 
Prieš vėl paleisdami įrenginį, patikrinkite visus skyriuje Paleidimas nurodytus punktus. Vėl 
prijunkite visus saugos įtaisus, uždėkite, ten kur jie buvo, dangčius ir groteles, įsitikinkite ar 
jie yra tinkamai uždėti.  

3.1.5 Kiti pavojai 

Čia išvardinsime galimus pavojus, kurie nėra aiškiai pastebimi. 
 
Nepaisant visų atsargumo priemonių, dar lieka pavojus: 
 

• Pakliūti į pavojingą situaciją netyčia pajudėjus įrenginiui 

• Išgriūti paslydus ant šlapio arba purvino pagrindo. 

• Išgriūti priešais įrenginį arba ant jo, atliekant priežiūros darbus. 

• Pakliūti į pavojingą situaciją įrenginio veikimo sutrikimų kontrolei sutrikus. 

• Būti paveiktu alergizuojančia arba dirginančia medžiaga esant kontaktui su nuotekomis 
arba nuosėdomis. 

• Patirti infekciją dėl bakterijų arba taršos. 

• Gaisro ir sprogimo dėl dujų arba dūmų 

• Padidėjusių tekančių vandens srautų, pavyzdžiui, po smarkios liūties.  
 

3.1.6 Pakeitimai arba atsarginių dalių gamyba neturint leidimo 
 
 
Dėl saugumo, įrenginio pakeitimai neturint leidimo yra neleidžiami. Tai taikytina ir nešančiųjų 
sudedamųjų dalių suvirinimo darbams. 
 
Modifikacijos ir pakeitimai negali būti daromi prieš tai negavus raštiško Huber Technology 
pritarimo. 
 
Naudokite tik originalias atsargines dalis, originalias susidėvinčias dalis ir originalius priedus, 
nes jie skirti būtent šiam įrenginiui.  
 
Įsigyjant detales iš kitų šaltinių, nėra garantijos, kad jos suprojektuotos ir pagamintos taip, 
kad atitiktų specifinius šio įrenginio eksploatavimo ir saugos reikalavimus.   
. 
 
. 

3.2 Įrenginio identifikavimas 
Visos šiose eksploatavimo instrukcijose minimos specifikacijos tinka tik tam įrenginio tipui, 
kurio pavadinimas nurodytas tituliniame puslapyje.  
Identifikavimo plokštelė yra prikabinta prie nuosėdų iškrovimo vamzdžio. Joje nurodyta: 

• Tiekėjo pavadinimas ir adresas 

• CE ženklinimas 

• Serijos pavadinimas ir tipas, serijos numeris (pasirinktinai) 

• Pagaminimo metai 
 
Visada nurodykite įrenginio tipą, pagaminimo metus ir užsakymo numerį, kai kreipiatės su 
paklausimu arba užsakote atsargines dalis. Tik tada galėsime greitai ir tinkamai jus 
aptarnauti.  
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3.3 Inkorporuotos saugos sistemos 
Inkorporuotos saugos sistemos turi būti reguliariai tikrinamos (t = kasdien, w = kas savaitę,  
m = kas mėnesį, j = kasmet). Naudojami šie patikros būdai: 
S = apžiūra, F = funkcijos testas, M = matavimas. 
 

Maitinimo tinklo skyriklis 
Maitinimo tinklo skyriklis yra ant valdymo skydo. Juo 
įrenginys atjungiamas nuo maitinimo tinklo / įjungiamas į 
maitinimo tinklą.  
 
Išjungę maitinimo tinklą, skyriklį užrakinkite spyna ir tik po to 
imkitės priežiūros ar remonto darbų.  
 

 
Patikra 

 
Intervalas 

 
Metodas 

 
j 

 
F 

 

Avarinis grandinės nutraukimas 
Šiame įrenginyje yra avarinio grandinės nutraukimo įtaisas. 
Kiekvieną kartą, kai avarinio grandinės nutraukino jungiklis 
(pasirinktinas) bus įjungtas, šis įrenginys arba visa sistema, 
įskaitant inkorporuota sistemas, pereis į saugaus 
eksploatavimo režimą.  
Avarinis grandinės nutraukimo jungiklis atjungiamas jį 
traukiant arba sukant į dešinę. 

 
Patikra 

 
Intervalas 

 
Metodas 

 
m 

 
F 

 

Variklio temperatūros kontrolė 
Šiame įrenginyje yra nuo perkrovos apsauganti netiesioginė 
variklio temperatūros kontrolė. Kai perkaista, įrenginio variklis 
išsijungia. Apsaugos nuo viršsrovio prietaisas (su termine 
delsa)  turi būti nustatytas taip, kad pavaros variklis nuo 
maitinimo šaltinio būtų atjungtas po delsos tE. 
 

 
Patikra 

 
Intervalas 

 
Metodas 

 
j 

 
F, M 

 

Įrenginio kontrolė 
Vidinę įrenginio kontrolės sistemą sudaro  5-laidų maitinimo  
sistema, 3 fazės, atskira įžeminimo linija 
(ŽALIAS/GELTONAS linijos apdangalas)  
Papildomai įžeminkite įrenginio korpusą, kad būtų užtikrintas 
potencialų išlyginimas.  
 

 
Patikra 

 
Intervalas 

 
Metodas 

 
m 

 
S, F, M 

 

 
Šios eksploatavimo instrukcijos laikytinos šio įrenginio dalimi ir visada turi 
būti personalui po ranka. 
 
Jose nurodytų saugos darbe taisyklių privalu laikytis.  
 

 

 
Nesilaikyti saugos darbe reikalavimų arba juos modifikuoti griežtai 
draudžiama.  
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3.4 Saugos priemonės 
Operatorius yra atsakingas už įrenginį eksploatuojančių ir aptarnaujančių darbuotojų 
apmokymą. Mokymų metu jie turi būti supažindinti ir su: 

• Įrenginyje esančiais saugą užtikrinančiai prietaisais 

• Saugos darbe taisyklių laikymosi kontrole. 
Ši eksploatavimo instrukcijų kopija turi būti laikoma darbuotojams po ranka. Patikras ir kontrolę 
reikia atlikti laikantis nurodytų intervalų! Šiose instrukcijose darbai yra aprašyti taip, kad būtų 
suprantami: 

 

• Apmokytam asmeniui (jiems skirtas skyrius Eksploatavimas ir eksploatavimo režimai) 

• Kvalifikuotam specialistui (jiems skirti skyriai Gabenimas, Montavimas, Priežiūra, 
Sutrikimų aptikimas ir Remontas). 

 
Skyriai Transportavimas, Montavimas, Priežiūra, Sutrikimų aptikimas ir Remontas yra 
skirti tik kvalifikuotiems specialistams. Tik jie gali atlikti šiuose skyriuose aprašytus 
darbus.  
 
Apmokytas asmuo 
Apmokytu yra laikomas asmuo, kurį apmokė kvalifikuotas specialistas, ir kuris pratinosi, jei 
reikia, atlikti paskirtus darbus, atpažinti dėl netinkamo darbo galinčius kilti pavojus ir naudoti 
reikalingus apsaugos prietaisus ir priemones. 
 
Kvalifikuoti asmenys 
Kvalifikuotais laikomi tie asmenys, kurie – dėl turimų profesinių įgūdžių, kompetencijos, 
patirties ir atitinkamų standartų žinojimo - sugeba įvertinti paskirtus darbus ir atpažinti 
galimus pavojus.  

Šis apibrėžimas atitinka EN 60204-1. 3.5  
 

3.5 Operatoriaus pareiga pasirūpinti teisės aktų laikymusi 
 

 

EEB šalyse turi būti turi būti taikoma ( ir jos turi būti laikomasi) galiojanti 
89/391/EWG direktyva ir atitinkamos atskiros direktyvos, ypač  89/655/EWG 
direktyva dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų 
saugos darbe ir sveikatos reikalavimų .   
Vokietijoje taikoma  (ir jos turi būti laikomasi) 2002m. spalio mėnesį priimta 
Darbuotojų saugos darbe direktyva.  
 

 
 
 

 
 
Operatorius turi gauti vietoje išduodamą eksploatavimo licenziją ir laikytis atitinkamų 
reikalavimų. 
 
Be to, operatorius privalo laikytis vietos įstatymų, kurie apibrėžia: 

• Darbuotojų saugą darbe (priemones nelaimingiems atsitikimams darbe išvengti) 

• Saugų darbo įrenginių naudojimą (apsaugines priemones ir priežiūrą) 

• Nereikalingų gaminių šalinimą (Atliekų tvarkymo įstatymas) 

• Nereikalingų medžiagų šalinimą (Atliekų tvarkymo įstatymas) 

• Valymą (valymo priemones ir jų šalinimą) 

• Atitikimą aplinkosaugos reikalavimams  
Sujungimai: 
Prieš paleisdamas įrenginį, operatorius – jei pats atlieka montavimą ir paleidimą – turi būti 
užtikrintas, kad viskas atlikta laikantis vietoje galiojančių standartų (pav., elektros 
sujungimų). 
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3.6 Saugos bandymai 
Tie, kuriuos atlieka gamintojas prieš pristatymą 
 
1. Ore esančio garso matavimas 
 

• Pagal įrengimams taikomas taisykles, 1 (1.74/f) priedas. 
 
Įrenginio keliamo triukšmo lygis yra žemesnis negu 70 dB(A). 
 
2. Bandymai ir patikros pagal DIN EN 60204-1 standartą 

(98 m. lapkritis) 
 

• Elektros įrangos patikrinimas dėl atitikimo techninei dokumentacijai  ( 19.1 skyrius) 
 

• Įžeminimo laido nuolatinis prijungimas (19.2 skyrius) 
 

• Izoliacijos atsparumo bandymai (19.3 skyrius) 
 

• Įtampos bandymai (19.4 skyrius) 
 

• Apsauga nuo liekamosios įtampos (19.5 skyrius) 
 

• Funkciniai bandymai (19.6 skyrius) 
Elektros prietaisų, ypač tų, kurie susiję su darbuotojų sauga darbe ir saugos  
priemonėmis, funkciniai bandymai . 
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4 Gabenimas 
Kad gabenimo metu nebūtų sugadintas įrenginys ir nenukentėtų žmonės, būtina laikytis šių 
taisyklių: 
 

• Gabenimo darbus turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai; jie privalo laikytis saugos darbe 
reikalavimų.  

• Įrenginį keliant ir taisant jo poziciją, būtina naudoti įrenginyje esančias kėlimui skirtas 
ąsas.  

• Pervežimui naudoti tik žemiau nurodytą kėlimo įrangą. 

• Dar skaitykite skyrių Bendrosios saugos darbe instrukcijos.  

4.1 Išmatavimai ir masės 
Išmatavimai yra nurodyti montavimo brėžinyje arba bendrajame išmatavimų lape, kuris yra 
pridėtas prie montavimo instrukcijų. 
 
ROTAMAT

®
 viso įrenginio masė priklauso nuo įrenginio išmatavimų ir yra apskaičiuojama 

sudėjus rezervuaro su integruotu horizontaliu sraigtiniu konvejeriu masę ir smėlio šalinimo 
sraigto masę. Tos masės (kg) yra pateiktos čia. 
 
Rezervuaro masės 
 

 Rezervuaras Užpildytas vandeniu Užpildytas vandeniu 

 Įskaitant horizontalų 
sraigtą 

Eksploatavimo režimas Po žeme 

Dydis Vėdinamas Smėliagau
dė 

Vėdinamas Smėliagau
dė 

Vėdinamas Smėliagau
dė 

1 690 880 260 300 370 460 

2 1210 1560 470 560 640 790 

3 1500 1890 700 800 940 1100 

4 1880 2330 920 1000 1160 1380 

5 2700 3240 1380 1500 1860 2100 

6 3540 4220 1900 2100 2460 2790 

7 4250 5190 2340 2700 2950 3550 

8 4800 5820 2890 3240 3970 4680 

9 5670 6920 3740 4160 4710 5540 

 
Smėlio šalinimo sraigto masės 
 

Ilgis, mm 
 

4000  5000  6000  7000  8000  9000  

Dydis 1 – 2,  
ǿ 168 mm 

 

250 290 330 370 410 450 

Dydis 3 – 9,  
ǿ 219 mm 

 

400 460 530 590 660 720 

 
Visos čia nurodytos masės (kg) tai įrenginių be papildomos įrangos (skirtos montavimui 
lauke, ir be jokios pasirenkamos įrangos, masės. Įrenginio išmatavimai ir ilgis nurodyti 
Duomenų lape. Įrenginiai yra supakuoti ant transportavimui sunkvežimiu skirtų padėklų  arba 
jūros vandeniui atspariose dėžėse (jei transportuojama laivais).  
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4.2 Leistinos gabenimo priemonės ir priedai  

 
 
Gabenimo ir iškrovimo darbus paveskite tik patyrusiems specialistams.  
 

 
 
Prieš iškrovimą: 
 
Tiekiamas įrenginys turi dvi dalis. Tai: 

• Rezervuaras su integruotu horizontaliu sraigtu 

• Smėlio šalinimo sraigtas 
 
Smėlio šalinimo sraigtas yra įtaisytas į kvadratinį medžio plokščių aptaisą.  
 
Tvirtinimas: 

• Iškrovimui yra reikalingi kabliai ir kranas. Jei reikia, prieš 
gabenimą turi būti imtasi priemonių, kad neįlinktų 
rezervuaro sienos.  

• Ant vidinės rezervuaro sienos yra keturi taškai gabenimui 
skirtoms virvėms pritvirtinti. Transportavimo metu virvės turi 
kaboti laisvai, kad niekam nepadarytų žalos.  

• Keliamas įrenginys turi kabėti horizontaliai. Jei reikia, 
uždėkite ant lengvesnio įrenginio galo svorį (neviršykite 
krano ir virvių kėlimo galių).  

• Venkite smūgių ir vibracijų.  
 

 

 
.  
Tvirtinimo taškai yra pažymėti užrašu LIFT HERE (KELKITE ČIA). Kėlimo 
įrenginio lynai turi kaboti  laisvai, pritvirtinti ne didesniu kaip 60° kampu nuo 
vertikalės. Iškrovimo metu įrenginys turi kaboti horizontalioje padėtyje. 

 
 
Neapvyniokite aplink jokią įrenginio dalį grandinės, nes ji gali nuslysti. Tada 
įrenginys netektų pusiausvyros. Be to tose vietose, kur grandinė trynėsi į 
įrenginį (jei ten yra juodasis plienas) vėliau gali prasidėti korozija (jei nebus 
imtasi pakartotino ėsdinimo).  

 
 

 
 

Prieš iškrovimą ir jo metu tikrinkite ar nėra gaminio pažeidimų. Bet koks transportavimo metu 
atsiradęs pažeidimas  turi būti nurodytas važtaraštyje  ir apie tai nedelsiant pranešta 
gamintojui/tiekėjui. 
 

 
Atidžiai, naudodami pristatymo lapą, patikrinkite ar gavote visas įrenginio 
dalis. 
 

 
Dėmesio! 
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4.3 Laikymas 
Laikymui parinkite tokią vietą, kurioje nebus pavojaus, kad įrenginio dalys galėtų būti 
užkliudytos ir sugadintos pravažiuojančiomis mašinomis ar nerūpestingai naudojamomis 
darbo priemonėmis, aptaškytos cementu ar skiediniu, apipiltos nuo šlifavimo staklių 
lekiančiomis kibirkštimis, ir pan. Nelaikykite valdymo skydo lietuje (temperatūra iki - 40°C yra 
leistina). Ištuštinkite riebalų siurblį, kad dėl šalčio iis nesugestų.  

4.4 Gabenimas į montavimo vietą 
Duoti tikslių rekomendacijų dėl montavimo negalime, nes tai labai priklausys nuo vietos ir 
galimybių. Darbus turi atlikti kvalifikuoti montuotojai.  
 
Kadangi įrenginys yra sunkus, jo nugabenimui iš laikymo vietos į montavimo vietą, būtinai 
reikės kėlimo mašinos.  
 
Kėlimui galima naudoti: vikšrines mašinas, vienkaušius ekskavatorius, kranus, ir panašias  
mašinas, kuriomis galima privažiuoti. Montuojant įrenginį patalpoje, kaip kėlimo priemonės 
dažniausiai naudojami : poliesteriniai diržai, trikojai, talės, šakiniai krautuvai, 
transportuojantys volai, skrysčiai.  
 

 
Kad išvengtumėte sužeidimų dėvėkite batus su plieniniais gaubtais.  
 
Niekada nestovėkite po kabančiu kroviniu! 
 

 

 
 
Išpakavimas: 
Neatlaisvinkite surišimui naudotų diržų ar plieninių lynų anksčiau nei įrenginys bus tiksliai 
toje vietoje, kur montuosite.  
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5 Montavimas 
Kad išvengtumėte žmonių sužeidimų, įrangos sugadinimo ir kitokios žalos, įrenginį 
montuokite laikydamiesi saugos darbe instrukcijų:  
 

• Montavimo darbus patikėkite tik kvalifikuotam specialistui. Reikalaukite, kad jis laikytųsi 
saugos darbe taisyklių. 

• Prieš montavimą patikrinkite, ar įrenginys nenukentėjo transportavimo metu. 

• Užtikrinkite, kad montavimo zonoje nebūtų pašalinių žmonių. 

• Kai bus atliekami įrenginyje reikalingi sujungimai, užtikrinkite, kad žmonės nepargriūtų 
užkliuvę už nutiestų laidų, žarnų ar vamzdžių. 

• Laikykitės nurodytų kabelių/ žarnų/vamzdynų lenkimo radiusų.  

• Laikykite instrukcijų dirbdami su reikalingomis terpėmis, tepalais, pagalbinėmis 
medžiagomis.  

• Taip pat žr. Skyrių Bendrosios saugos darbe instrukcijos. 

5.1 Priimtinos aplinkos sąlygos 
Šis įrenginys yra skirtas montavimui patalpoje arba lauke (versija su šildymo įtaisu).  
 
Apsauga nuo šalčio: 
Įrenginys be mikro šildymo ir izoliacijos ir/arba apvalkalo negali būti eksploatuojamas žiemą 
(dėl galimo užšalimo). Reikia specialių priemonių (pavyzdžiui, visiškai įrenginį ištuštinti), kad 
įrenginys lauke neužšaltų.  
 
Apsauga nuo dulkių ir vandens: 
Kadangi patalpose visada yra drėgna, įrenginys sukonstruotas taip, kad galėtų tokiose 
sąlygose dirbti.. 
 
Visos su vandeniu ar kietosiomis medžiagomis besiliečiančios detalės yra pagamintos iš 
nerūdijančio plieno (jis atsparus šlapumui ir drėgmei). 
 
Pavarų varikliai turi IP 65 apsaugą; jie iš visų pusių apsaugoti nuo dulkių ir vandens 
skverbimosi. Ekscentrinis sraigtinis siurblys (pasirenkamos riebalų gaudyklės dalis)  ir 
kompresorius (pasirenkamos vėdinimo sistemos dalis) taip pat turi IP 65 apsaugą. 
 
Apsauga nuo sprogimo (pasirinktina): 
Įrenginio ir jo dalių apsauga nuo sprogimų: 
Pavaros variklis: E Ex e II T3 
Gretima valdymo dėžė EEx ia II T5/T6 ( jei ji yra HUBER tiekimo dalis)  
 
Atitikties sertifikatai pateikti Priede. 

 

 

 

 

5.2 Reikalavimai vietai 
Jei montuojamas po žeme, viso kanalo zonos, kurios įrenginį montuojant yra nereikalingos,  
turi būti uždengtos. Aplink neuždengtas kanalo atkarpas įrenkite turėklus. 
Laikykitės DIN EN 294 reikalavimų “Dėl laikymosi atstumų apsaugančių nuo pavojingų vietų 
pasiekimo viršutinėmis galūnėmis” ir atitinkamų standartų. Aplink įrenginį turi būti 
pakankamai vietos, kad būtų patogų jį remontuoti ir prižiūrėti.  
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Reikalaujami minimalūs atstumai iki įrenginio (arba turėklų): 

• 0,5 m iš šono 

• 1,0 m iš priekio  

• 1,0 m už įrenginio (pav., kad būtų galima išimti variklį) 
 
 

 
5.2.1  Avarinė apylanka 

Avarinė apylanka vienos linijos įrenginiams yra būtina, pavyzdžiui, tiems atvejams, kai 
nutrūksta arba sutrinka maitinimas.  
Nustatant avarinės apylankos išmatavimus, reikia atsižvelgti į nuotekų valymo darbų 
hidrauline sąlygas. Be to įtėkmės ir ištėkmės vamzdžiuose reikalingi uždarymo įtaisai 
(vožtuvai).  
 

5.2.2 Montavimo atraminiai elementai 
 
Jei įrenginys montuojamas patalpoje, įsitikinkite, kad patalpos durys/vartai netrukdo priėjimo 
prie įrenginio. Pasirūpinkite įrenginio masę ir išmatavimus atitinkančiais gabenimo būdais. 
 
Montavimo atraminius elementus rekomenduojama tvirtinti prie lubų, įrenginio ašies 
kryptimi.. Tada bus lengviau įrenginį montuoti ir išmontuoti, o taip pat išimti jo dalis, kurias 
prireiks remontuoti. Įdėkite į montavimo atraminį elementą kėlimo mechanizmą.  
 
Statiškų taškų padėtys ant grindų turi būti nustatytos atsižvelgiant į gamintojo duomenų lape 
nurodytas mases.  

5.3 Bendrosios montavimo instrukcijos 
Jei montavimo darbai nėra  numatyti tiekimo sutartyje su HUBER Technology, atlikite juos 
laikydamiesi šių instrukcijų. Jei montuosite patys, HUBER Technology neprisiims 
atsakomybės už neteisingą iškrovimą ir montavimą.  
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotis ir pakankamą patirtį sukaupę specialistai.  
 
Prieš montavimą: 

• Iki galo perskaitykite šias instrukcijas. Taip išvengsite žalos, galinčios atsirasti dėl žinių 
trūkumo.  

• Pasirūpinkite privažiavimais, kad įrenginys galėtų būti montuojamas naudojant kraną (jei tai bus 
daroma lauke) arba naudojant autokrautuvą ir volus, taip pat talę arba keltuvą (jei montuosite 
patalpoje). 

• Montavimo vietoje turi būti elektros energijos šaltinis.  
 
Preliminarūs darbai: 

• Jei montuosite patalpoje, įsitikinkite, kad įrenginio atrama būtų tiksliai ties montavimo 
vietos centru (virš įrenginio). 

• Paruoškite užrakinamą vandens tiekimo liniją (nuo R1 iki  R2”), kuri eitų iš apačios (žr. 
montavimo instrukciją).  

• Pasirūpinkite tinkamų išmatavimų vamzdžiais (PG 36) elektros kabeliams, kurie bus 
tiesiami nuo valdymo skydo iki įrenginio. . 

• Priešais įrenginį turi būti avarinė apylanka.  
 
Paruošiamieji darbai: 

• Patikrinkite ar turite viską, kas reikalingą montažui ir pritvirtinimui. 

• Paruoškite visus vandens prijungimui reikalingus reikmenis. 

• Paruoškite visus reikalingus kabelius, pagal laidų jungimo schemą (žr. instaliacijos 
schemą) ir visas reikalingas smulkiąsias detales. 

• Paruoškite kėlimo mašiną, galinčią pakelti įrenginį montavimo metu. 

• Iššluokite montavimo vietą, kad nebūtų pavojaus paslysti ir susižeisti.  
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5.4 Surinkimas ir montavimas 

5.4.1 Mechaninių dalių montavimas 

Bendrieji nurodymai: 

• Pritvirtinkite kėlimo įtaisus (2 tales) prie paruoštų montavimo atramų virš montavimo vietos. 
Jei reikia, paruoškite kabinimo taškus (tinkamos keliamosios galios) taip, kad įrenginys 
tinkamai kabotų virš montavimo vietos ir nereikėtų jo padėties koreguoti rankomis. 
Prikabinkite prie transportavimui skirtų ąsų saugumą užtikrinančius kroviniui kelti skirtus 
kablius, arba lyno apkabas prie įrenginio ir kėlimo mašinos.  

 

 
Išgręžtas skyles ( nerūdijančio plieno kištukiniams lizdams) išvalykite 
pūsdami orą (dumplėmis, oro pompa ar kuo kitu); tada jie ilgiau tarnaus. 
 
Prieš įsukdami, varžtus patepkite alyva (kad nerūdytų). 
 

 
 

Dėmesio! 

 
Tolesni darbai: 

• Pakelkite rezervuarą ir, žiūrėdami, kad jis būtų horizontalioje padėtyje, pamažu leiskite į 
montavimo vietą. 

• Padėkite rezervuarą ant pagrindo, pakoreguokite jo padėtį. 

• Pritvirtinkite rezervuaro koją kaiščiais ir varžtais. Atraminėje kojoje išgręžkite papildomas 
skyles, ir pritvirtinkite ją varžtais. Po to suvirinkite kojos profilius, kad užtikrintumėte 
stabilumą.  

• Pritaisykite smėlio šalinimo sraigtą prie smėliagaudės rezervuaro (jei kylantis vamzdis yra 
vienos dalies, t.y. iki 6400 mm ilgio). 

• Jei kylantis vamzdis yra dviejų dalių, sujunkite iš rezervuaro kyšančią apatinę smėlio 
šalinimo sraigto dalį su viršutine sraigto dalimi, kuri tiekiama prie nieko nepritvirtinta. Jas 
gerai vieną prie kitos pritaikykite, suvirinkite ir atlikite ėsdinimo procedūrą. Kai kurių 
išmatavimų įrenginiuose šias dvi sraigto dalis reikia sujungti varžtais ir po to dar suvirinti.  

• Pritvirtinkite smėlio šalinimo sraigto atramas prie smėliagaudės rezervuaro 

• Pritvirtinkite (varžtais) valdymo skydą reikiamoje vietoje. 

• Pritvirtinkite gretimą valdymo dėžę šalia /ant smėliagaudės rezervuaro arba ant smėlio 
šalinimo sraigto kylančio vamzdžio. 

• Pritvirtinkite varžtais lataką arba pakavimo į maišus įtaisą (jei jie sudaro HUBER tiekimo 
dalį) prie smėlio išmetimo vamzdžio.  

• Prijunkite vandens ir suslėgto oro tiekimo vamzdžius.  

• Kad būtų patogiau gabenti, rezervuaras gali būti iš dviejų dalių. Tokiu atveju, prieš 
montuojant, reikia abi jo dalis sujungti varžtais. Kadangi tokiu atveju ir horizontalus 
sraigtas būna dviejų dalių, atgabenus į vietą reikia ir jas sujungti. Patikrinkite ar gerai dera 
viena prie kitos jungiamų sraigto dalių mentės, ir tik tada imkitės virinimo ir ėsdinimo. Kai 
kurių išmatavimų įrenginiams, šios dvi sraigto pusės turi būti sujungtos varžtais. O po to 
dar ir suvirintos.  

 

• Pastaba: Jei dviejų dalių smėliagaudės rezervuaras yra su riebalų gaudykle, jame yra ir 
virvė skirta riebalų nuėmimo mentės atpalaidavimui rezervuaro viduje. Montuodami tokį 
įrenginį, apvyniokite virvę aplink riebalų šalinimo plokštės pavaros ratą du kartus, kad 
nenuslystų nuo rato.  

 

• Saugumo užtikrinimui : 

• Virš įrenginio įtaisykite dangtį, o atviras kanalo atkarpas aptverkite turėklais arba 
uždenkite.    
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• 5.4.2 Elektros instaliacija 
Elektros instaliaciją turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.  
 
Bendrieji dalykai: 
Jei tiekimo sutartis instaliacijos neapima, ją atlikite laikydamiesi šių nurodymų.  
Jei tiekimo sutartis instaliacijos neapima, HUBER Technology negali prisiimti atsakomybės 
už neteisingą instaliaciją.  
 
Instaliacija: 
 

 
 
Įsitikinkite, kad yra atjungtas elektros energijos tiekimas! 
Imkitės priemonių užsitikrinimui, kad jums dirbant elektros energijos 
tiekimas nebus atnaujintas!  
  

 

• Prieš pradėdami bet kokį darbą, paruoškite įrenginio įžeminimo laidą, ir įžeminkite 
įrenginio pavaros variklį. Galinių lizdų ir srieginių jungčių apsaugos sistema turi būti 
pritaikyta tai apsaugos zonai, kurioje įrenginys sumontuotas. Kitame puslapyje yra 
schema rodanti, kokie įžeminimai yra reikalingi.  

• Pritvirtinkite (varžtais) valdymo skydą reikiamoje vietoje. 

• Pritvirtinkite (kaiščiais) gretimą valdymo dėžę  (šalia arba ant įrenginio). 

• Paruoškite visus kabelius, kuriuos reikės nutiesti tarp įrenginio, valdymo skydo ir gretimos 
valdymo dėžės ir prijunkite įrenginį (pagal instaliacijos schemą) prie maitinimo šaltinio. 
Instaliacijos schema ir kabelių sąrašas yra pateikti Priede (jei sutartis su Huber dėl 
tiekimo apima elektros skirstomąjį ir valdymo skydus).  

•  
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Pavaros variklis 

Compressor 

Mentės, kylantis 
vamzdis 

Pavaros ašis 
Apsauga nuo korozijos 
Tepalas: Plantogel 2FS 
 

Pavaros ašis 
Apsauga nuo korozijos 
Tepalas: Plantogel 2FS 
Įžemnimo laidas 6 mm² 
 

Įžeminimo laidas 10mm² 
Įžeminimo taškas, kuris turi būti sujungtas su pagrindiniu 
įtampos išlygintoju, laikantis vietoje nustatytų saugumo 
standartų.  
 

Įžeminimo laidas 6 mm² 

Galvutė DE 22 
Dilimo žiedas V2A/SIC 
 

Pavaros variklis 
variklisar motor 

Įžeminimo laidas 6 mm² 
 

Pasirenkamas: riebalų šalinimas 
Pavaros variklis 
Ekscentrinis sraigtas 
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6 Paleidimas 
Kad išvengtumėte įrenginio gedimų ir nebūtų sužeisti žmonės, eksploatuodami įrenginį 
laikykitės šių taisyklių: 

• Įrenginį turi paleisti kvalifikuoti darbuotojai; jie privalo laikytis saugos instrukcijų. 

• Prieš paleisdami įrenginį, patikrinkite, ar pašalinote iš jo visus įrankius ir nereikalingus 
daiktus.  

• Prieš paleisdami įrenginį, suaktyvinkite visus saugos prietaisus ir avarinio išjungimo 
jungiklius.  

• Dar skaitykite skyrių Bendrosios saugos instrukcijos. 

6.1 Kliento atliekami prijungimai 
Visi jie turi būti atliekami pažymėtose vietose, arba kuo arčiau jų, pagal gamintojo 
instrukcijas arba montavimo brėžinį.  

6.1.1 Elektros prijungimas 

Elektros prijungimo laidai: turi būti nutiesti į valdymo skydo montavimo vietą;   
 3 x 400 V (arba speciali įtampa); 50 Hz (speciali: 60 Hz) PEN  
(5x2.5 lydieji saugikliai, 16 A) 
Daugiapoliai laidai: eksploatavimo, sutrikimų ir kitokiems signalams į centrinį valdymo 
prietaisą perduoti.  
 
Reikia turėti pakankamą kiekį tinkamų išmatavimų kabelių vamzdžių, nebent kabeliai būtų 
tiesiami tinke (ant kabelių padėklų / kabelių kanaluose). 
Minimalūs kabelių vamzdžių išmatavimai: FXP 32 or FXP 40 Kabeliai turi būti nutiesti nuo 
valdymo skydo į montavimo vietą. Kabelių vamzdžių galų vietos yra parodytos instaliacijos 
schemoje.  
 
Patikros lapas: 
 

• 1 x įžeminimas, 2 x pavaros (smėlio šalinimo sraigtas, horizontalus sraigtas) 

• Pasirenkama įranga: 1x pavara (riebalų šalinimo plokštė), 1x kompresorius, 1x gretima 
valdymo dėžė, 1x ekscentrinis sraigtinis siurblys. 

• Mažiausiai 1× papildoma įranga (žr. įrangos lapą), kuri gali būti alternatyviai nutiesta 
daugiapoliame kabelyje.  

6.1.2 Plovimo vandens prijungimas 

Eksploatavimo metu vandens slėgis turi būti: ne mažesnis kaip 5 bar ir ne didesnis kaip 7 
bar 
 
Vandens tiekimo atvamzdis: 
Atvamzdis turi kyšoti maždaug įrenginio buvimo vietos centre, iš gretimos sienos arba 
apačios (jis turi būti užrakinamas).  
 
Vandens tiekimo valymo, priežiūros ir kitiems darbams atvamzdis (iki ¾”). Jei nuotėkos labai 
riebios, reikalingas atvamzdis šiltam vandeniui arba garų srautui.  
 
Atvamzdis turi būti padarytas iš aukštos kokybės guminės žarnos arba vamzdžio.  
 
Jei naudojamas gėlas vanduo, yra reikalingas grįžtamąjį srautą sulaikantis prietaisas 
 (atitinkantis EN 1717 standartą), kad grįžtančios nuotekos nepatektų į geriamo vandens 
sistemą).  

6.1.3 Suslėgto oro atvamzdis (tiekia klientas) 

Jei įrenginys yra tiekiamas su smėliagaudės vėdinimo sistema, yra reikalingas atvamzdis 
nufiltruotam ir nuvandenintam oro srautui tiekti. Jis gali būti išsikišęs iš šalia esančios sienos  
ar grindų, kairiajame įrenginio gale (srauto kryptimi). 
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6.2 Patikrinimai prieš paleidžiant įrenginį pirmą kartą 
Prieš paleidimą: 
 
Susipažinkite su 

• Įrenginio eksploatacijos ir valdymo elementais 

• Įrenginio įtaisais 

• Įrenginio veikimo principu 

• Įrenginio kaimynystėje esančiais daiktais 

• Įrenginio apsaugos prietaisais 

• Priemonėmis, kurių reikėtų imtis avarijos atveju. 
 
Prieš kiekvieną paleidimą atlikite šiuos darbus: 
 

• Patikrinkite ir įsitikinkite, kad yra prijungti ir paruošti eksploatavimui visi apsaugos 
prietaisai.  

• Patikrinkite, ar nėra kokių nors matomų pažeidimų ir, jei jų rasite, nedelsdami pašalinkite 
arba praneškite prižiūrinčiam personalui. Įrenginį galima naudoti tik tada, kai jis yra 
nepriekaištingos būklės.  

• Įsitikinkite, kad į įrenginio eksploatavimo zoną gali patekti tik leidimus gavę žmonės ir kad 
paleidžiant įrenginį šalia nebus jokių kitų žmonių.  

• Pašalinkite iš įrenginio eksploatavimo zonos bet kokius įrenginio darbui nereikalingus 
daiktus ir medžiagas.  

Patikrinkite, kad būtų gerai prijungtas srieginis kabelis. Jei reikia, geriau užveržkite varžtus, kad į variklį 
nepatektų vanduo. (šiame paveiksle matome srieginį kabelio prijungimą.) 

 
 
 

 
 
Srieginis kabelio prijungimas 
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7 Eksploatavimas 
Kad išvengtumėte įrenginio gedimų ir nebūtų sužeisti žmonės, eksploatuodami įrenginį 
laikykitės šių taisyklių: 

• Niekada nenaudokite įrenginio kitiems tikslams nei jo numatomas naudojimas! 

• Prieš vėl įjungdami įrenginį po darbo klaidos, gerai išsiaiškinkite, kaip teisingai elgtis.  

• Prieš įjungdami įrenginį, įsitikinkite ar yra paruošti darbui kiti su juo susiję agregatai. 

• Patikrinkite, ar paruoštos apsaugos priemonės. 

• Patikrinkite avarinį išjungimą. 
Taip pat žr. skyrių Bendrosios saugos darbe instrukcijos. 

7.1 Valdymas 

7.1.1 Bendras įrenginio elektros skirstomojo skydo ir valdymo sistemos aprašymas 

Elektrinio valdymo sistema valdo visas automatines įrenginio funkcijas ir automatiniame ir 
rankiniame režime. Įjungus maitinimo tinklą (skyrikliu). įrenginys dirba automatiniame režime. 
Valdymo skydas turi būti įtaisytas už smėliagaudės patalpos ribų.  
 
Atidžiai perskaitykite šį skyrių, jei elektrinio valdymo skydą jums tiekė trečioji šalis. Kad 
galima būtų prijungti įrenginį , skydą reikia instaliuoti iki galo. Instaliacijos schema turi būti 
skydo viduje.  
 

• Horizontalusis sraigtinis konvejeris yra kontroliuojamas taimeriu. Gamykloje nustatytas 
20 s pragynos laikas, kuris suaktyvinamas kas valandą ir , jei reikia, gali būti pakeistas 
kitu (žr, instaliacijos schemą). Horizontalus sraigtinis konvejeris gali būti valdomas ir 
rankomis.. 

• Taimeriu yra valdomas ir smėlio šalinimo sraigtas /siurblys. Gamykloje nustatytas 30 s 
pragynos laikas, kuris suaktyvinamas kas valandą ir , jei reikia, gali būti pakeistas (žr, 
instaliacijos schemą). Smėlio šalinimo sraigtas/siurblys gali būti valdomas ir rankomis.  

• Riebalų šalinimo plokštė (jei HUBER tiekimas ją apima) yra valdoma naudojant gretimą 
valdymo dėžę. Kai riebalų šalinimo plokštė priartėja prie rezervuaro krašto (tarp riebalų 
gaudyklės ir riebalų surinkimo kameros) galios kontrolės prietaisas išjungia variklį. Tada 
ekscentrinis sraigtinis siurblys įjungiamas rankomis, o išjungiamas automatiškai zondu 
(apsauga nuo sausos eigos). Riebalų šalinio plokštė į ramybės poziciją turi būti grąžinta 
iki to laiko, kol galios kontrolės prietaisas išjungia pavarą.  

• Smėliagaudės vėdinimui skirtas kompresorius yra įjungtas visą  laiką. Oro vamzdeliai, 
atskirais rutuliniais vožtuvais, gali būti nureguliuoti taip, kad atitiktų vietos reikalavimus.   

7.1.2 Valdymo skydo schema ir įranga 

Žemiau pateiktas valdymo įtaisų aprašymas yra skirtas Huber tiekiamam teksto displėjui. 
Įprastose valdymo sistemose šias funkcijas pakeičia atitinkami jungikliai. Išsamiau ši įranga 
apibūdinta medžiagų sąraše, kuris yra prie instaliacijos schemos. 
 
Skydo medžiagos: 

• Dažytas plienas (standartas) 

• Stiklo plastikas (pasirinktinas) 

• Nerūdijantis plienas 1.4301 (pasirinktinas) 

7.1.3 Standartinis modelis 

Standartinę Huber įrangą sudaro: 

• Valdymo skydas: montuojamas ant sienos, dažyto plieno plokštė, apsaugos klasė IP 55, 
gamintojas: Rittal 

• Eksploatavimo/valdymo jungikliai: Maitinimo tinklo skyriklis, valdymo displėjus TD 200 

• Užrakinamas maitinimo tinklo skyriklis: tvirtinamas išorėje, kad būtų nesunkiai 
prieinamas. Dar gali būti naudojamas kaip avarinio išjungimo jungiklis. Jungimo 
galimybės: naudojant teksto displėjų arba selektorinį jungiklį su padėtimis : pirmyn – 0 – 
atgal 
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• Valdymo būdai: naudojant eksploatavimo ir sutrikimų signalus teksto displėjuje arba apie 
eksploatavimo rodiklius ir sutrikimus informuojančios lemputes.  

• Valdymo detalės: lydieji saugikliai, maitinimo lizdo įtampa 230 V AC / 24 V DC (valdymo 
įtampa), visos relės ir vožtuvai, kurie reikalingi eksploatacijai, galios kontrolės prietaisas, 
riebalų šalinimo plokštės mechaninėms perkrovoms išvengti (jei HUBER tiekimas juos 
apima. 

• Automatika: programuojamas loginis valdiklis Siemens Simatic S7 su teksto displėjumi 
TD 200 

 
Montavimo pasirinkimai: 

• Montuojamas ant sienos (standartinė versija) 

• Ant pagrindo (pasirenkama versija) 

• Ant smėliagaudės rezervuaro (pasirenkama versija) 

7.1.4 Pasirenkama įranga  

Turima papildoma įranga: 

• Montavimo plokštė su valdymu, be skydo, teksto displėjus montuojamas į kliento tiekiamą 
skydą.  

• Gretima valdymo dėžė su valdymo elementais, tiems atvejams, kai skydo šalia įrenginio 
nėra. Joje yra : 

• Avarinio išjungimo klavišas 

• Blokuojamas jungiklis  HAND - 0 - AUTO 

• Sukimosi krypties parinkimo jungiklis: pirmyn (STOP klavišas) - 0 – atgal (PUSH 
klavišas) 

• Gretima valdymo dėžė su valdymo elementais  užtikrinančiais ex apsaugą  tiems 
atvejams, kai įrenginys yra sumontuotas ex apsaugos reikalaujančioje aplinkoje.  

• Avarinis išjungimo klavišas 

• Blokuojamas jungiklis HAND - 0 - AUTO 

• Sukimosi krypties parinkimo jungiklis: pirmyn (STOP klavišas) - 0 – atgal (PUSH 
klavišas) 

• Įprastas statramstis arba montavimui skirtas tvirtinimo elementas gretimos valdymo 
dėžės pritaisymui šalia įrenginio. 

• Jungiklio dangtis papildomai apsaugantis nuo vandens purslų. 

• Valdymo skydo šildymo įtaisas (reguliuojamas termostatu), apsaugantis nuo 
kondensacijos skydo viduje; jo būtinai reikia, kai skydas montuojamas lauke.  

• Taimeris nuo laiko priklausomam priverstinio paleidimo valdymui (inkorporuotas į teksto 
displėjų) 

• Bepotencialiai kontaktai automatiškai atsijungiančioms lempoms , skirtoms signalams 
perduoti.  

• Ampermetras ir prietaisas skaičiuojantis eksploatavimo valandas visoms pavaroms.  

• Valdymo skydą nuo lietaus saugantis dangtis.  

7.1.5 Srovės relė 

HUBER standartas: 
Srovės relė BA 9053 / 010  AC 1...10 A AC 230V  0.5...5 s 
 
Veikimo principas: 
Variklio naudojamos energijos reguliavimas yra labai naudingas ta prasme, kad perkrovos 
atveju energijos tiekimas nutrūksta daug greičiau negu išsijungia terminės variklio apsaugos 
jungiklis; dėl to sumažėja mechaninių gedimų rizika.  
.Srovės relė (arba , pavyzdžiui, galios kontrolės prietaisas) yra būtinas, nes kitaip Huber 
Technology neprisiima atsakomybės už nuostolių, patirtų dėl mechaninių gedimų, 
kompensavimą.  
 
Nustatymai: 
Standartiniai gamyklos nustatymai : 
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Pavaros variklis 

Variklio 
charakteristikos 

Nustatymai 

Pn,  kW In,  A 
Delsa tv Starto 

srovė, A 
Histerezė 

BF40-74/DXE09SA4 1.1 2.8 2 s 3.5 0 

BS06-74/DXELA4 0.12 0.42 0.5 s 0.42 0 

BF40Z-74/DXE08SA4 0.55 1.6 2 s 4.8 0 

 

7.1.6 Valdymo skydo šildymo prietaisas (pasirenkamas) 

Veikimo principas: 
Kai valdymo skydas yra šildomas, nesusidaro kondensatas, kuris gali sutrikdyti PLC darbą. 
Energijos tiekimas į šildytuvą yra reguliuojamas termostatu.  
 
Standartinis gamyklos nustatymas: 10° C 

7.1.7 Termostatas mikrošildymui (pasirenkamas) 

Veikimo principas: 
Termostatas su išoriniu NTC (neigiamo temperatūros koeficiento) zondu reguliuoja energijos 
tiekimo į šildymo strypą/kabelį įjungimą /išjungimą  
Termostatas yra įtaisytas valdymo skyde.  
Zondo vieta: iškrovimo sistemos šone arba nerūdijančio plieno izoliuojančiame gaubte.  
 
Standartinis gamyklos nustatymas: +3°C 
Eksploatavimo instrukcijos pateiktos Priede.  

7.2 Eksploatavimo galimybės 

7.2.1 Jungiklio galimybės valdymo displėjuje 

Teksto displėjuje yra rodomi eksploatavimo ir sutrikimų signalai ; juo taip pat yra valdomos 
atskiros pavaros.  
Įjungus įrenginį, jis būna AUTOMATINIAME režime. 
Teksto displėjaus arba gretimos valdymo dėžės klavišais galima nustatyti įvairius rankinius 
režimus. Išsamesnės instrukcijos prietaisui Siemens Simatic S7-200 su teksto displėjumi yra 
pateiktos kartu su instaliacijos schema.  
 
Galimos jungiklio padėtys 
Tiesioginės: 
F1 – Klaidos atšaukimas 
F2 – Pavara įjungta 
F3 – Pavara išjungta 
F4 – F4 – Atsargus pavaros reversas 
 
Gaunamos SHIFT klavišu: 
F5 – tuščias 
F6 – Submeniu: valdo pavaras 
F7 – Submeniu: keičia smėlio šalinimo laiką 

7.2.2 Valdymas gretimos valdymo dėžės jungikliu 

Valdymas iš pagrindinio valdymo skydo į gretimą valdymo dėžę yra perkeliamas tais 
atvejais, kai pagrindinis valdymo skydas nėra įtaisytas arti įrenginio.. Pavyzdžiui, įrenginys 
gali būti sumontuotas Ex apsaugos zonoje ir valdomas naudojant gretimą valdymo dėžę su 
Ex apsauga, tuo tarpu pagrindinis valdymo skydas sumontuotas patalpoje be Ex apsaugos.  
 
 
 
Įranga: 

• Avarinis išjungimo mygtukas 
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• Blokuojamas jungiklis (AUTO (AUTOMATINIS) – HAND (RANKINIS)) 

• Selektorinis perjungiklis sukimosi krypčiai parinkti.  
 
Montavimas: 
Prie pat smėliagaudės. Pasirinkimai: 

• Ant prie grindų pritvirtinto stovo 

• Ant kylančio vamzdžio  

• Ant rezervuaro kojos (tik tais atvejais, kai jis sumontuotas virš žemės) 
 
Selektorinio perjungiklio (sukimosi krypčiai pakeisti) padėtys gretimoje valdymo 
dėžėje (dirbant smėlio šalinimo sraigtui rankiniame režime) padėtys: 
 

Padėtis Judėjimo režimas Sąlygos 

Pirmyn 
(STOP klavišas) 

Sraigtas juda pirmyn 
Tol, kol blokuojamas jungiklis yra 

padėtyje LOCAL  

0 - - 

Reversas  
(PUSH klavišas) 

Sraigto reversas 

Tol, kol jungiklis yra šioje 
padėtyje 

Blokuojamas jungiklis LOCAL 
padėtyje 

 
Sukimosi krypties parinkimo jungiklio padėtys gretimoje valdymo dėžėje (valdant 
horizontalų sraigtą rankiniame režime): 
 

Padėtis Judėjimo režimas Sąlygos 

Pirmyn 
(STOP klavišas) 

Sraigtas juda pirmyn 
Tol, kol blokuojamas jungiklis yra 

LOCAL padėtyje 

0 - - 

 
Sukimosi krypties parinkimo jungiklio padėtys gretimoje valdymo dėžėje (valdant 
riebalų šalinimo plokštę): 
 

Padėtis Judėjimo režimas Sąlygos 

Pirmyn  
(STOP klavišas) 

Plokštė juda pirmyn, kol 
išsijungia galios kontrolės 

prietaisas. 

Tol, kol blokuojamas jungiklis yra 
padėtyje LOCAL  

0 - - 

Reversas  
(STOP klavišas) 

Plokštė juda atgal, kol išsijungia 
galios kontrolės prietaisas . 

Tol, kol blokuojamas jungiklis yra 
padėtyje LOCAL  

 
Sukimosi krypties parinkimo jungiklio padėtys gretimoje valdymo dėžėje (valdant 
ekscentrinio sraigtinio siurblio darbą): 
 

Padėtis Judėjimo režimas Sąlygos  

ON (įjungtas) 
Riebalų siurblys veikia tol, kol 

jungiklis yra padėtyje ON 
(įjungtas). 

 
Tol, kol blokuojamas jungiklis yra 

padėtyje LOCAL  

0 - - 
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Blokuojamo jungiklio padėtys 
 

Padėtis  Judėjimo režimas Sąlygos 

REMOTE 
(NUTOLĘS) 

(pasukamasis 
klavišas) 

Įrenginys veikia automatiškai. Kol taimeris atsijungia. 

LOCAL 
(VIETOJE) 

(pasukamasis+ 
nuspaudimo 

klavišas) 

 
Įrenginys veikia automatiškai. 

Tol, kol sukimosi krypties 
parinkimo klavišas yra padėtyje 

LOCAL 

7.2.3 Nuo laiko priklausančio automatinio starto valdymo prietaisas (pasirenkamas) 

Gamyklos nustatymas:       1 h  
 
Taimerio valdymas teksto displėjuje: 
 

 Laukimo laikas Darbo laikas 

Standartinis 
nustatymas 

Individualus 
nustatymas 

Standartinis 
nustatymas 

Individualus 
nustatymas 

Smėlio 
sustūmimo 
trasporteris  

1 valanda  20 sekundžių  

Smėlio šalinimo 
sraigtas 

1 valanda  30 sekundžių  

 
Darbo laikas gali būti pailgintas arba sutrumpintas, priklausomai nuo to, kiek smėlio reikia 
apdoroti. Audros atveju (po ilgo sausros periodo) smėlio gali padaugėti iki tokio kiekio, kad jį 
reikės šalinti RANKINIAME režime.  
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8 Sutrikimų aptikimas ir šalinimas 
 

Simptomas Galima priežastis Pataisymas 

Įrenginys neveikia, nors 
- trumpo jungimo lemputė 
nedega 
- teksto displėjuje nėra jokio 
pranešimi apie sutrikimą 

Maitinimo tinklo skyriklis yra 
padėtyje OFF 
 

Įjunkite maitinimo tinklo skyriklį 
(padėtis ON). 

Selektorinis jungiklis yra 
padėtyje "0" arba padėtyje 
REVERSE. 
 

Pasukite selektorinį jungiklį į 
HAND arba AUTO padėtį. 

 Nuspaustas avarinio stabdymo 
mygtukas. 

Atlaisvinkite avarinio stabdymo 
mygtuką ir nuspauskite RESET. 

 Susilydė kontrolinis saugiklis. 
 

Pakeiskite saugiklį. 

 PLC-CPU yra padėtyje STOP. 
 

Perjunkite į padėtį RUN. 

Dega signalinė lemputė arba 
teksto displėjus rodo sutrikimą  
 

Buvo suaktyvinta variklio 
apsaugos nuo perkrovos 
sistema. 

a) Išjunkite maitinimo tinklą 
(skyriklis padėtyje OFF)  
b) Raskite ir pašalinkite 
priežastį, dėl kurios buvo 
suaktyvinta variklio apsaugos 
sistema. 
c) Įjunkite variklio apsaugos 
jungiklį ir nuspauskite RESET. 
d) Įjunkite maitinimo tinklą 
(skyriklis padėtyje ON). 

 Suveikė srovės relė.  a) , b) , d) Ditto 

 Fazės trūkis  
 
 
 

Patikrinkite saugiklius, taip pat ir 
valdymo skydo 
 
 

Neveikia reguliavimas pagal 
laiką. 

Teksto displėjuje arba taimeryje 
nebuvo nustatytas laikas.  

Nustatykite laiką.  

Nuslydo riebalų šalinimo įtaiso 
virvė. 

Vandens lygis rezervuare  
viršijo maksimalų, dėl to virvė 
atsidūrė po vandeniu.  

Nuvalykite virvę. 
 
 

Virvė pasidarė per laisva Vėl įtempkite ją. 

Riebalų surinkimo kamera tapo 
pralaidi 

Riebalų šalinimo plokštė blogai 
užsandarina kamerą 
 

Nureguliuokite riebalų šalinimo 
plokštės padėtį 

Pažeistas sandariklis Pakeiskite sandariklį 
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9 Priežiūra ir remontas 
 

 
Uždaros nuotekų valymo įrenginių patalpos – kai į jas reikia įeiti aptarnavimo 
ar priežiūros tikslais – turi būti išvėdintos tokiu būdu, kad būtų išvengta 
pavojingos sprogios atmosferos susidarymo, deguonies trūkumo ar 
pavojingų dujų ar garų koncentracijų. 

  
 

 
Šių priežiūros instrukcijų turinys ir struktūra atitinka DIN 31 052 reikalavimus. 

 
 
Skyrius Priežiūra ir taisymas yra skirtas tik kvalifikuotiems darbuotojams. Nes 
tik kvalifikuoti darbuotojai turi atlikti visus priežiūros ir taisymo darbus.  
Kvalifikuoti darbuotojai turi būti aprūpinti asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis (pirštinėmis ir kt.). 
 

 

 
 

 
Kvalifikuoti darbuotojai 
Kvalifikuotais laikomi tokie darbuotojai, kurie sugeba įvertinti paskirtus darbus ir atpažinti 
galimus pavojus, nes turi pakankamai profesinių įgūdžių, kompetencijos, patirties ir žino 
atitinkamus standartus.  
Šis apibrėžimas atitinka EN 60204-1. 
 
Kad įrenginys dirbtų be sutrikimų, reikalingas reguliarus valymas ir priežiūra.  
 

 
 
Jei įrenginyje buvo apdorojamos kenksmingos medžiagos,  
būtinai dėvėkite apsauginius akinius ir pirštines. 

 

  
 

 

 
Kadangi veikiantis įrenginys vibruoja, gali atsilaisvinti sraigtinės ar  veržtuvais sutvirtintos 
jungtys. Kad išvengtumėte gedimų, įrenginį reguliariai tikrinkite 
 

.  
Kai reikia įrenginį išjungti –priežiūros, remonto ar valymo darbams atlikti – 
būtina elgtis taip kaip aprašyta 3.1.4 skirsnyje. 
Naudokite tik šiems darbams skirtus įrankius.  

 

 
 

 
Kad būtų išvengta įrenginio gedimų ir žmonių sužeidimų, atliekant priežiūros ir remonto darbus, būtina 
laikytis šių nurodymų: 

• Prieš bet kokį remontą atitverti aplink įrenginį reikiamą plotą. 

• Išjungti visus elektros šaltinius ir užtikrinti, kad jie nebus netyčia vėl įjungti. Jei įrenginys yra 
sumontuotas rezervuare, prieš atidarydami rezervuarą, atjunkite maitinimo šaltinį.   

• Vengti kitokių nei nurodytos eksploatavimo terpių. 

• Nenaudoti kitokių nei HUBER atsarginių dalių sąrašuose nurodytų atsarginių dalių.  

• Perskaityti skyrių Bendrosios saugos darbe instrukcijos. 
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9.1 Valymo ir patikros grafikas 
Kadangi įrenginyje nėra tepimo tepalais taškų ir nuolatos tepamų pavarų , jo priežiūra 
yra paprasta (pakanka tik reguliariai plauti iš žarnos leidžiamu vandeniu. 
 

 
Prieš atlikdami priežiūros ir remonto darbus atjunkite maitinimo tinklą 
skyrikliu ir užrakinkite jį.  
Jei įrenginys sumontuotas rezervuare, maitinimo tinklą skyrikliu atjunkite dar 
prieš atidarydami rezervuarą.  

 
 

 
Kas savaitę: 

• Tikrinti smėlio konteinerį ir , jeigu reikia, ištuštini arba pakeisti kitu, kad smėlis nepradėtų 
kauptis išmetimo vamzdyje.  

 
Kas mėnesį: 

• Plauti įrenginį iš vidaus virš vandens lygio žarna, naudojant didelio slėgio valytuvą. Reikia 
plauti ir vidines rezervuaro sienas, kad nesikauptų nuosėdos ir chloridai, dėl kurių ilgainiui 
gali prasidėti korozija.  

•  

 
 
Niekada nenaudoti didelio slėgio prietaiso elektros įrangos valymui! 
 

 
 
 
 
 

9.2 Patikros ir prevencinė priežiūra 

9.2.1 Riebalų šalinimo plokštės patikra  
(reikalinga tik įrenginiuose, kuriuose yra riebalų gaudyklė) 

Jei smėlio gaudyklėje yra ir riebalų gaudyklė, reikia reguliariai tikrinti riebalų šalinimo 
plokštės virvę. Kiekvieną kartą po to, kai vandens lygis rezervuare viršija MAKSIMALŲ, virvę 
reikia valyti. Ji neturi būti riebaluota.  
 
Riebalų šalinimo plokštės virvės įtempimas 
Riebalų šalinimo plokštės virvę reikia 
įtempti kas 6 mėnesius. Tarpas tarp 
virvės ir varančiojo strypo ties viduriu turi 
būti 40 mm. Įtempkite virvę su jos 
įtempimui skirtu įtaisu (srieginiu strypu su 
reguliuojančiu sraigtu), tuo metu kai 
riebalų šalinimo plokštė bus įrenginio 
riebalų kameroje. Virvės laisvumą 
tikrinkite kas 6 mėnesius, ir jie reikia, jį 
sumažinkite.  
Kaip apvynioti virvę ant rato, skaitykite 
skyriuje skirtame gaminio (riebalų 
gaudyklė) specifikacijoms! 
 

 

 
Nustūmusi nuo paviršiaus riebalus, plokštė hermetiškai uždaro riebalų surinkimo kamerą. Jei 
riebalų surinkimo kamera hermetiškai neužsidaro, plokštę reikia reguliuoti, kaip žemiau 
aprašyta.  
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Ar teisinga yra riebalų šalinimo plokštės 
padėtis, galima patikrinti žiūrint pro 
patikrai skirtą angą suporte.. 
 
  

 

 
 
 
Plokštė iš pradžių atsiremia apačioje, 1 – 
2° kampu; tempiant virvę, plokštė prie 
sandariklio prisispaudžia ir viršuje.  

 
 
 
 
Čia parodyta galutinė plokštės padėtis – 
ji vienodai remiasi ir apačioje ir viršuje.  
 

 

 
 
 
Riebalų plokštė gali būti 1– 2° pastumta 
bet kokia kryptimi, sukant varžtus, kurie 
pažymėti rodyklėmis.  
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Suporto sustojimo vietos padėtį galima 
reguliuoti (kad plokštė gerai prisiglaustų 
prie sandariklio) naudojant plyšio formos 
angą. Toks reguliavimas yra reikalingas 
tada, kaip plokštė nepakankamai 
prisiglaudžia prie sandariklio, arba jei ji 
nuslenka per toli (pastaruoju atveju 
plokštė apačioje apsisuka).  
 

 
 
 
 
 
Reguliariai tikrinkite sandariklį, šalinkite 
nuosėdas. 
 
Pažeistą sandariklį pakeiskite.  

 

9.2.2 Eksploatavimo terpės ir tepalų keitimas 

Pavarų varikliai: 
 
Įrenginyje yra keli pavarų varikliai, kurių techniniai duomeny ir reikalingi tepalų kiekiai yra 
variklių duomenų lapuose. Reikalingi tepalų kiekiai dar yra nurodyti identifikavimo 
plokštelėje. Jei nurodyti du skirtingi kiekiai, pagrindinis yra skirtas pagrindinei pavarai, o 
antrasis tarpinei pavarai.  
 
Atskiros pavarų variklių eksploatavimo instrukcijos yra pateiktos Priede. Ten yra nurodytos ir  
rekomenduojamos tepalų rūšys.  
 
Pavyzdys: BP pavarų dėžės alyva: Energol GR-XP220 
 
Normaliose eksploatavimo sąlygose rekomenduojama tepalus keisti maždaug po 15000 
eksploatavimo valandų, arba – nors įrenginys tiek valandų nebuvo eksploatuotas – ne vėliau, 
kaip po 2-3 metų.  

9.3 Įrenginio detalių pakeitimas 

9.3.1 Abiejų sraigtinių konvejerių RCH guolių įdėklų pakeitimas  

Pirmoji guolių įdėklų patikra reikalinga praėjus 500 „grynojo“ darbo valandų ir tai atitinka 
maždaug 5 metų eksploatavimo trukmę. Tada vizualiai nustatoma, kiek jie yra susidėvėję.  
 
Guolių medžiaga:  RCH1000 

Didelio molekulinio svorio polietilenas 
Lydymosi temperatūra: 138°C 
Naudojimo temperatūra: 120°C naudojant trumpą laiką  
Naudojimo temperatūra: -200° iki +80° naudojant nuolatos 

 
Išimkite guolių įdėklus, kuriuos reikai keisti.  
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• Atsukite tvirtinimo juostos varžtą. 

• Išimkite guolių įdėklus. 

• Išvalykite guolių buvimo vietą, net tą, kuri yra žemiau privirinto dangčio ruožo. 
 
Kiek yra guolių įdėklų priklauso nuo sraigto ilgio. Guolių įdėklai yra  tiekiami iš anksto 
įvalcuoti (pre-rolled?). 

9.3.2 Horizontalaus sraigtinio konvejerio pavaros ir sandariklio keitimas 

 
Prieš atlikdami priežiūros ar remonto darbus, skyrikliu atjunkite maitinimo 
tinklą ir skyriklį užrakinkite.  
Jei įrenginys sumontuotas rezervuare, maitinimo tinklą reikia atjungti dar 
prieš atidarant rezervuarą.  

 
 

 
 
Prieš pradėdami keisti įrenginio dalis, įsitikinkite, kad jis yra atjungtas nuo 
maitinimo tinklo ir kad niekas negalės jo prijungti, kol jūs dirbsite!  

 
 
Išmontavimas: 
 

• Atjunkite variklio (Nr. 20) laidus (Pažymėkite vijas.). 
 

• Nuimkite flanšą, atlaisvindami veržles (Nr. 24/26). 
 

• Padėkite ką nors po horizontaliu sraigtu (pavaros pritvirtinimo gale) arba pakabinkite jį 
ant skrysčių.  Jei nėra kuo užfiksuoti jo padėties, skersai rezervuaro galite padėti medinį 
tašą. Stenkitės nepažeisti rezervuaro sienų ir įrenginio dalių.  

 

• Horizontalų vamzdį, kartu su prie jo pritvirtintomis detalėmis, ištraukite maždau 100 mm 
iš rezervuaro (priekiniame gale). 

• Nuimkite veleno apsaugos varžtą (Nr. 16/29). 
 

• Nuimkite nuo horizontalaus sraigto konvejerio variklį (Nr.20) su pritvirtinta flanšo plokšte 
(Nr. 10). Laikykitės variklio gamintojo intrukcijų. Variklio išėmimui naudokite tinkamus 
įrankius.  

 

• Jei reikia, išimkite tarp variklio ir flanšo plokštės esančius varžtus ir nuvalykite sąlyčio 
tarp variklio ir flanšo plokštės paviršių.  

 

• Gaubtą (Nr. 12,13,14) nuo veleno galima nuimti  ranka.  
 

• Išimkite varžtus esančius tarp dengiančios plokštės (Nr. 14) ir flanšo (Nr. 12). Nuimkite 
dengiančią plokštę (Nr. 14) ir sandariklio diską (Nr. 13). 

 

• Nuimkite nuo flanšo sandariklį (Nr. 25). 
 

• Jei įvorėje (Nr.15) matysis aiškūs nusidevėjimo ženklai, ją išmontuokite.  
 

• Išvalykite visas išmontuotas dalis; pašalinkite purvą, nuosėdas, sandariklio ir klijų 
likučius.  
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Sraigtinio konvejerio montavimas: 
 
 
Flanšu patikrinkite ar tinka rezervuaro 
kaiščiai. 
 
                                          kaiščiai 
 
                                          flanšas 
 
Dėmesio: 
Nepažeiskite kaiščių sriegių. 
 

 

 
Prieš užklijuodami ant rezervuaro sandariklio juostą (ji prilimpa pati), gerai nuvalykite 
paviršių.  
 
  

 
Nuvalykite įvorę ir jos lizdą velene. 
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Prieš maudami įvorę ant veleno, vidinį įvorės paviršių patepkite Loctite 648 (ar panašiu 
tepalu). Kad ji gerai prisiglaustų prie veleno peties, naudokite guminį/medinį plaktuką.  
 
   

 
Įvorės lizdas Loctite 648 veleno petys įvorė 
 
Įdėkite į plyšį reguliuojančią spyruoklę (guminis plaktukas, medinis plaktukas) 
 
Įkiškite horizontalų sraigtą į įrenginį taip, kad jis būtų maždaug 250 mm išsikišęs iš 
rezervuaro. Elkitės atsargiai ir naudokite kėlimo mašiną, kad nepažeistumėte įrenginio dalių 
ir  RCH1000 apvalkalo. 
 
  

 
Veleno sandarinančio žiedo uždėjimas: 
 
  

Ant įvorės uždėkite 
dengiančią plokštę ir 
sandarinimo diską. 
 
Įvorės išorinį diametrą 
patepkite tepalu. 

 

 
 
 
Ertmę tarp sandarinimo žiedo ir sandarinančio disko 
užpildykite tepalu (biologiškai suyrančiu). 
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Žiūrėkite, kad būtų teisinga ant įvorės uždėto 
sandarinančio žiedo padėtis. Nedėkite sandarinančių 
žiedų, kurių tarpiklis pažeistas, nes ilgainiui jis taps 
pralaidus.  
 
 

 

 
Sandarinantį žiedą ant įvorės maukite atskirai. 
Nedėkite prieš tai žiedo į flanšą, nes negalėsite 
patikrinti , ar gerai sumontavote.  
 
Pažeistas sandarinantis tarpiklis praleis vandenį. 
 
 
 

 

 
Flanšą ant sandarinančio žiedo dėkite labai atsargiai, kad žiedo nepažeistumėte.  
 
Sandarinantis žiedas flanšas 
 

   

 
Pritvirtinkite varžtais 
hermetizuotąjį gaubtą. Varžtus 
patepkite Loctite tepalu. 
 

  

 
Sraigtą su pritvirtintu hermetizuojančiu gaubtu kiškite į rezervuarą, kol tarp sraigto veleno ir 
užpakalinės rezervuaro sienos liks maždaug 30 mm atstumas. Žiūrėkite, kad flanšas 
užsimautų ant rezervuaro kaiščių ir butų prisiglaudęs prie rezervuaro sienos. Kad 
hermetizuojantis gaubtas nenusmuktų nuo veleno, galima naudoti skečiamąją įvorę.  
 
 apie 30 mm          įvorė 
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Patepkite variklio įvorę iš vidaus. 
 
Ant pavaros variklio flanšo uždėkite sandariklį.  
 
Uždėkite ant variklio diską taip, kad išsaugotumėte įveržimo sukimo momentą. Varžtus 
patepkite Loctite  ar kitu panašios kokybės tepalu. 
 
   

 
Ant rezervuaro kaiščių uždėkite skečiamąsias įvores. 
 
   

 
 
Apsaugokite sraigto veleną nuo tolesnio slinkimo į 
rezervuarą.  
 
 

 

 
Uždėkite ant sraigto veleno variklį su disku.  
 
Veleną ir variklio įvorę sujunkite varžtu, naudodami veržlių raktą, patepkite varžtą Loctite ar 
kitu ne mažiau geru tepalu. Uždėkite ant disko hermetiką. 
 

   

 
 
Pašalinkite pagalbinius įtaisus.  
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Užveržkite diską, skečiamąją įvorę ir flanšą jungiančius varžtus. . 
 
 

 
Pritvirtindami variklį pažiūrėkite, kokia jo sukimosi kryptis (parodyta rodykle).  
 

 

9.3.3 Atsarginės dalys, susidėvinčios dalys 

Ilgą tarnavimo laiką ir atsparumą korozijai, valant municipalinius ir daugumą pramonių 
nuotekų, užtikrina tai, kad visos dalys, kurios būna sąlytyje su terpe, yra pagamintos iš 
nerūdijančio plieno, ėsdintos rūgščioje vonioje ir pasyvuotos.  
 
 
a) Susidėvinčios dalys 
Mūsų garantija neapima tų susidėvinčių dalių, kurių spartesnis nei kitų dalių susidėvėjimas 
yra natūrali šio įrenginio eksploatavimo proceso dalis. Susidėvinčiomis laikomos tos dalys, 
kurios greičiau už kitas susidėvi dėl savo atliekamos funkcijos, susidėvėjimo laipsnis 
priklauso nuo eksploatavimo sąlygų, eksploatavimo trukmės ir įrenginio priežiūros.,  
Pagrindinės susidėvinčios įrenginio dalys yra: 
 
Tepalinis hermetikas  
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Nerūdijančio plieno įvorė 
RCH1000 apsauginiai žiedai. 
 
 
b) Atsarginės dalys 
Apie kitas atsargines dalis, pavyzdžiui, pavaros variklį, skaitykite atsarginių dalių sąraše.  
 
Kai užsakote atsargines dalis, visada nurodykite: 
Įrenginio tipą  
Išmatavimus 
Užsakymo numerį = įrenginio numerį 
Gamybos metus 
Eksploatavimo įtampą (atitinkamų elektrinių detalių) 
Užsakymo numerį paimtą iš atsarginių dalių sąrašo (Priede). 
Reikalingą kiekį 
Pristatymo adresą.  

9.3.4 Reguliarūs įrenginių, kurie naudojami ATEX (potencialiai sprogiose) zonose, 
tikrinimai 
– Periodiškos patikros ir nuolatinė kontrolė 

Reguliarūs tikrinimai nominalios būklės išsaugojimui apima žemiau išvardintų detalių 
tikrinimą – praėjus kiekvienam 300 ( 500) valandų eksploatavimo periodui, bet ne ilgesniam 
nei 3 (5) metų laikotarpiui. Pakeiskite tas detales, jei tikrinimo metu nustatysite, kad jų būklė 
yra eksploatavimui nepriimtina. 

Eksploatavim
o valandos 

 

Intervalas Detalė Rekomenduojamas būdas 

500 5 metai Horizontalus sraigtas 
Smėlio šalinimo sraigtas 
Eksploatavimo sąlyga: 
AUGER 
 

Guolio SHELL susidėvėjimo 
laipsnio patikra 
 

300 3 metai Horizontalus smėlio 
konvejeris: 
Pralaidumo bandymas: 
Rezervuaro/veleno (tame gale 
,kur yra pavara) sandariklis 
Sandarinimo žiedas 
 

Pralaidumo bandymas 

 3 metai Pasirenkamas: 
Riebalų šalinimo plokštė 
Eksploatavimo sąlyga: 
kreipiamieji velenėliai 
 

Susidėvėjimo patikra. 

 

 
 
Pavarų variklių zonoje yra užsidegimo pavojus. 

 
 
Papildomai laikykitės elektros variklių, pavarų ir guolių eksploatavimo ir 
priežiūros instrukcijų. 
  
 
Įrenginių, kurie priskiriami prie reikalaujančių apsaugos nuo sprogimo, 
remonto arba intensyvios priežiūros darbai turi būti atliekami atskiroje 
patalpoje, įrenginį demontavus. 
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10 Sustabdymas 
Kad įrenginio nesugadintumėte ir išvengtumėte žmonių sužeidimų bei žalos aplinkai, jį 
stabdydami laikykitės šių saugos taisyklių: 
 

• Įrenginį turi stabdyti tik leidimus turintys darbuotojai. 

• Klausimą, kur dėti nebereikalingą įrenginį, spręskite kartu su gamintoju.  

• Eksploatavimo metu susidariusias atliekas, alyvą (pavyzdžiui, pavarų dėžės), ir panašias 
medžiagas sutvarkykite taip, kad nepadarytumėte žalos aplinkai. Laikykitės aplinkos 
apsaugos taisyklių! 

• Įrenginį kelkite ir jo poziciją taisykite tik naudodami jo kėlimo ąsas.  

• Įrenginio gabenimui naudokite tik nurodytą kėlimo įrangą.  

• Dar kartą perskaitykite skyrių Gabenimas. 

• Taip pat skaitykite skyrių Bendrosios saugos darbe instrukcijos.  

10.1 Laikinas sustabdymas 

• Prieš stabdydami įrenginį ilgesniam laikui, pašalinkite iš smėliagaudės rezervuaro visą 
smėlį..  

• Jei smėliagaudėje yra riebalų gaudyklė (pasirenkama), įsitikinkite, kad vis 
plūduriuojantys riebalai būtų riebalų gaudykle nustumti į riebalų surinkimo 
rezervuarą. 

• Išsiurbkite iš riebalų rezervuaro visus riebalus. 

• Ištuštinkite smėliagaudės rezervuarą atidarydami išleidimo anagą. 

• Išvalykite, naudodami aukštą slėgį, smėliagaudės vidų ir išorę, 

• Jei įrenginys sumontuotas lauke, uždenkite variklį (kad nepatektų vanduo), bet 
neapvyniokite, nes vanduo gali prasiskverbti į gnybtų dėžę. 

• Prieš vėl paleidžiant įrenginio, po kelerių metų pertraukos, reikia pakeisti pavarų dėžės 
alyvą. Kitoks konservavimas nereikalingas. 

 

 10. Galutinis sustabdymas/Nebereikalingo įrenginio sutvarkymas 

Su galutiniu sustabdymu susijusius elektros ir mechaninius darbus paveskite tik 
kvalifikuotam personalui.  
Prieš galutinį sustabdymą, pirma atlikite tuos darbus, kuriuos privalu atlikti laikinai stabdant 
įrenginį, o po to vadovaukitės papildomais nurodymais: 
 

• Laikykitės įrenginio gabenimo ir kėlimo instrukcijų. 

• Atskirkite pritvirtintas  ar viduje įtaisytas dalis, jei galima, jas atiduokite 
utilizavimui. 

• Išleiskite š pavarų dėžės tepalus. Sutvarkykite juos laikydamiesi gamtosaugos 
reikalavimų.  
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11 Papildoma informacija 
Jei prireiks daugiau informacijos, rašykite arba skambinkite. Mes jums padėsime.  
 
Mūsų būstinė: 
 

Hans Huber AG 
Maschinen- und Anlagenbau 
Industriepark Erasbach A1 
92334 Berching 
Germany 
 
Telefonas: +49-8462-201-0 
Faksas: +49-8462-201-810 
El. Paštas: info@huber.de 
 

Mūsų klientų aptarnavimo skyrius:  
 

Telefonas: +49-8462-201-455 
Faksas: +49-8462-201-459 
El. paštas: service@huber.de 

 
Mes padėsime jums greitai rasti specialistą galintį atsakyti į jūsų klausimus.  
 
Mūsų interneto svetainės adresas http://www.huber.de, joje pateikiama naujausia informacija 
apie mūsų verslo padalinius.  
 
Mūsų paslaugos apima prevencinę priežiūrą, įprastinį aptarnavimą, nedaug laiko 
reikalaujantį remontą. Dėl šių paslaugų į mus galima kreiptis visą parą, 7 dienas per 
savaitę.  
 
Mūsų kvalifikuota komanda siūlo į klientą orientuotas ir patikimas paslaugas. Jos apima: 
 

• Montavimą ir paleidimą  

• Specialistų pagalbą, eksploatuojančio personalo informavimą ir instruktavimą.  

• Įprastinį aptarnavimą  

• Įrenginio eksploatavimo optimizavimą  

• Įrenginio darbo priežiūrą.  

• Remontą ir standartinių atsarginių dalių pristatymą per 48 valandas.  
 
Šios papildomos paslaugos garantuoja patikimą įrenginio eksploatavimą, o tai svarbu ir 
municipalinio ir industrinio pritaikymo atveju, nes įgalina nustatytų reikalavimų laikymąsi.  
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