
DK 

2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instruktionsmanual 
TANK/TANK SLIM-serien 
STORMY/ 
GOCUT/GOVOX/GOVOX-S/-U/-G/GOMAX-serien 
SMART/SMART LITE 
SAVVY/SAVVY JUMBO/SAVVY BASE 
X-SMART/X-VOX-serien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DK 

3 

Indholdsfortegnelse 

Indledning  4 

Sikkerhedsoplysninger  4 

Symboler for faremeddelelser 

Sikkerhedskrav 

Miljøsikkerhed 

Produktgaranti 

Transport og opbevaring  6 

Løft 

Opbevaring 

Produktspecifikation  6 

 Pumpedesign 

Betingelser for pumpeanvendelse 

Montering  7 

Montering af pumpe 

Krav til montering af svømmerafbryderens placering 

Elektrisk forbindelse  8 

Tilslutningskrav (eksterne beskyttelsesenheder) 

Jordafledning (jordforbindelse) 

Tilslutning af strømkablerne 

Drift 10 

Før drift 

Afprøvning af ikke-svømmerafbryder 

Afprøvning af svømmerafbryder 

Drift 

Vedligeholdelse og inspektion  12 

Vedligeholdelseskrav 

Generelle krav til vedligeholdelse 

Fejlfinding  13 

Styklister   14 
Produktspecifikationstabel og navneplade   17 



DK 

4 

Kære kunde, 

Tak, fordi du valgte en PRORIL dykpumpe. Denne manual indeholder instruktioner til montering, drift og vedligeholdelse 
af pumpen. Forkert brug af produktet kan medføre personskade og skade på ejendom og kan ugyldiggøre 
garantien. Når pumpen modtages, skal den inspiceres for skader eller mangler. Læs denne manual omhyggeligt, 
før produktet monteres og bruges, og opbevar denne manual til senere brug. 

Besøg vores hjemmeside www.prorilpumpseurope.com for yderligere teknisk reference. Tak! 

Læs denne brugervejledning grundigt igennem, før du bruger dykpumpen for første gang. Gem brugervejledningen til 
senere brug. Manglende overholdelse af denne advarsel kan resultere i personulykker og helbredsproblemer, 
beskadigelse af produktet og/eller produktfejl. 

Symboler for faremeddelelser 

FARE En farlig situation, der, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlig personskade. 

 ADVARSEL En farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade. 

 FORSIGTIG  En farlig situation, der, hvis den ikke undgås, vil resultere i mindre eller moderat personskade. 

 BEMÆRK En potentiel situation, der hvis den ikke undgås, kan resultere i uønskede tilstande. 

Symboler for supplerende faremeddelelser 

ELEKTRISK FARE    KLEMNINGSFARE 

FARE 

Risiko for elektrisk stød - Denne pumpe leveres med jordledning eller fastgørelsesstik af jordtypen. For at reducere 
risikoen for elektrisk stød skal det sikres, at den er forbundet til en fejlstrømsafbryder eller en stikkontakt med 
jordforbindelse. Denne pumpe er IKKE beregnet til brug, hvor der er personer i vand. 

Indledning 

Sikkerhedsoplysninger 

FARE FOR VARME OVERFLADER SKÆREFARE

Sikkerhedskrav

http://www.prorilpumpseurope.com/
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ADVARSEL 

• Denne pumpe er kun beregnet til brug med vand.
• Brug ikke produktet i nærheden af eksplosive omgivelser.
• Brug ikke produktet i nærheden af brandfarlige væsker eller gasser.
• Sluk og afbryd altid pumpen fra hovedstrømmen og lockout-tagout (LOTO), før der udføres inspektion,

vedligeholdelse og justering.
• Forsøg aldrig at ændre indstillingerne for eventuelle beskyttelsesanordninger uden forudgående

konsultation med en PRORIL repræsentant.
• Produktet er designet til at flytte spildevand, råvand og rent vand. Af sikkerhedsmæssige årsager bør

følgende ikke håndteres:
i ) Brandfarlige, giftige, slibende, krystalliserende og polymeriserende væsker. 
ii ) Flydende kemikalier og fødevarer, alkaliske og ætsende væsker. 
iii ) Væsker med høj temperatur, høj viskositet og højt faststofindhold. 

• Beskyt altid stikket for enden af strømkablet mod indtrængende fugt. Rør aldrig ved rør- eller elektriske 
forbindelser, mens pumpen kører.

• Rør aldrig ved vandet, mens pumpen er i drift.
• Sæt aldrig pumpen i drift, hvis den er blevet delvist afmonteret.
• Høreværn bør anvendes i tilfælde af langvarig eksponering for støj.
• Kør aldrig pumpen uden vand, betjen ikke pumpen oppe af vandet eller med for lidt vand. Brug ikke 

pumpen, hvis et eller flere strømkabler er beskadiget. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte vores repræsentant eller virksomhed.

Miljøsikkerhed 

Undlad at bortskaffe elektriske apparater som usorteret husholdningsaffald, men brug i stedet separate indsamlingsfaciliteter. 

Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om de tilgængelige indsamlingssystemer. Hvis elektriske 
apparater bortskaffes på lossepladser eller affaldspladser, kan farlige stoffer sive ud i grundvandet og komme ind i 
fødekæden, hvilket kan skade helbredet og velbefindende. 

Produktgaranti 

PRORIL’s eneste forpligtelse i henhold til denne 12 måneders garanti er begrænset til reparation eller udskiftning 
af dele, som sælgeren efter eget skøn anser for at være defekte. Garantien er ugyldig, hvis skaden er forårsaget 
af følgende faktorer: 

• Forkert installation
• Mangelfuld vedligeholdelse
• Skade forårsaget af forkert brug eller misbrug
• Tredjeparts modifikationer eller forsøg på ændringer af pumpen
• Normal slitage
• Anvendelse af pumpen til andre formål end oprindelig påtænkt

PRORIL påtager sig intet ansvar for følgende: 

• Kropslig skade
• Materielle skader
• Økonomiske tab

PRORIL forbeholder sig ret til at ændre design og specifikationer uden forudgående varsel. 
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KLEMNINGSFARE 

Hold afstand til den ophængte last. Enheden og komponenterne kan være tunge. Overhold gældende regler for 
forebyggelse af ulykker. 

Løft 

• Sørg for, at pumpen er ordentligt fastgjort under transport, og at den ikke kan rulle eller vælte.
• Vær meget opmærksom på pumpens tyngdepunkt og masse. Forkert løft kan medføre produktskade, 

personskade eller død.
• Brug altid håndtaget ved flytning af pumpen. Brug øjebolte eller løfteøjer, hvis de er tilgængelige.
• Løft den aldrig ved hjælp af motorkablet eller slangen.
• Når pumpen skal transporteres i hånden, skal antallet af personer, der tager højde for pumpens masse, 

fastsættes. Når pumpen løftes, skal man sørge for at holde godt fast i håndtaget, ikke bøje ryggen 
(brug knæene til at beskytte ryggen), se fremad og bevæge sig jævnt.

Opbevaring 

BEMÆRKNING 

• Beskyt pumpen mod fugt, varmekilder og mekaniske skader.
• Undlad at lægge tung vægt på det emballerede produkt.

• Ved temperaturer op til 70 °C og derover skal opbevaringen være kortvarig og må ikke overstige 24 timer. 
• I kolde klimaer må vand i pumpen ikke fryse.
• Efter længere tids opbevaring skal pumpen inspiceres før brug.
• Drej rotoren med hånden, før pumpen anvendes.
• Kontroller tætningerne og kabelindgangen.

Yderligere oplysninger om de produktspecifikke oplysninger, f.eks. dimensioner, specifikationer, ydeevnekurver for den tilsvarende 
model, leveres separat. Find produktspecifikationstabellerne og produktnavnepladen på siderne 17 eller kontakt vores 
repræsentant. 

Pumpedesign 

Pumpen er undervandstæt og drives af en elektromotor. Pumpen er designet til at flytte spildevand, råvand og 
rent vand. Undlad at betjene dette produkt under andre forhold end dem, der er angivet. 

ADVARSEL 

• Denne pumpe er hverken støvtæt eller eksplosionssikker. Undlad at bruge den på et sted, hvor der er
giftig, ætsende eller eksplosiv gas til stede. Brug på et sådant sted kan forårsage brand eller eksplosion. 

• Undlad at betjene produktet under anden spænding end den, der er beskrevet på navnepladen med 
spændingsvariationsgrænsen inden for ±10 %. Manglende overholdelse af denne forsigtighedsregel 
kan medføre funktionsfejl og nedbrud af produktet, hvilket kan føre til elektrisk lækage eller elektrisk stød. 

• Undlad at betjene pumpen i et område, der er udsat for et vandtryk, der overstiger andre betingelser
end dem, der er angivet.

Transport og opbevaring 

Produktspecifikation 
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Betingelser for pumpeanvendelse 

Betingelser Beskrivelse 
Væsketemperatur 5 °C til 40 °C (41 °F til 104 °F) 

pH-væske 5-8 

Nominel effektvariation ±10 % 

Spændingsvariation uden overophedning ±10 %, forudsat at den ikke kører 

Frekvensvariation ±1 % 

Maksimalt tilladt tryk 0,2 MPa (2kgf/cm2) – Afgangstryk 

Pumpeinstallation 

ADVARSEL 

• Før pumpen monteres, skal det kontrolleres, at kablet og kabelindgangen ikke er blevet beskadiget 
under transporten.

• Vær opmærksom på pumpens tyngdepunkt og vægt. Hvis pumpen ikke er ophængt korrekt, kan det 
medføre personskade.

• Undlad at bruge pumpekablet til at hænge pumpen op. Dette vil beskadige det ydre hylster og kan 
forårsage elektrisk stød eller brand.

• Afmontér IKKE produktet før/under installationen, med mindre der foreligger godkendte instruktioner 
fra PRORIL.

BEMÆRKNING 

Følgende monteringskrav skal gennemføres: 

• Brug pumpens dimensionstegning for at sikre korrekt montering. Hvis du har spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte vores repræsentant eller virksomhed.

• Sørg for en egnet beskyttelsesbarriere rundt om pumpens arbejdsområde.
• Kontroller for eksplosionsrisiko før rørsvejsning eller brug af elektrisk håndværktøj.
• Fjern eventuelt resterende snavs fra indløbsrørsystemet, før pumpen monteres.

FORSIGTIG 

Under rørarbejde skal man være opmærksom på, om svejsegnister, maling, beton osv. kommer i kontakt med pumpen, 
da det kan medføre, at pumpen ikke fungerer korrekt, og at der kan forekomme lækage eller elektrisk stød. 

FORSIGTIG 

Pumpen er en delmaskine uden beskyttelse. Pumpen kan ikke i sig selv udføre en bestemt funktion og vil først 
være færdig, når den er indbygget i systemet, herunder alle nødvendige beskyttelsesanordninger/afskærmnings- 
og styreeffektkredsløb. Endelig skal systemintegratoren træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at delmaskiner kun kan markedsføres, hvis de opfylder de relevante bestemmelser i EN 60204-1 og EN ISO 12100. 
Sikkerhedsafstand og slids/åbning skal være i overensstemmelse med tabel 1, 3, 4 i EN ISO 13857. 

Følgende monteringsinstruktioner gælder kun, når monteringen er designet efter pumpens 
dimensionstegninger. 

1. Før kablet, så det ikke har skarpe bøjninger, ikke kommer i klemme og ikke kan trækkes ind i pumpeindgangen.
2. Tilslut afgangsrøret. Pumpen er udstyret med en udløbsforbindelse til slange eller rør. Rørarbejdet må ikke 

skabe en luftlomme midt i rørføringen.

Montering 
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BEMÆRKNING 

Afgangsrøret kan føres lodret eller vandret, men skal være uden skarpe bøjninger. Overdreven bøjning kan 
hæmme vandstrømmen, reducere pumpens volumen eller tilstoppe pumpen. 

3. Monter en kontraventil, hvis pumpegraven er dyb, eller hvis den lodrette/sidegående rørføring er for lang.
4. Sænk pumpen ned i pumpegraven. Fastgør et reb, en kæde eller en wire til håndtaget på øjeboltene til 

sænkning og løft pumpen.

FORSIGTIG 

Sørg for, at rebet ikke bliver sammenfiltret eller snoet under monteringen. 

5. Anbring pumpen på en vandret og fast base i et område, der er frit og som ikke får pumpen til at suge 
luft ind. Dette område skal have en tilstrækkelig vandstand og opsamler let vand. Alternativt kan pumpen 
ophænges med en løftekæde lige over pumpegravens bund. Sørg for, at pumpen ikke kan rotere ved 
opstart eller under drift.

BEMÆRKNING 

For det vandniveau, der kræves til betjening af pumpen, henvises til pumpens dimensionstegning, der kan fås 
hos vores repræsentant eller virksomhed. 

6. Sørg for, at pumpehjulets rotation er korrekt.
7. Hvis der opstår problemer under installationen, bedes du kontakte en PRORIL repræsentant.

Krav til montering af svømmerafbryderens placering 

FORSIGTIG 

Anbring pumpen med indbygget svømmerafbryder i et område, hvor flyderen kan bevæge sig korrekt og nemt 
op og ned uden at blive fanget med gravvæggene, kablet eller løftekæderne. 

ELEKTRISK FARE 

• En autoriseret elektriker skal føre tilsyn med alt elektrisk arbejde. Overhold alle lokale regler og forskrifter. 
• Før arbejdet på enheden påbegyndes, skal det sikres, at enheden og kontrolpanelet er isoleret fra 

strømforsyningen og ikke kan tilføres strøm. Dette gælder også for styrekredsløbet.
• Lækage i de elektriske dele kan forårsage beskadiget udstyr eller en sprunget sikring. Hold enden

af motorkablet over væskeniveauet.
• Sørg for, at alle ubrugte ledere er isolerede.
• Der er risiko for elektrisk stød eller eksplosion, hvis de elektriske forbindelser ikke udføres korrekt,

eller hvis der er fejl eller skader på produktet.

  TIL     FRA  

Gentag 

Elektrisk forbindelse 
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Tilslutningskrav (eksterne beskyttelsesenheder) 

• Forsyningsmyndigheden skal underrettes, inden pumpen monteres, hvis den skal tilsluttes til det 
offentlige net. Når pumpen er tilsluttet den offentlige strømforsyning, kan det medføre flimmer
i glødepærer, når den startes.

• Netspændingen og -frekvensen skal være i overensstemmelse med specifikationerne på dataskiltet. 
Forsyningsspændingen og frekvensvariationen skal ligge inden for ±1 % af den nominelle spænding. 
Hvis pumpen kan tilsluttes forskellige spændinger, angives den tilsluttede spænding ved hjælp af en 
gul mærkat tæt på kabelindgangen.

• Pumpen skal forsynes via en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominel reststrøm på højst 30 mA.
• Sikringerne og effektafbryderne skal have den korrekte nominelle værdi, og pumpeoverbelastningen 

(motorbeskyttelsesafbryderen) skal tilsluttes og indstilles til den nominelle strøm i henhold til
dataskiltet og i givet fald til ledningsdiagrammet.

• Startstrømmen ved direkte start kan være op til seks gange højere end den nominelle strøm.
Ved brug af start-delta reduceres strømmen med faktoren 0,58 (1/3), som skal tages i betragtning 
ved indstilling af effektafbryderne.

• Sikringsklassen og kablerne skal være i overensstemmelse med de lokale regler og bestemmelser.
• Hvis der foreskrives en periodisk drift, skal pumpen forsynes med overvågningsudstyr, der understøtter 

en sådan drift.

BEMÆRKNING 

Det er muligt at styre vandstanden ved at kombinere svømmerafbrydere med en analog tryksensor. Der kan 
monteres to ekstra svømmerafbrydere i det dedikerede styresystem til højniveau- og tørkørselsalarm. 

• De termiske kontakter/termistorer skal være i brug.
• Kablerne skal være i god stand, må ikke have skarpe bøjninger og må ikke klemmes. 
• Der skal tages højde for spændingsfaldet i lange kabler. Drevenhedens nominelle spænding målt 

ved kabeltilslutningspunktet i pumpen.

Jordafledning (jordforbindelse) 

ELEKTRISK FARE 

• Alt elektrisk udstyr skal jordes (jordforbindes). Dette gælder for pumpeudstyret, drevenheden og 
eventuelt overvågningsudstyr. Afprøv jordledningen (jord) for at kontrollere, at den er tilsluttet korrekt. 

• Hvis motorkablet rykkes løs ved en fejltagelse, skal jordledningen være den sidste leder, der løsnes 
fra sin terminal. Sørg for, at jordledningen (jord) er længere end faseledningerne. Dette gælder for 
begge ender af motorkablet.

• Risiko for elektrisk stød eller forbrænding. Der skal tilsluttes en ekstra jordbaseret (jord) 
fejlbeskyttelsesanordning til de jordede (jordforbundne) stik, hvis der er sandsynlighed for, 
at personer kommer i fysisk kontakt med pumpen eller pumpen eller pumpede væsker.

• Tilslutning af strømkablerne.

FORSIGTIG 

Lækage i de elektriske dele kan forårsage beskadiget udstyr eller en sprunget sikring. Hold enden af 
motorkablet over væskeniveauet. 

1. Kontroller navnepladen for udgang og spænding, der kræves til pumpen.
2. Tilslut strømkablerne, herunder jordforbindelse (jord) til terminalen eller startmotoren.
3. Det er vigtigt, at pumpen er korrekt jordet og forsynet med en lækageafbryder for at beskytte brugerne 

mod alvorlige elektriske stødskader.
4. Tilspænd kabelindgangen i nederste position.
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Tilslutning af strømkablerne 

FORSIGTIG 

Vær opmærksom på, at strømstikket varierer fra land til land eller fra område til område. 

Enkelfaset/trefaset direkte start 

L1 L2 Jord L1 L2 L3 Jord 

Trefaset start - Delta-start 

Trefaset 

Enkeltfase 

Brun Blå Sort Brun Blå 

Sort Hvid Hvid Grøn/gul 

Yderligere oplysninger om produktets kredsløbsdiagram for den tilsvarende model vil blive leveret separat. 
Kontakt vores repræsentant eller virksomhed. 

Før drift 

• Undlad at betjene pumpen uden monterede sikkerhedsanordninger.
• Undlad at betjene pumpen med udledningsventilen lukket.
• Sørg for, at alle sikkerhedsafskærmninger er på plads og fastgjort.

• Undlad at arbejde alene.
• Vær opmærksom på risikoen for pludselig start, hvis produktet anvendes med styring af 

svømmerafbryderens niveau og/eller intern kontaktor.
• Start aldrig pumpen, mens den er ophængt, da pumpen kan køre i ryk og forårsage alvorlige ulykker. 

Jord 

Brun 
(rød)

Blå 
(hvid)

Sort Grøn/gul 
(grøn)

U1 V1 W1 U2 V2 

W2 T1 T2 Jord 

U1 V1 W1 T2 T2 U2 V2 W2 

GRØN/GU 

BRUN BLÅ 

Drift 
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ELEKTRISK FARE 

Risiko for elektrisk stød. Sørg for, at ingen kommer tættere på enheden end 20 m eller 65 ft., når den er i kontakt 
med den pumpede eller blandede væske. 

BEMÆRKNING 

Produktets støjniveau er under 70 dB. Støjniveauet på 70 dB kan dog overskrides i visse anlæg og på visse 
driftstidspunkter på kapacitetskurven. Sørg for at få kendskab til støvniveaukravene i det miljø, hvor pumpen 
er monteret. Hvis dette ikke sker, kan det medføre høretab eller overtrædelse af lokale love. 

1. Kontrollér typeskiltet for pumpens påkrævede effekt og spænding.
2. Kontroller ledninger, strømforsyningsspændingen, kapaciteten af jordlækageafbryderen osv.
3. Start pumpen.

Afprøvning af ikke-svømmerafbryder 

Lad pumpen køre i en kort periode (1 til 2 sekunder), og kontroller retningen, hvis rotoren 
er i rotation. Hvis startrykretningen er mod uret (set ovenfra), er rotationsretningen korrekt. 
Hvis rotationsretningen er forkert, skal to af ledningerne ombyttes (kontakt en autoriseret 
elektriker). 

FORSIGTIG 

• Sørg for at kontrollere pumpens rotationsretning, mens pumpen ikke er 
nedsænket i vand. Ellers vil pumpen blive beskadiget, hvilket kan føre til
strømlækage og elektrisk stød.

• Hold ALDRIG på håndtaget, mens du tjekker rotationsretningen. Startrykket kan være meget 
voldsomt.

• Betjen pumpen fra 3 til 10 minutter, og udfør følgende kontrol:
• Ved hjælp af et AC meter (klemme) måles driftsstrømmen ved faserne U, V og W, der tilsluttet 

klembrættet.
• Ved hjælp af et AC voltmeter (tester) måles spændingen på klembrættet.

Betingelser Beskrivelse 
Nominel effektvariation ±10 % 

Spændingsvariation uden overophedning ±10 %, forudsat at den ikke kører 
Frekvensvariation ±1 % 

• Fortsæt med den normale drift, hvis der ikke konstateres unormale forhold under afprøvningen.
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Afprøvning af svømmerafbryder 

1. Ret svømmerafbryderen nedad.
2. Hæv svømmerafbryderen til sin højeste placering. Dette vil få pumpen til at starte.
3. Sæt derefter svømmerkontakten tilbage til sin oprindelige position. Dette vil få pumpen til at stoppe.
4. Udfør trin (2) og (3) efter hinanden to eller flere gange for at kontrollere funktionen.

Drift 
FARE FOR VARME OVERFLADER 

Undlad at berøre produktet med bare hænder under eller umiddelbart efter betjeningen, da produktet kan blive 
meget varmt under drift. Hvis denne forsigtighedsregel ikke overholdes, kan det medføre forbrændinger. 

FORSIGTIG 

• Undlad at køre pumpen tør eller at betjene den med sin sluseventil lukket, da dette vil beskadige 
produktet, hvilket kan medføre elektrisk lækage eller elektrisk stød.

• Der kan forekomme forurening af væsken på grund af lækage af smøremidler. Undlad at bruge 
produktet til drikkevand.

1. Vær opmærksom på vandstanden under drift.
2. Undlad at betjene pumpen på det laveste vandniveau i mere end 30 minutter. For nærmere oplysninger om

det laveste vandniveau henvises til dimensioneringstegningen, som leveres separat.
3. Hvis den indbyggede motorsikkerhed er aktiveret, vil pumpen slukke og genstarte automatisk.

Regelmæssig kontrol og forebyggende vedligeholdelse vil sikre en mere pålidelig og sikker drift. Det anbefales 
at udføre en indledende inspektion af pumpen inden for 3 til 4 måneder efter monteringen. 
Efterfølgende inspektioner/vedligeholdelse kan udføres hver 6. måned. 

ADVARSEL 

• Afbryd og lås altid pumpen fra strømforsyningen, før pumpen inspiceres.
• Sørg for, at pumpen ikke kan rulle eller vælte for at skade personer og beskadige ejendom.
• Skyl pumpen grundigt med rent vand, før der arbejdes på pumpen.
• Pumpen bør ikke aktiveres, hvis den er delvist afmonteret.

Vedligeholdelseskrav 

• Lad alle system- og pumpekomponenter køle af, inden de håndteres.
• Sørg for, at pumpen og dens komponenter er blevet grundigt rengjort.
• Inspicer og kontroller, at der ikke er skader på pumpens yderside, og at boltene og møtrikkerne 

ikke har løsnet sig.
• Undlad at åbne nogen udluftnings- eller aftapningsventil, og undlad at afmontere nogen propper,

mens systemet er under tryk.
• Sørg for, at pumpen er isoleret fra systemet. 

Generelle retningslinjer for vedligeholdelse 

• Rengør alle dele grundigt, især O-ringenes riller.
• Udskift alle O-ringe og pakninger.
• Under montering eller servicering af pumperne anbefales det, at skruerne tilspændes til ca. 6 Nm 

(4,5 6 ft-lb). Tilspændingsmomentet sikrer, at delene er korrekt fastgjort, og at pumpen fungerer efter 
hensigten.

Vedligeholdelse og inspektion 
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SKÆREFARE 

Slidte pumpehjul har ofte meget skarpe kanter. Vær meget forsigtig, når du udskifter dem. 

Problemer Mulige årsager Løsninger 

Pumpen starter ikke. 

Der er ingen strøm (strømsvigt). Kontakt elselskabet eller et 
elværksted. 

Åbent kredsløb eller dårlig 
tilslutning af flerlederkablet. 

Tjek, om der er et åbent 
kredsløb i flerlederkablet 
eller kabelføringen. 

Pumpehjulet er blokeret. Inspicér pumpen og fjern 
blokeringen. 

Pumpen starter, 
men stopper 
øjeblikkeligt, 
hvilket aktiverer 
motorværnet. 

Pumpehjulet er blokeret. Inspicér pumpen og fjern 
blokeringen. 

Spændingsfald. 

Korrigér spændingen til den 
nominelle spænding, eller 
brug en forlængerledning, 
der opfylder standarden. 

En 50 Hz model drives ved 60 Hz. Tjek typeskiltet og udskift 
pumpen eller pumpehjulet. 

Sien er blokeret, og pumpen har 
opereret i tørdrift i mange timer. Fjern blokeringen. 

Unormal motor. Reparér motoren eller 
udskift med en ny. 

Pumpen opsamler for meget bundfald. 

Anbring en betonblok under 
pumpen for at forhindre 
pumpen i at opsamle 
bundfald. 

Pumpehoved og 
pumpevolumen 
er lavere. 

Pumpehjulet er slidt. Udskift. 

Slangen kan være tilstoppet. 

Minimér antallet af 
bøjninger i slangen (i et 
område med meget affald 
bør pumpen sættes i en 
tætmasket kurv). 

Sien er blokeret eller begravet. 

Minimér antallet af 
bøjninger i slangen 
(i et område med meget 
affald bør pumpen sættes 
i en tætmasket kurv). 

Motoren roterer baglæns. Ombyt strømforsyningens 
terminalforbindelse. 

Pumpen laver støj 
eller vibrerer. Motorlejet kan være beskadiget. Udskift lejet. 

Fejlfinding 
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No enomination No Denomination 

1 Discharge 8 Shaft sleeve 

2 Upper cover 9 Impeller 

3 Outer case 10 Pump casing 

4 Motor 11 Inlet plate 

5 Mech. Seal 12 Strainer 

6 Seal bracket 13 Base plate 

7 Oil seal 

No enomination No Denomination 
1 Motor 7 Agitator 

2 Mech. Seal 8 Wear plate 

3 Pump casing 9 Inlet plate 

4 Oil seal 10 Strainer 

5 Shaft sleeve 11 Strainer Base 

6 Impeller 12 Base plate 

Part List Tank / Tank Slim Pumps 

10 

11 

12 

13 

Part List Titan / Stormy Pumps 

1

2

3
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enomination No Denomination 
1 Motor 7 Pump casing 

2 Mech. Seal 8 Flange 

3 Pump casing 9 Discharge elbow 

4 Oil seal 

5 Shaft sleeve 

6 Impeller 

enomination No Denomination 
1 Handle 7 Seal bracket

2 Outer case 8 Oil seal 

3 Gasket 9 Impeller

4 Motor

5 Discharge

6 Mech. seal 

Part List GOCUT / GOVOX/-G/-U/-S / GOMAX /X-VOX Pumps 

Part List SMART / LITE / VOX / X-SMART Pumps 

Gasket

Inlet plate

Strainer

10

12

11

1

2

3

4

3

5

8

9
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enomination No Denomination 
1 Discharge elbow 6 Impeller

2 Motor 7 Inlet plate

3 Oil seal 8 Base plate

Part List SAVVY / JUMBO / BASE Pumps 

4 

5 

1

2

3
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TANK / TANK SLIM SERIES

XZ1 -Z2 x1x2x3 Z3

15 = 1.5kW 80 = 8.0kW
22 = 2.2kW 110 = 11kW
30 = 3.0kW 150 = 15kW
37 = 3.7kW 220 = 22kW
55 = 5.5kW 370 = 37kW
75 = 7.5kW 450 = 45kW

STORMY SERIES

STORMY Y1Y2Y4Y5

37 = 3.7kW 370 = 37kW
55 = 5.5kW
75 = 7.5kW
110 = 11kW
150 = 15kW
220 = 22kW

GOCUT /GOBITS / GOVOX / GOVOX-S / GOVOX-U / GOVOX-G / GOMAX SERIES

04 = 0.4kW 55 = 5.5kW
08 = 0.75kW 75 = 7.5kW
11 = 1.1kW 110 = 11kW
15 = 1.5kW 150 = 15kW
22 = 2.2kW 220 = 22kW
37 = 3.7kW

SMART / SMART LITE / SAVVY / SAVVY JUMBO / SAVVY BASE / X-SMART / X-VOX SERIES

08 = 0.75kW 600 = 0.55kW
100 = 0.1kW 750 = 0.75kW
150 = 0.15kW 1500 = 1.5kW
200 = 0.25kW 15 = 1.5kW
300 = 0.25kW
400 = 0.4kW

Y1 = Discharge size Y2 = Power Output in kW Y3 = Phase

T = three phase

SMART / SMART LITE / SAVVY / SAVVY JUMBO / 
SAVVY BASE / X-SMART / X-VOX SERIES Y1Y2Y3

2 inch discharge Blanck = single phase 
3 inch discharge A = float switch

2 inch discharge
Y2 = Power Output in kW Y3 = Phase

Blanck = three phase 
S = single phase
A = float switch
SA = single phase with float switch

Y1 = Discharge size

3 inch discharge
4 inch discharge
6 inch discharge

Y1Y2Y3GOCUT / GOVOX / GOVOX-S / GOVOX-U / GOVOX-G 
/ GOMAX SERIES 

8 inch discharge

Y4 = Standing Type
P = open stand

S = strainer

Y1 = Discharge size
3 inch discharge
4 inch discharge
6 inch discharge

Y5 = Standing Type
Blanck = standard
L = enhanced flow

Y2 = Power Output in kW

4 inch discharge
6 inch discharge
8 inch discharge

Blanck = three phase 
S = single phase
A = float switch
SA = single phase with float switch

x2 = Power Output in kW x3 = Phase
2 inch discharge
3 inch discharge

TANK / TANK SLIM

Z1 = Stainless Type
Z2 = Customer Code
Z1 = Customer Request

x1 = Discharge size

Produktspecifikationstabel og navneskilt
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Description 

1st Letter (year) 2nd Letter (month) Numbers 
A = 2016 N = December Continuous number 

sequence from 
production  

Examples: 
CP 1026 ( 2018 / 
November / 1026th 
pump ) 
BS 1496 ( 2017 / 
August / 1496th pump) 
BN 1135 ( 2017 / 
December / 1135th 
pump )  

B = 2017 P = November 
C = 2018 Q = October 
D = 2019 R = September 
E = 2020 S = August 
F = 2021 T = July 
G = 2022 U = June 
H = 2023 V = May 
I = 2024 W = April 
J = 2025 X = March 
K = 2026 Y = February 
L = 2027 Z = January 

Navneskiltet indeholder vigtige oplysninger. Vær forsigtig med ikke at overskride de angivne specifikationer i 
forbindelse med brugen af produktet. 



PRORIL Pumps Europe BV
Edisonstraat 12a 7006 RD Doetinchem, The Netherlands
WWW.PRORILPUMPSEUROPE.COM

MADE IN TAIWAN REV. MN：2021-01 
2021 PRORIL. The original instruction is in English. All non-English instructions are translations of the original 
instruction. 
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