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Lugupeetud klient! 

Aitäh, et valisite PRORILi sukelpumba! Käesolevas kasutusjuhendis on toodud juhised pumba paigaldamiseks, 
selle kasutamiseks ja hooldamiseks. Toote vale kasutamine võib põhjustada kehavigastusi, varakahju ja tühistada 
garantii. Pumba kättesaamisel kontrollige seda kahjustuste või puuduste suhtes. Enne toote paigaldamist ja 
kasutamist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi ja säilitage edaspidiseks kasutamiseks. 

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.prorilpumpseurope.com . Aitäh! 

Enne toote kasutamist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi ja säilitage edaspidiseks kasutamiseks. Hoiatuse eiramine 
võib põhjustada kehavigastusi ja terviseprobleeme, toote kahjustamist ja/või toote rikkeid. 

Ohu sümbolid 

OHT 

   HOIATUS 

   ETTEVAATUST 

Ohtlik olukord, mille tulemus on surm või tõsine vigastus, kui ohtu ei väldita.  

Ohtlik olukord, mille tulemus võib olla surm või tõsine vigastus, kui ohtu ei väldita. 

Ohtlik olukord, mille tulemus on kerge või keskmine vigastus, kui ohtu ei väldita.

 Võimalik olukord, mis, kui seda ei väldita, võib põhjustada ebasoovitavat 

seisundit. 

Lisaohusümbolid 

ELEKTRIOHT    MULJUMISOHT 

OHT 

Elektrilöögi oht – pumbal on maandusjuht või maandustüüpi pistik. Elektrilöögi ohu vähendamiseks veenduge, 
et see on ühendatud rikkevooluseadmega või nõuetekohase maandusega pistikupessa. Pump EI OLE mõeldud 
kasutamiseks seal, kus inimesed vees on. 

Sissejuhatus 

Ohutusalane teave 

KUUM PIND TERAV OBJEKT

MÄRKUS

Ohutusnõuded 

http://www.prorilpumpseurope.com/


ET 

4 

HOIATUS 

• Pumpa on hinnatud vaid vees kasutamise tingimustes.
• Ärge kasutage toodet plahvatusohtliku keskkonna läheduses.
• Ärge kasutage toodet tuleohtlike vedelike või gaaside läheduses.
• Lülitage alati pump välja, ühendage see elektrivõrgust lahti, lukustage see ja pange hoiatussilt välja, 

enne kui seadet kontrollite, hooldate ja seadistate.
• Ärge muutke kõiki kaitsevahendite sätteid ilma PRORILi esindajaga nõu pidamata.
• Toode on mõeldud reovee, puhastamata ja puhta vee transportimiseks. Pumba ja teie ohutuse

tagamiseks ei tohi käidelda järgmisi vedelikke:
i ) tuleohtlik, mürgine, abrasiivne, kristalliseeruv ja polümeriseeruv vedelik; 
ii ) vedelad kemikaalid ja toit, leeliseline ja söövitav vedelik; 
iii ) vedelik, mis sisaldab kõrge temperatuuri, kõrge viskoossuse ja tahket ainet. 

• Katke elektripistik või toitekaabli ots, et kaitsta neid pidevalt sissetungiva niiskuse eest.
• Ärge puudutage torustikku ega elektriühendusi, kui pump töötab.
• Ärge katsuge vett, kui pump töötab!
• Pikaajalise müraga kokkupuute puhul tuleb kasutada kuulmiskaitset.
• Ärge jooksutage pumpa ilma veeta, väljaspool vett või vähese veehulga korral. Ärge kasutage pumpa,

kui toitekaabel on kahjustatud. Kui teil on küsimusi, võtke ühendust meie esindaja või ettevõttega.

Keskkonnaohutus 

Kasutusest kõrvaldamisel ei tohi elektriseadmeid visata sorteerimata olmejäätmete hulka, kasutage eraldi kogumiskohti. 

Saadaolevate kogumissüsteemide kohta saate teavet kohaliku omavalitsuse üksuselt. Kui elektriseadmed viiakse 
kasutusest kõrvaldamisel prügilasse, võivad põhjavette imbuda ja toiduahelasse sattuda ohtlikud ained, mis 
kahjustavad teie tervist ja heaolu. 

Toote garantii 

PRORILi ainus kohustus antud 12-kuulise garantii raames piirdub selliste osade parandamise või asendamisega, 
mida müüja peab enda äranägemisel defektseks. Garantii ei kehti, kui kahju on tekkinud järgmistel põhjustel: 

• vale paigaldus;
• puudulik hooldus;
• väärkasutuse või kuritarvitamise tagajärjel tekkinud kahju;
• kolmandate isikute tehtud muudatused, millega on pumpa muudetud või proovitud muuta.
• tavapärane kulumine;
• pumpa on kasutatud ette nähtud eesmärkidest muudel eesmärkidel.

PRORIL ei vastuta järgmise eest: 

• kehavigastused;
• materiaalne kahju;
• majanduslik kaotus.

PRORIL jätab endale õiguse muuta disaini ja tehnilisi andmeid ilma sellest ette teatamata. 
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MULJUMISOHT 

Hoidke rippuvast lastist eemale. Seade ja selle osad on rasked. Järgige kehtivaid õnnetuste ennetamise eeskirju. 

Tõstmine 

• Veenduge, et pump oleks korralikult kinnitatud ja see ei saaks veereda või ümber kukkuda.
• Järgige hoolikalt, kus on pumba raskuskese ja milline on selle mass. Vale tõstmise tulemuseks võib

olla toote kahjustada saamine, vigastus või surm. 
• Tõstke pumpa alati vastavast käepidemest või sobiva varustuse abil. Kui võimalik, kasutage 

tõstmiseks aasasid või tõstesilmi. 
• Pumpa ei tohi tõsta mootorikaablist või voolikust.
• Kui pumpa teisaldatakse käsitsi, valige inimeste arv pumba massi silmas pidades. Pumba tõstmisel

haarake sellest kindlalt kinni, ärge painutage selga (painutage selja kaitsmiseks põlvi), vaadake otse
ette ja liikuge sujuvalt.

Ladustamine 

MÄRKUS 

• Kaitske pumpa niiskuse, kuumusallikate ja mehaaniliste kahjustuste eest.
• Ärge asetage pakitud toote peale suuri raskusi.

• Alates 70 °C juures ei tohi seadet ladustada kauem kui 24 tundi.
• Külmas kliimas ei tohi pumbas vesi külmuda.
• Pikema ladustamisaja järel tuleb pumpa enne kasutamist kontrollida.
• Enne pumba kasutamist pöörake tiivikut käsitsi.
• Kontrollige tihendeid ja kaabli sisenemiskohta.

Pumba  näitajate,  nt  mõõtmetes,petsifikatsioonide,  asjakohase  mudeli  jõudluskõveratkeohta  antakse 
eraldi lisateavet. Toote näitajate tabelid ja nimesilt on saadaval saitidel 17 võmi  eie esindaja kaudu. 

Pumba konstruktsioon 

Tegemist on elektrimootoriga sukelpumbaga. Toode on mõeldud reovee, puhastamata ja puhta vee 
pumpamiseks. Ärge kunagi kasutage pumpa muudel kui täpsustatud tingimustel. 

HOIATUS 

• Pump ei ole tolmu- ega plahvatuskindel. Ärge kasutage seda keskkonnas, kus on mürgiseid, söövitavaid 
või plahvatusohtlikke gaase. Sellises kohas pumba kasutamisel võib tekkida tulekahju või plahvatus.

• Ärge kasutage toodet rohkem kui 40 °C kuumas või soojas vedelikus, kuna see võib toodet
kahjustada, mille tulemuseks võib olla lekkevool või elektrilöök.

• Ärge kasutage pumpa keskkonnas, kus veesurve on suurem kui lubatud.

Transport ja ladustamine 

Pumba näitajad 

• Ärge kasutage toodet muu pingega kui tootesildil kirjeldatud, lubatud pinge kõikumine on ±10%. Kui seda 
 ettevaatusabinõud ei järgita, võib tekkida toote töös tõrge või see võib puruneda, mille tulemuseks võib olla 
 lekkevool või elektrilöök
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Pumba kasutustingimused 

Tingimused Kirjeldus 
Vedeliku temperatuur 5 °C kuni 40 °C (41 °F kuni 104 °F) 

vedeliku pH 5–8 

Nimivõimsuse hälve ±10 % 
Pinge kõikumine ilma 
ülekuumenemiseta 

±10 %, tingimusel, et see ei tööta 

Sageduse kõikumine ±1 % 

Maksimaalne lubatud rõhk 0,2 MPa (2kgf/cm2) – väljalaskerõhk 

Pumba paigaldamine 

HOIATUS 

• Enne pumba paigaldamist kontrollige, ega kaabel ja kaabli sisenemiskoht pole transpordi käigus 
kahjustada saanud.

• Jälgige, kus on pumba raskuskese ja milline on selle kaal. Kui pumpa pole korralikult üles riputatud, 
võivad selle tulemusel tekkida vigastused.

• Ärge kunagi kasutage pumba kaablit pumba riputamiseks. See kahjustab kaablit ja võib tekitada 
elektrilöögi või tulekahju.

• ÄRGE demonteerige toodet enne paigaldamist või paigaldamise ajal ilma PRORILi volitatud juhisteta. 

MÄRKUS 

Järgmisi paigaldusnõudeid tuleb järgida. 

• Õigeks paigaldamiseks kasutage pumba mõõteskeemi. Kui teil on küsimusi, võtke ühendust meie 
esindaja või ettevõttega.

• Paigaldage pumba tööpiirkonna ümber sobiv piire.
• Kontrollige enne torude keevitamist või mis tahes elektriliste käsitööriistade kasutamist plahvatusohtu.
• Enne pumba paigaldamist eemaldage praht torude sisselaskesüsteemist.

ETTEVAATUST 

Torutööde ajal ei tohi keevitussädemed, värv, betoon jmt pumbaga kokku puutuda, sest see võib põhjustada 
pumbarikkeid ja lekkevoolu või elektrilööke. 

Pumba konstruktsioon 

ETTEVAATUST 

Pump on osaliselt kokku monteeritud seade, millel pole kaitseseadmeid. Pump üksi ei suuda kindlat funktsiooni 
täita ja seda loetakse komplektseks siis, kui see on integreeritud süsteemi, kus on kõik vajalikud kaitseseadmed 
ja juhtimisahel. Süsteemi koostaja peab võtma kõik asjakohased meetmed, et osaliselt komplekteeritud masinaid 
saaks turul müüa ainult siis, kui on täidetud standardite EN 60204-1 ja EN ISO 12100 asjakohased nõuded. 
Ohutuskaugused ja vahemaa peavad vastama standardi EN ISO 13857 tabelitele 1, 3 ja 4. 

Järgmised paigaldusjuhised kehtivad ainult juhul, kui paigaldusel järgitakse pumba mõõteskeemi. 

1. Tõmmake kaabel sirgu, et see ei oleks teravnurga alla painutatud, pitsunud ja et see pumba 
sisselaskeavasse ei satuks.

2. Ühendage väljavoolutoru. Pumbal on kaasas väljavooluvooliku või -toru ühendus. Torutööde käigus ei tohi 
tekkida torudesse õhutaskuid.

Paigaldamine 
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MÄRKUS 

Väljavoolutoru võib paigaldada vertikaalselt või horisontaalselt, aga ilma teravnurkadeta. Liigne painutamine 
võib veevoolu takistada, pumbatavat veemahtu vähendada või pumba ummistada. 

3. Paigaldage tagasilöögiklapp, kui kaev on sügav või kui vertikaalne/külgnev torustik on liiga pikk.
4. Laske pump kogumiskaevu. Kinnitage aasadesse köis, kett või tross, et pumpa saaks langetada ja tõsta.

ETTEVAATUST 

Veenduge, et köis paigalduse käigus sõlme või keerdu ei lähe. 

5. Asetage pump kõvale horisontaalsele alusele õhuvabasse keskkonda, kus pump ei saa õhku sisse tõmmata. 
Keskkonnas peab olema piisavalt kõrge veetase ja vesi peab sinna kergesti juurde pääsema. Alternatiivina
võib pumba riputada tõsteketiga kogumiskaevu põhja kohale. Veenduge, et pump ei pöörleks ei 
käivitamisel ega töötamisel.

MÄRKUS 

Selleks, et välja selgitada pumba tööks vajalik veetase, vaadake pumba mõõteskeemi, mille saab meie 
esindajalt või ettevõttest. 

6. Veenduge, et tiiviku pöörlemine oleks õige.
7. Võtke ühendust PRORIL esindajaga, kui paigaldamisel esineb probleeme.

Ujukanduriga lüliti paigaldamise asukoha nõuded 

ETTEVAATUST 

Asetage pump koos integreeritud ujukanduriga lüliti varustusega keskkonda, kus see saab nõuetekohaselt ja 
vabalt üles ja alla liikuda, ilma et see kaevuseintesse, kaablisse või tõstekettidesse kinni jääks. 

ELEKTRIOHT 

• Kõigi elektritööde tegemist peab kontrollima diplomeeritud elektrik. Järgige kõiki kohalikke eeskirju 
ja määruseid.

• Enne toote kasutamist veenduge, et toode ja juhtpaneel oleksid toiteallikast eraldatud ja et neid ei 
saaks pingestada. See kehtib ka juhtimisahela kohta.

• Vee lekkimine elektrilistesse osadesse võib kahjustada seadmeid või kaitselülitit. Hoidke 
mootorikaabli otsa vedelikutasemest kõrgemal.

• Veenduge, et kõik juhid, mis pole kasutuses, oleksid isoleeritud.
• Kui elektrilisi ühendusi korralikult ei tehta või kui toode on rikkis või kahjustatud, võib tekkida

elektrilöögi- või plahvatusoht.

SISSE VÄLJA 

Kordus 

Elektrilised ühendused 
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Elektrivõrku ühendamise nõuded (väline kaitseseade) 

• Enne pumba paigaldamist peab teavitama elektripakkujat, kui seade ühendatakse avalikku võrku. 
Kui pump on ühendatud avalikku elektrivõrku, võib see käivitamisel põhjustada hõõglampide värelust. 

• Võrgu pinge ja sagedus peavad ühilduma andmesildil toodud näitajatega. Toitepinge ja sagedus 
võivad kõikuda ±1% nimipingest. Kui pumpa saab ühendada erinevate pingetega võrkudesse, siis 
peab selle võrgu pinge, millesse pump on ühendatud, märkima ära kollasel kleebisel kaabli
sisenemiskoha läheduses.

• Pumba toide peab tulema läbi rikkevoolukaitseseadme, mis suudab lahutada kontakte kuni 30 mA 
rikkevoolu korral.

• Kaitsmed ja kaitselülitid peavad olema sobiva kaitseastmega ja pumba ülekoormuskaitse (mootori 
kaitselüliti) peab olema ühendatud ja seadistatud vastavalt nimivoolule andmesildil ja (kui see on 
asjakohane) elektriskeemile.

• Otselülitusega käivitamisel võib käivitusvool olla kuni kuus korda suurem kui nimivool. Täht-kolmnurk 
käivituse puhul kulub 0,58 (1/3) korda vähem voolu, mida tuleb kaitselülitite seadistamisel
arvesse võtta.

• Kaitsmete kaitseastmed ja kaablid peavad vastama kohalikele eeskirjadele.
• Kui pump töötab perioodiliselt, siis peab sellele paigaldama jälgimisvarustuse, mis sellist

käitamist toetab.

MÄRKUS 

Veetaset on võimalik kontrollida, kombineerides ujukanduriga lüliteid analoog-rõhuanduriga. Spetsiaalsesse 
juhtsüsteemi saab paigaldada kaks lisanduvat ujukanduriga turvalülitit, mis annavad häiret kõrge veetaseme ja 
pumba kuivalt töötamise korral. 

• Kasutama peab termotakisteid/termistore.
• Kaablid peavad olema heas seisus, need ei tohi olla teravnurga alla painutatud ega pitsunud.
• Arvestage pikkade kaablite pingelangusega. Ajami nimipinget mõõdetakse pumba

kaabliühenduse juures.

Maandus 

ELEKTRIOHT 

• Kogu elektrilise varustuse peab maandama. See kehtib nii pumbavarustuse, ajami kui mis tahes 
jälgimisvarustuse kohta. Katsetage maandusjuhet, et kontrollida, kas see on õigesti ühendatud.

• Kui mootorikaabel kogemata lahti tõmmatakse, peab maandusjuht olema viimane, mis klemmi 
küljest lahti tuleb. Veenduge, et maandusjuht oleks pikem kui faasijuhtmed. See kehtib mootorikaabli 
mõlema otsa kohta.

• Elektrilöögi või põletuse oht. Ühendage lisarikkevoolukaitse/maandus maandatud 
ühendusklemmiga, kui inimesed tõenäoliselt pumba või pumbatava vedelikuga kokku puutuvad.

• Toitekaablite ühendamine

ETTEVAATUST 

Vee lekkimine elektrilistesse osadesse võib kahjustada seadmeid või kaitselülitit. Hoidke mootorikaabli otsa 
vedelikutasemest kõrgemal. 

1. Kontrollige pumba jaoks vajalikke väljundi ja pinge väärtusi nimesildilt.
2. Ühendage toitekaablid, sealhulgas maandus, klemmi või käivitiga.
3. Oluline on veenduda, et pump oleks korralikult maandatud ja varustatud lekkekaitsega, et vältida tõsiseid 

elektrilöögist tingitud vigastusi kasutajatele.
4. Fikseerige kaabli sisenemiskoht kindlalt kõige alumisse asendisse.
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Toitekaablite ühendamine 

ETTEVAATUST 

Toitepistik on riigiti või piirkonniti erinev. 

ROHELIN 

PRUUN SININE 

Ühefaasiline/kolmefaasiline otselülitusega Kolmefaasiline 

L1 L2 Maandus L1 L2 L3 Maandus 

Pruun 
(punane) 

Sinine 
(valge) 

ühefaasiline 

Kolmefaasiline käivitus – täht-kolmnurk käivitus 

Toote asjakohase mudeli elektriskeemi kohta antakse eraldi lisateavet. Võtke ühendust meie esindaja või ettevõttega. 

Enne käitamist 

• Ärge pange kunagi pumpa tööle ilma ohutusseadmeid paigaldamata.
• Ärge kunagi pange pumpa tööle, kui suruklapp on suletud.
• Veenduge, et kõik ohutusseadised oleksid olemas ja kindlalt paigas.
• Veenduge, et teie taganemistee on takistusteta.
• Ärge kunagi töötage üksi.
• Kui toodet kasutatakse veetaset jälgiva ujukanduriga lülitiga ja/või sisekontaktoriga, on oht, et see 

võib äkitselt käivituda.
• Ärge kunagi käivitage pumpa, kui see ripub, sest see võib jõnksatada ja tõsise õnnetuse põhjustada.

Maandus 

Roheline/kollane 
(roheline) Must 

U1 V1 W1 U2 V2 
Pruun Sinine Must Pruun Sinine 

W2 T1 T2 Maandus 
Must Valge Valge Roheline/kollane 

U1 V1 W1 U2  V2 W2 T2  T2 

Käitamine 
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ELEKTRIOHT 

Elektrilöögi oht. Veenduge, et keegi ei läheks seadmele lähemale kui 20 m, kui see puutub kokku pumbatava 
või segatava vedelikuga. 

MÄRKUS 

Toote tekitatav müratase on väiksem kui 70 dB. Siiski võib see mõnedes paigaldistes ja käitamisel teatud 
jõudluskõvera osades tekitada rohkem kui 70 dB müra. Veenduge, et mõistate pumba paigalduskeskkonna 
mürataseme nõudeid. Vastasel juhul võite kuulmist kahjustada või kohalikke seadusi rikkuda. 

1. Kontrollige pumba jaoks vajalikke väljundi ja pinge väärtusi nimesildilt.
2. Kontrollige juhtmestikku, toitepinget, lekkevoolukaitselüliti lahutusvõimet jne.
3. Käivitage pump.

Lüliti proovikäitamine 

Laske pumbal lühikest aega (1 kuni 2 sekundit) töötada ja kontrollige, mis suunas tiivik pöörleb. 
Kui see nõksatab käivitumisel vastupäeva (ülalt vaadates), siis on pöörlemissuund õige. 
Kui pöörlemissuund on vale, tuleks kaks juhet omavahel vahetada (selleks pöörduge 
diplomeeritud elektriku poole). 

ETTEVAATUST 

• Kontrollige pumba pöörlemissuunda, kui see pole vette lastud. Vastasel juhul
saab pump kahjustada, mille tagajärg võib olla lekkevool ja elektrilöök.

• ÄRGE KUNAGI hoidke pöörlemissuuna kontrollimisel käepidemest. 
Stardiliigutus võib olla äkiline.

• Laske pumbal töötada 3 kuni 10 minutit ja kontrollige järgmisi asjaolusid:
• kasutage vahelduvvoolu ampermeetrit (ampertange) ja mõõtke klemmiliistuga ühendatud U, V ja W

faasides talitlusvoolu.
• kasutage vahelduvvoolu voltmeetrit (testrit) ja mõõtke voolu klemmiliistul.

Tingimused Kirjeldus 
Nimivõimsuse hälve ±10 % 

Pinge kõikumine ilma 
ülekuumenemiseta 

±10 %, tingimusel, et see ei tööta 

Sageduse kõikumine ±1 % 

• Kui proovikäitamisel ebanormaalseid tingimusi ei tuvastata, jätkake tavalise käitamisega.
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Ujukanduriga lüliti proovikäitamine 

1. Pöörake ujukanduriga lüliti tagurpidi.
2. Tõstke ujuk kõige ülemisse asendisse. See käivitab pumba.
3. Järgmiseks viige ujuk tagasi algasendisse. See seiskab pumba.
4. Korrake samme 2 ja 3 järjestikku vähemalt kaks korda, et pumba tööd kontrollida.

Käitamine 
KUUM PIND 

Ärge kasutage toodet töötamise ajal või vahetult pärast töötamist paljaste kätega, sest see võib töötades väga 
kuumaks minna. Kui seda ettevaatusabinõud ei järgita, võib põletada saada. 

ETTEVAATUST 

• Ärge laske pumbal kuivalt töötada ega kasutage seda suletud klapiga, kuna see võib toodet 
kahjustada, mille tulemuseks võib olla lekkevool või elektrilöök.

• Kui määrdeaineid lekib, võib vedelik saastuda. Ärge kasutage kunagi toodet joogivee pumpamiseks.

1. Jälgige käitamise ajal veetaset.
2. Ärge laske pumbal kõige madalama veetaseme juures töötada kauem kui 30 minutit. Kõige madalama 

veetaseme andmeid saate vaadata mõõteskeemilt, mis on eraldi saadaval.
3. Kui sisseehitatud mootori ohutusseadis on sisse lülitatud, lülitub pump automaatselt välja ja taaskäivitub.

Regulaarne ülevaatus ja ennetav hooldus tagavad töökindluse ja ohutuse. Soovitatav on pumba esmane 
ülevaatus teha 3–4 kuud pärast paigaldamist. 
Järgnevaid ülevaatusi/hooldustöid saab teha iga 6 kuu tagant. 

HOIATUS 

• Enne pumba kontrollimist ühendage pump toitevõrgust lahti ja lukustage see.
• Veenduge, et pump ei veereks ümber ega kukuks maha, mis tooks kaasa inimvigastusi või varakahju. 
• Enne pumba ülevaatamist loputage seda hoolikalt puhta veega.
• Pumpa ei tohiks käivitada, kui see on osaliselt lahti võetud.

Hooldusnõuded 

• Laske süsteemi ja pumba osadel enne käsitsemist maha jahtuda.
• Veenduge, et pump ja selle osad on põhjalikult ära puhastatud.
• Kontrollige ja veenduge, et pump pole väljast kahjustada saanud ning selle poldid ja mutrid pole lahti. 
• Ärge avage ühtki klappi ega tühjenduskraani ega eemaldage korke, kui süsteem on rõhu all.
• Veenduge, et pump on süsteemist lahti ühendatud.

Üldised hooldusnõuded 

• Puhastage kõiki osi põhjalikult, eriti rõngastihendite keermeid.
• Vahetage kõik rõngastihendid ja muhv välja.
• Pumpade monteerimise ja hooldamise ajal soovitame poldid kinni keerata umbes 6 Nm 

pingutusmomendiga. Pingutusmoment kindlustab, et kõik osad on korrektselt fikseeritud ja pump
töötab eesmärgipäraselt.

Hooldus ja kontroll 
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TERAV OBJEKT 

Kulunud tiivikutel on sageli väga teravad servad. Olge nende asendamisel väga ettevaatlik! 

Probleemid Võimalikud põhjused Lahendused 

Pump ei käivitu 

Elektrivoolu pole Pöörduge elektriettevõtte 
või elektritöökoja poole 

Avatud vooluring või kaabli 
halb ühendus. 

Kontrollige avatud 
vooluringi olemasolu 
juhtmestikus. 

Tiivik on ummistunud. Kontrollige pumpa ja 
eemaldage plokk. 

Pump käivitub, kuid seiskub 
kohe, põhjustades 
mootorikaitse aktiveerimise. 

Tiivik on ummistunud. Kontrollige pumpa ja 
eemaldage plokk. 

Pingelangus 
Muutke pinge taset või 
kasutage standardpikkusele 
vastavat kaablit. 

50 Hz mudel töötab 
60 Hz juures. 

Kontrollige andmesilti ja 
vahetage pump või 
tiivik välja. 

Kurnaja on ummistunud 
ja pump töötas pikki 
tunde kuivana. 

Eemaldage plokk. 

Mootor töötab 
ebanormaalselt 

Parandage mootor või 
asendage see uue mootoriga. 

Pumpa kogub liiga 
palju setteid. 

Asetage pump 
betoonpinnale, et vältida 
setete kogunemist. 

Pumba pea ja pumpamise 
maht on väiksemad. 

Tiivik on kulunud. Vahetage uue tiiviku vastu. 

Voolik võib olla 
ummistunud. 

Vähendage paindumisi 
voolikus või rohke prahiga 
piirkonnas kasutage pumpa 
korvis suures. 

Kurnaja on ummistunud või 
mattunud aine alla. 

Vähendage paindumisi 
voolikus või rohke prahiga 
piirkonnas kasutage pumpa 
korvis suures. 

Mootor pöörleb tagurpidi. Vahetage toiteallika 
terminali ühendus. 

Pump tekitab müra 
või vibratsiooni. 

Mootori laager või tiivik 
on kahjustunud. 

Parandage või vahetage 
detail välja. 

Tõrkeotsing 



ET 

13 

No Denomination 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 Denomination 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 STORMY Pumps 

1

2

3
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Denomination No Denomination 
1 Motor 7 Pump casing 

2 Mech. Seal 8 Flange 

3 Seal bracket 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 

1

2

3

4

10

11

12

Gasket

Inlet plate

Strainer

No 

3

5

8

9
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enomination No Denomination 
1 Discharge elbow 4 Impeller

2 Motor 5 Inlet plate 

3 Oil seal 6 Base plate

Part List SAVVY / JUMBO / BASE Pumps 

4 

5 

1

2

3

6
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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

Product Specification Table and Nameplate
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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 

Nimeplaadil on olulised üksikasjad. Olge ettevaatlik, et toote kasutamisel ei ületataks antud spetsifikatsioone. 



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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