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Hyvä asiakas, 

Kiitos, kun valitsit PRORIL-uppopumpun. Tämä opas sisältää pumpun asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Pumpun 
virheellinen käyttö voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin ja mitätöidä takuun. Tarkasta pumppu vaurioiden 
ja puuttuvien osien varalta välittömästi otettuasi sen vastaan. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen 
asentamista ja käyttöä ja pidä se saatavilla myöhempää käyttöä varten. 

Katso pumpun tarkemmat tekniset tiedot verkkosivuiltamme osoitteesta www.prorilpumpseurope. com. Kiitos! 

Lue tämä opas huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se mahdollista myöhempää tarvetta varten. 
Tämän varoituksen huomiotta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin ja terveysongelmiin, tuotteen vaurioitumiseen 
ja/tai tuotteen toimintahäiriöön. 

Vaarailmoitussymbolit 

VAARA Vaarallinen tilanne, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos 
tilannetta ei vältetä. 

VAROITUS Vaarallinen tilanne, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos 
tilannetta ei vältetä. 

HUOMIO Vaarallinen tilanne, joka voi johtaa vähäiseen loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä. 

HUOMAUTUS Mahdollinen tilanne, joka voi johtaa epätoivottuun tilaan, jos tilannetta ei vältetä. 

Täydentävät vaarailmoitussymbolit 

SÄHKÖISKUN VAARA    PURISTUMISVAARA 

KUUMAN PINNAN VAARA    LEIKKAUTUMISVAARA 

Turvallisuusvaatimukset 

VAARA 

Sähköiskun vaara - Tässä pumpussa on maadoitusjohdin tai maadoitustyyppinen pistoke. Sähköiskun riskin 
vähentämiseksi on varmistettava, että pumppu on kytketty jäännösvirtalaitteeseen tai asianmukaisesti maadoitettuun 
pistorasiaan. Tätä pumppua EI ole tarkoitettu käytettäväksi, jos vedessä on ihmisiä. 

Johdanto 

Turvallisuutta koskevat tiedot 
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VAROITUS 

• Tämä pumppu on luokitettu käytettäväksi vain veden kanssa.
• Älä käytä tuotetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
• Älä käytä tuotetta syttyvien nesteiden tai kaasujen läsnä ollessa.
• Kytke pumppu aina pois päältä ja irrota se päävirrasta ja suorita kyltitys ja käytön estävä lukitus

(nk. LOTO-menettely) ennen tarkastuksen, huollon ja säädön aloittamista.
• Älä koskaan yritä muuttaa tuotteen suojalaitteita tai niiden asetuksia ilman PRORIL-yhtiön edustajan lupaa.
• Tuote on suunniteltu jäteveden, raakaveden ja talousveden siirtämiseen. Pumppua ei saa käyttää alla

lueteltujen nesteiden siirtämiseen, sillä ne voivat vahingoittaa sitä tai aiheuttaa vaaratilanteen käyttäjälle: 
i ) Syttyvät, myrkylliset, hankaavat, kiteytyvät tai polymeroituvat nesteet. 
ii ) Nestemäiset kemikaalit tai elintarvikkeet tai emäksiset tai happamat nesteet. 
iii ) Kuumat, jäykät tai runsaasti kiinteää ainesta sisältävät nesteet. 

• Suojaa aina pistoke tai virtajohdon pää kosteudelta. Älä koskaan kosketa letku- tai sähköliitäntöjä 
pumpun ollessa käynnissä.

• Älä koskaan kosketa vettä pumpun ollessa käynnissä!
• Älä koskaan käytä pumppua, joka on osittain purettu.
• Jos melulle altistutaan pitkään, on käytettävä kuulonsuojaimia.
• Älä koskaan käytä pumppua ilman vettä, vedenpinnan yläpuolella tai siten, että sen läpi ei virtaa 

riittävästi vettä. Älä käytä pumppua, jos sen virtajohto on vahingoittunut. Jos sinulla on kysyttävää, ota
yhteyttä PRORIL-yhtiöön tai sen edustajaan.

Ympäristöturvallisuus 

Älä hävitä sähkölaitteita lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä, vaan vie ne asianmukaiseen kierrätykseen. 

Pyydä paikallisilta viranomaisilta tietoja käytettävissä olevista kierrätysjärjestelmistä. Jos sähkölaitteet hävitetään 
kaatopaikoille tai jätekeskuksiin, vaarallisia aineita voi vuotaa pohjaveteen ja päästä ravintoketjuun, mikä vahingoittaa 
terveyttä ja hyvinvointia. 

Tuotteen takuu 

PRORIL-yhtiö sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan sellaiset osat, jotka tuotteen myyjä on katsonut oman harkintansa 
mukaan viallisiksi, 12 kuukauden ajan. Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat seurausta alla luetelluista syistä: 

• Virheellinen asennus
• Puutteellinen huolto
• Virheellinen käyttö tai väärinkäyttö
• Kolmannen osapuolen tekemät muutokset tai pumpun muutosyritykset.
• Normaali kuluminen
• Pumpun käyttäminen johonkin muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun käyttötarkoitukseen

PRORIL ei ole vastuussa seuraavista vahingoista: 

• Henkilövahingot
• Omaisuusvahingot
• Taloudelliset tappiot

PRORIL pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteen ulkonäköön ja teknisiin tietoihin ilman ennakkoilmoitusta. 
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PURISTUMISVAARA 

Pysy kaukana riippuvasta kuormasta. Laite ja sen osat voivat olla painavia. Noudata voimassa olevia tapaturmien 
ehkäisyä koskevia määräyksiä. 

Nostaminen 

• Varmista, että pumppu kiinnitetään tai tuetaan siten, että se ei pääse kaatumaan tai vierimään 
kuljetuksen aikana.

• Kiinnitä erityistä huomiota pumpun painopisteeseen ja massaan. Virheellinen nostotapa voi johtaa 
tuotteen vahingoittumiseen tai käyttäjän loukkaantumiseen tai kuolemaan.

• Nosta aina pumppua sen kahvasta tai käytä asianmukaisia nostoapuvälineitä. Käytä silmukkapultteja
tai nostokorvakkeita, jos niitä on saatavilla.

• Älä koskaan nosta pumppua moottorin virtajohdosta tai letkusta.
• Kun pumppua kuljetetaan käsin, päätä, kuinka monta henkilöä kuljettamiseen tarvitaan ottaen huomioon 

pumpun massa. Kun nostat pumppua, varmista hyvä ote kahvasta, älä taivuta selkää (taivuta polvia 
selän suojaamiseksi), katso eteenpäin ja liiku tasaisesti.

Säilytys 

HUOMAUTUS 

• Suojaa pumppu kosteudelta, lämmönlähteiltä ja mekaanisilta vaurioilta.
• Älä aseta painavia esineitä pakatun tuotteen päälle.
• Säilytyslämpötilan on oltava -25...55 °C. 
• Yli 70 °C:n lämpötilassa säilytyksen on oltava lyhytaikaista, eikä säilytysaika saa ylittää 24 tuntia.
• Älä anna pumpussa olevan veden jäätyä.
• Pumppu tulisi tarkastaa ennen käyttöä, jos se on ollut varastoituna pidemmän aikaa.
• Kierrä siipipyörää käsin ennen pumpun käyttöä.
• Tarkista tiivisteet ja kaapelin liitäntä.

Lisätietoja tuotekohtaisista tiedoista, kuten mitoista, teknisistä tiedoista ja vastaavan mallin suorituskykykäyristä, 
annetaan erikseen. Tuotemäärittelytaulukot ja tuotekilpi ovat sivuilla 16. Voit myös pyytää tietoja edustajaltamme. 

Pumpun malli 

Pumppu on uppopumppu ja sitä käyttää sähkömoottori. Pumppu on suunniteltu jäteveden, raakaveden ja 
talousveden siirtämiseen. Älä koskaan käytä tätä tuotetta muissa kuin määritetyissä olosuhteissa. 

VAROITUS 

• Tämä pumppu ei ole pöly- eikä räjähdyssuojattu. Älä käytä pumppua paikassa, jossa on myrkyllistä,
syövyttävää tai räjähtävää kaasua. Käyttö tällaisessa paikassa voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.

• Älä käytä tuotetta muulla kuin tyyppikilvessä ilmoitetulla jännitteellä. Jännitevaihteluraja on ±10 %. 
Tämän huomion noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja tuotteen rikkoutumisen, 
mikä voi aiheuttaa sähkövuodon tai sähköiskun.

• Älä käytä tuotetta lämpötilaltaan yli 40 °C:n nesteellä, sillä se vahingoittaa tuotetta, mikä voi aiheuttaa
sähkövuodon tai sähköiskun.

• Älä käytä pumppua alueella, joka on alttiina vedenpaineelle, joka ylittää muut kuin määritetyt olosuhteet. 

Kuljetus ja varastointi 

Tuotetiedot 
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Pumpun käyttöolosuhteet 

Olosuhteet Kuvaus 
Nesteen lämpötila 5 °C – 40 °C (41 °F–104 °F) 

Nesteen pH-arvo 5 – 8 

Nimellislähtövaihtelu ±10 % 
Jännitteen vaihtelu ilman 

ylikuumenemista 
± 10 %, jos se ei ole käynnissä 

Taajuusvaihtelu ±1 % 

Suurin sallittu paine 0,2 MPa (2 kgf/cm2) – vapautuspaine 

Pumpun asennus 

VAROITUS 

• Tarkista ennen pumpun asentamista, että kaapeli ja kaapeliläpivienti eivät ole vaurioituneet 
kuljetuksen aikana.

• Kiinnitä huomiota pumpun painopisteeseen ja massaan. Jos pumppua ei kannakoida oikein, se voi
aiheuttaa vammoja.

• Älä koskaan käytä pumpun johtoa pumpun kannakointiin. Se vahingoittaa kotelointia ja voi aiheuttaa 
sähköiskun tai tulipalon.

• ÄLÄ yritä purkaa pumppua ennen asennusta tai sen aikana ilman PRORIL-yhtiön lupaa ja ohjeita.

HUOMAUTUS 

Seuraavat asennusvaatimukset on täytettävä: 

• Käytä mittapiirustusta apuna, jotta pumpun asennus tapahtuu oikein. Jos sinulla on kysyttävää, 
ota yhteyttä edustajaamme tai suoraan yhtiöön.

• Varmista, että pumpun työskentelyalueen ympärillä on sopiva suojavyöhyke.
• Tarkista räjähdysvaara ennen putkien hitsausta tai sähköisten käsityökalujen käyttöä.
• Poista mahdolliset jäljellä olevat jäteaineet imuputkistosta ennen pumpun asentamista.

HUOMIO 

Putkiasennustöiden aikana on huomioitava, että jos hitsauskipinöitä, maalia, betonia jne. joutuu kosketuksiin 
pumpun kanssa, pumpun toimintahäiriö voi aiheuttaa virtavuodon tai sähköiskun. 

HUOMIO 

Pumppu on osittain koottu kone ilman suojausta. Pumppu ei itsessään voi suorittaa tiettyä toimintoa, vaan se on 
valmis vasta, kun se on liitetty järjestelmään, mukaan lukien kaikki tarvittavat suojavälineet/suojukset ja 
ohjausvirtapiiri. Lopuksi järjestelmäintegraattorin on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että osittain kootut koneet voidaan tuoda markkinoille vain, jos ne täyttävät asiaa koskevien 
standardien EN 60204-1 ja EN ISO 12100 vaatimukset. Turvaetäisyyden ja aukon/välin on oltava standardin EN 
ISO 13857 taulukoiden 1, 3 ja 4 mukaiset. 

Seuraavia asennusohjeita sovelletaan vain, kun asennus on suunniteltu pumpun mittapiirustusten mukaisesti. 

1. Reititä kaapeli siten, että siinä ei ole teräviä mutkia, se ei ole puristunut eikä se voi imeytyä pumpun imuaukkoon. 
2. Kytke poistoputki. Pumppu on varustettu poistoliitännällä, johon voidaan kytkeä letku tai putki.

Putkiasennukset eivät saa luoda ilmataskua putkiston keskelle.

Asennus 
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HUOMAUTUS 

Poistoputkea voidaan käyttää pysty- tai vaakasuunnassa, mutta siinä ei saa olla teräviä mutkia. Liialliset mutkat 
voivat estää veden virtauksen, vähentää pumppaustilavuutta tai tukkia pumpun. 

3. Asenna takaiskuventtiili, jos asennustila on syvä tai jos pysty-/sivuttaisputki on liian pitkä.
4. Laske pumppu asennustilaan. Kiinnitä köysi, ketju tai vaijeri silmukkapulttien kahvaan pumpun alas 

laskemista ja pumpun nostamista varten.

HUOMIO 

Varmista, ettei köysi takerru tai kierry asennuksen aikana. 

5. Aseta pumppu vaakasuoralle ja jäykälle alustalle alueelle, joka on vapaa pumpusta eikä johda siihen ilmaa.
Alueella on oltava riittävä vedenpinnan taso ja sen on kerättävä vettä helposti. Vaihtoehtoisesti pumppu 
voidaan ripustaa nostoketjulla juuri asennustilan yläpuolelle. Varmista, että pumppu ei pääse pyörimään
käynnistyksen tai käytön aikana.

HUOMAUTUS 

Katso pumpun käyttämiseen tarvittava vedenkorkeus pumpun mittapiirustuksesta, joka on saatavissa 
edustajaltamme tai yhtiöltämme. 

6. Varmista, että juoksupyörä pyörii oikeaan suuntaan.
7. Ota yhteyttä PRORIL-edustajaasi, jos asennuksessa ilmenee ongelmia.

Uimurikytkimen sijainti, asennusvaatimus 

HUOMIO 

Aseta pumppu, jossa on sisäänrakennettu uimurikytkinlaitteisto, alueelle, jossa uimuri voi liikkua oikein ja 
helposti ylös ja alas ilman, että se jää kiinni asennustilan seiniin, kaapeleihin tai nostoketjuihin. 

SÄHKÖISKUN VAARA 

• Luvat omaavan sähköasentajan on valvottava kaikkia sähkötöitä. Noudata kaikkia paikallisia 
sääntöjä ja määräyksiä.

• Varmista ennen laitteen asennustöiden aloittamista, että virransyöttö laitteeseen ja ohjauspaneeliin 
on katkaistu ja eristetty. Tämä koskee myös ohjauspiiriä.

• Nesteiden joutuminen sähköosiin voi aiheuttaa vaurioita tai sulakkeen palamisen. Pidä moottorin
virtajohdon pää vedenpinnan yläpuolella.

• Varmista, että kaikki käyttämättömät johtimet on eristetty.
• Sähköiskun tai räjähdyksen vaara on olemassa, jos sähköliitäntöjä ei ole tehty oikein tai jos tuote on 

viallinen tai vahingoittunut.

PÄÄLLÄ 

Toista 

POIS 

Sähköliitännät 
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Kytkentävaatimukset (ulkoiset suojauslaitteet) 

• Sähkötekniselle viranomaiselle on ilmoitettava ennen pumpun asentamista, jos pumppu kytketään 
yleiseen sähköverkkoon. Kun pumppu kytketään yleiseen sähköverkkoon, hehkulamput saattavat 
vilkkua pumpun käynnistyksen yhteydessä.

• Verkkojännitteen ja -taajuuden on vastattava tyyppikilven vaatimuksia. Syöttöjännitteen ja taajuuden 
vaihtelun on oltava ±1 % nimellisjännitteestä. Jos pumppu voidaan kytkeä eri jännitteisiin, kytketyn 
jännitteen määrittelee keltainen tarra kaapelin sisääntulon lähellä.

• Pumpun virransyöttö on toteutettava jäännösvirtalaitteella (RCD), jonka nimellisjäännösvirta on 
enintään 30 mA.

• Sulakkeiden ja katkaisijoiden luokituksen on oltava oikea, ja pumpun ylikuormituskytkin (moottorin 
suojakatkaisija) on kytkettävä ja säädettävä nimellisvirtaan tyyppikilven ja tarvittaessa 
johdotuskaavion mukaan.

• Suorakäynnistyksessä käynnistysvirta voi olla jopa kuusi kertaa suurempi kuin nimellisvirta. Delta- 
käynnistysmenetelmää käytettäessä virta vähenee kertoimella 0,58 (1 / 3), joka on otettava 
huomioon virtakatkaisijoita määritettäessä.

• Sulakkeiden ja kaapeleiden on oltava paikallisten määräysten ja asetusten mukaisia.
• Jos ajoittainen käyttö on määritetty käyttötapa, pumppu on varustettava valvontalaitteilla, jotka 

tukevat tällaista toimintaa.

HUOMAUTUS 

Vedenkorkeutta voidaan säätää yhdistämällä uimurikytkimet analogiseen paineanturiin. Erilliseen 
ohjausjärjestelmään voidaan asentaa kaksi ylimääräistä turvauimurikytkintä korkean vedenpinnan ja kuivan 
käytön hälytyksiä varten. 

• Lämpökoskettimien/termistorien on oltava käytössä.
• Kaapeleiden on oltava hyvässä kunnossa, niissä ei saa olla teräviä mutkia eikä ne saa olla puristuksissa. 
• Huomaa, että pitkiä johtoja käytettäessä saattaa esiintyä jännitehäviöitä. Käyttöyksikön 

nimellisjännite mitataan pumpun kaapeliliitäntäpisteestä.

Maadoitus (maatto) 

SÄHKÖISKUN VAARA 

• Kaikki sähkölaitteet on maadoitettava. Tämä koskee pumppulaitteita, ohjainta ja mahdollisia
valvontalaitteita. Testaa maadoitusjohto ja varmista, että se on kytketty oikein.

• Jos moottorikaapeli on vahingossa irronnut, maadoitusjohtimen tulee olla viimeinen johdin, joka 
irtoaa navasta. Varmista, että maadoitusjohdin on pidempi kuin vaihejohtimet. Tämä koskee 
moottorikaapelin molempia päitä.

• Sähköiskun tai palovamman vaara. Maadoitettuihin liittimiin on liitettävä ylimääräinen maadoitettu
suojalaite, jos ihmiset joutuvat todennäköisesti kosketuksiin pumpun tai pumpattavien nesteiden kanssa. 

• Virtajohtojen kytkeminen

HUOMIO 

Nesteiden joutuminen sähköosiin voi aiheuttaa vaurioita tai sulakkeen palamisen. Pidä moottorin virtajohdon 
pää vedenpinnan yläpuolella. 

1. Tarkista pumpun teho ja syöttöjännite sen arvokilvestä.
2. Kytke virtajohdot, maadoitus mukaan lukien, napaan tai käynnistysyksikköön.
3. On tärkeää, että pumppu on asianmukaisesti maadoitettu ja varustettu vuotokatkaisijalla, jotta estetään 

käyttäjien vakavat sähköiskuvammat.
4. Kiristä kaapelin sisäänmeno tiukasti alimpaan asentoonsa.
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Virtajohtojen kytkeminen 

HUOMIO 

Huomaa, että virtapistokkeen malli vaihtelee maittain tai alueittain. 

VIHREÄ/KELTAINEN 

RUSKEA SININEN 

Yksivaiheinen/kolmivaiheinen suora linja
Kolmivaiheinen 

L1 L2 Maadoitus L1 L2 L3 Maadoitus 

(punainen) 
Sininen 

(valkoinen) 

yksivaiheinen 

Kolmivaiheinen käynnistys - Delta-käynnistys 

Lisätietoja vastaavan mallin sähköpiirikaaviosta annetaan erikseen. Ota yhteyttä edustajaamme tai yritykseemme. 

Ennen käyttöä 

• Älä koskaan käytä pumppua ilman turvalaitteita.
• Älä koskaan käytä pumppua, kun tyhjennysventtiili on kiinni.
• Varmista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja asennettuina.
• Varmista, että vetäytymisreitti on selvä.
• Älä koskaan työskentele yksin.
• Huomioi äkillisen käynnistymisen vaara, jos tuotetta käytetään uimurikytkimen tasonsäädön ja/tai 

sisäisen kontaktorin kanssa.
• Älä koskaan käynnistä pumppua sen ollessa ripustettuna, sillä pumppuun voi tulla takapotku, joka

aiheuttaa vakavia onnettomuuksia.

U1 V1 W1 U2 V2 
Ruskea Sininen Musta Ruskea Sininen 

W2 T1 T2 Maa 
Musta Valkoinen Valkoinen Vihreä/keltainen 

Ruskea 

Vihreä/keltainen 
(vihreä) 

Musta 

 

Maadoitus 

U1 V1  W1 T2 T2 U2 V2 W2 

Käyttö 
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SÄHKÖISKUN VAARA 

Sähköiskun vaara. Varmista, ettei kukaan pääse alle 20 metrin tai 65 jalan etäisyydelle laitteesta, kun olet 
kosketuksissa pumpattavaan tai sekoitettavaan nesteeseen. 

HUOMAUTUS 

Tuotteen melutaso on alle 70 dB. Joissakin laitoksissa ja tietyissä suorituskykykäyrän toimintapisteissä 70 dB:n 
melutaso voi kuitenkin ylittyä. Varmista, että ymmärrät pumpun asennusympäristön melutason vaatimukset. Jos 
näin ei tehdä, voi aiheutua kuulonalenema tai paikallisten lakien vastainen tilanne. 

1. Tarkista pumpun teho ja syöttöjännite sen arvokilvestä.
2. Tarkista johdotus, syöttöjännite, maavuodon katkaisijan kapasitanssi jne.
3. Käynnistä pumppu.

Kokeilukäyttö, ei uimurikytkintä 

Käytä pumppua lyhyen aikaa (1–2 sekuntia) ja tarkista siipipyörän pyörimissuunta. Jos 
käynnistysnykäys on vastapäivään (ylhäältä katsottuna), sen pyörimissuunta on oikea. Jos 
pumppu pyörii väärään suuntaan, kahden johtimen paikat on vaihdettava keskenään (ota 
yhteyttä pätevään sähköasentajaan). 

HUOMIO 

• Tarkista pumpun pyörimissuunta, kun pumppua ei ole upotettu veteen. 
Muussa tapauksessa pumppu vaurioituu, mikä voi aiheuttaa virtavuodon 
ja sähköiskun.

• ÄLÄ KOSKAAN pitele pumppua sen kahvasta pyörimissuuntaa tarkistaessasi. Pumppu saattaa 
nytkähtää voimakkaasti käynnistyessään.

• Käytä pumppua 3–10 minuuttia ja suorita seuraavat tarkistukset:
• Mittaa kytkentälevyyn kytkettyjen vaiheiden U, V ja W käyttövirta AC-ampeerimittarin 

(hauenleukamalli) avulla.
• Mittaa jännite kytkentälevystä AC-jännitemittarilla (yleismittarilla).

Olosuhteet Kuvaus 
Nimellislähtövaihtelu ±10 % 
Jännitteen vaihtelu 

ilman ylikuumenemista 
±10 %, jos se ei ole käynnissä 

Taajuusvaihtelu ±1 % 

• Jatka normaalia käyttöä, jos koekäytön aikana ei havaita poikkeavia olosuhteita. 
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Kokeilukäyttö, uimurikytkimellä 

1. Suuntaa uimurikytkin alaspäin.
2. Nosta uimuri korkeimpaan asentoon. Tällöin pumppu käynnistyy.
3. Palauta seuraavaksi uimurikytkin alkuperäiseen asentoonsa. Tällöin pumppu pysähtyy.
4. Tarkista toiminta suorittamalla vaiheet (2) ja (3) kaksi tai useampia kertoja peräkkäin.

Käyttö 
KUUMAN PINNAN VAARA 

Älä koske tuotteeseen paljain käsin käytön aikana tai heti sen jälkeen, sillä tuote voi kuumentua voimakkaasti 
käytön aikana. Tämän huomion noudattamatta jättäminen voi johtaa palovammoihin. 

HUOMIO 

• Älä käytä pumppua kuivana tai käytä sitä porttiventtiili suljettuna, sillä se vahingoittaa tuotetta, mikä 
voi aiheuttaa sähkövuodon tai sähköiskun.

• Voiteluainevuoto voi saastuttaa nesteen. Älä koskaan käytä tuotetta juomavedellä.

1. Kiinnitä huomiota vedenpintaan käytön aikana.
2. Älä käytä pumppua alimmalla vedenpinnalla yli 30 minuuttia. Lisätietoja alimmasta vedenpinnasta on 

mitoituspiirustuksessa, joka toimitetaan erikseen.
3. Jos moottorin sisäänrakennettu suojakytkin aktivoituu, pumppu pysähtyy ja käynnistyy automaattisesti.

Säännölliset tarkastukset ja ennaltaehkäisevä huolto auttavat takaamaan pumpun luotettavan ja 
turvallisen toiminnan. Suosittelemme, että pumppu tarkastetaan ensimmäisen kerran 3–4 kuukauden 
kuluttua asennuksesta. 
Tarkastukset/huolto voidaan suorittaa tämän jälkeen 6 kuukauden välein. 

VAROITUS 

• Katkaise aina pumpun virransyöttö ja lukitse se ennen sen tarkastamista.
• Varmista aina henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi, että pumppu ei pääse kaatumaan 

tai vierimään.
• Huuhtele pumppu huolellisesti puhtaalla vedellä ennen sen tarkastamista tai huoltamista.
• Pumppua ei tulisi käynnistää, jos se on purettu osittain.

Huoltovaatimukset 

• Anna kaikkien järjestelmän ja pumpun osien jäähtyä ennen niiden käsittelyä.
• Varmista, että pumppu ja sen osat on puhdistettu perusteellisesti.
• Tarkasta ja varmista, ettei pumpun ulkopinnassa ole vaurioita ja että pultit ja mutterit eivät

ole löystyneet.
• Älä avaa ilmaus- tai tyhjennysventtiiliä tai irrota tulppia, kun järjestelmä on paineistettuna.
• Varmista, että pumppu on eristetty järjestelmästä.

Huollon yleiset ohjeet 

• Puhdista kaikki osat huolellisesti, erityisesti O-renkaiden urat.
• Vaihda kaikki O-renkaat ja tiiviste.
• Pumppujen asennuksen tai huollon aikana on suositeltavaa kiristää ruuvit noin momenttiin 6 Nm 

(4.5 6 ft-lb). Oikea kiristysmomentti varmistaa, että osat on kiinnitetty oikein ja että pumppu toimii 
tarkoitetulla tavalla.

Huolto ja tarkastus 
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LEIKKAUTUMISVAARA 

Kuluneen juoksupyörän siivet ovat erittäin terävät. Ole erittäin varovainen juoksupyörää vaihtaessasi! 

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu 

Pumppu ei käynnisty. 

Pumppuun ei tule virtaa. Ota yhteyttä sähköyhtiöön 
tai sähköasentajaan. 

Virtapiirissä on katkos tai 
virtajohtoa ei ole liitetty 
paikoilleen oikein. 

Tarkista virtapiiri ja 
virtajohdon liitäntä. 

Juoksupyörä on tukkeutunut. Tarkasta pumppu ja 
poista tukos. 

Pumppu käynnistyy, mutta 
se pysähtyy välittömästi 
moottorin suojakytkimen 
laukeamisen vuoksi. 

Juoksupyörä on tukkeutunut. Tarkasta pumppu ja 
poista tukos. 

Jännitehäviö. 
Varmista, että syöttöjännite 
vastaa arvokilven tietoja, tai 
käytä lyhyempää virtajohtoa. 

50 Hz:n mallia käytetään 
60 Hz:n taajuudella. 

Tarkista arvokilven tiedot ja 
vaihda pumppu 
tai juoksupyörä. 

Sihti on tukkeutunut tai 
pumppua on käytetty pitkiä 
aikoja kuivana. 

Poista tukos. 

Moottori ei toimi normaalisti. Korjaa tai vaihda moottori. 

Pumppuun joutuu liikaa 
maa-ainesta. 

Sijoita pumppu 
betonialustalle, jotta siihen 
ei joudu maa-ainesta. 

Pumpun nostokorkeus 
ja virtausmäärä 
ovat alentuneet. 

Juoksupyörä on kulunut. Vaihda juoksupyörä. 

Letku saattaa 
olla tukkeutunut. 

Oikaise letkussa olevat 
mutkat tai suojaa pumppu 
metalliverkolla, jos 
asennuskohteessa on 
runsaasti irtoroskaa. 

Sihti on tukkeutunut 
tai uponnut. 

Oikaise letkussa olevat 
mutkat tai suojaa pumppu 
metalliverkolla, jos 
asennuskohteessa on 
runsaasti irtoroskaa. 

Moottori pyörii 
väärään suuntaan. 

Vaihda virtajohdon liittimien 
paikat keskenään. 

Pumpusta kuuluu 
voimakasta ääntä tai 
se tärisee. 

Moottorin laakeri tai 
juoksupyörä saattaa 
olla vahingoittunut. 

Korjaa tai vaihda 
vahingoittunut osa. 

Vianmääritys 
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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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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 

Description 

Nimikilvessä on tärkeitä tietoja. Varo ylittämästä annettuja tietoja tuotteen käytössä. 



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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