
Kezelési útmutató 
TANK / TANK SLIM sorozat 
STORMY sorozat  
GOCUT / GOVOX / GOVOX-S / -U / -G / GOMAX sorozat 
SMART / SMART LITE sorozat 
SAVVY / SAVVY JUMBO / SAVVY BASE sorozat 
X-SMART / X-VOX sorozat
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Kedves Vásárló! 

Köszönjük, hogy a PRORIL búvárszivattyút választotta. Ez a kézikönyv a szivattyú telepítésére, üzemeltetésére 
és karbantartására vonatkozó utasításokat tartalmaz. A termék nem rendeltetésszerű használata személyi 
sérülést és anyagi kárt okozhat, és érvénytelenítheti a garanciát. A szivattyú átvételekor ellenőrizni kell, hogy 
nincs-e rajta sérülés vagy hiányosság. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt telepíti és 
használja a terméket, és őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbiekben. 

Kérjük, látogasson el weboldalunkra www.prorilpumpseurope.com további műszaki adatokért. Köszönjük! 

Kérjük, olvassa el gondosan ezt az útmutatót, mielőtt először használná a búvárszivattyút. Ezen figyelmeztetés 
figyelmen kívül hagyása személyi baleseteket és egészségügyi problémákat, illetve a termék károsodását vagy a 
termék hibás működését eredményezheti. 

Veszélyre figyelmeztető szimbólumok 

VESZÉLY Veszélyes helyzet, amely, ha nem kerülik el, az halálhoz vagy súlyos sérüléshez 
vezet. 

FIGYELMEZTETÉS Veszélyes helyzet, amely, ha nem kerülik el, az halálhoz vagy súlyos sérüléshez 
vezethet. 

VIGYÁZAT Veszélyes helyzet, amely, ha nem kerülik el, az mérsékleten súlyos sérüléshez 
vezet. 

MEGJEGYZÉS Egy lehetséges helyzet, amely, ha nem kerülik el, nemkívánatos állapothoz 
vezethet. 

Kiegészítő veszélyre figyelmeztető szimbólumok 

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE    ZÚZÓDÁS VESZÉLYE 

FORRÓ FELÜLET ÁLTALI VESZÉLY VÁGÁSI VESZÉLY 

Bevezetés 

Biztonsági előírások 

http://www.prorilpumpseurope.com/
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Biztonsági követelmények 

VESZÉLY 

Áramütés veszélye - Ez a szivattyú földelővezetékkel vagy földelő típusú csatlakozóval van ellátva. Az áramütés 
kockázatának csökkentése érdekében győződjön meg arról, hogy a készülék túláramvédő készülékhez vagy 
megfelelő földelő aljzathoz van csatlakoztatva. Ez a szivattyú NEM alkalmas olyan helyeken való használatra, 
ahol emberek tartózkodnak. 

FIGYELMEZTETÉS 

• Ezt a szivattyút csak vízzel való használatra tervezték.
• A szivattyút nem szabad potenciálisan robbanásveszélyes környezetben használni.
• A szivattyút nem szabad gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében használni. 
• Az ellenőrzés, karbantartás és beállítás elvégzése előtt mindig kapcsolja ki és szüntesse meg a

szivattyú áramellátását és végezzen LOTO (Lock-Out-Tag-Out) – kizárás és kitáblázás) műveletet.
• Soha ne próbálja megváltoztatni a védelmi eszközök beállításait anélkül, hogy azt megelőzően

egyeztetne a PRORIL egyik képviselőjével.
• A terméket szennyvíz, nyersvíz és tiszta víz mozgatására tervezték. Saját biztonsága érdekében ne

kezelje a következőket:
i ) Gyúlékony, mérgező, súroló, kristályosodó és polimerizáló folyadékok. 
ii ) Folyékony vegyszerek és ételek, lúgos és maró folyadékok. 
iii ) Magas hőmérsékletű, magas viszkozitású és magas szilárdanyag tartalmú folyadékok. 

• Mindig védje a tápkábel végén lévő elektromos dugaszt a nedvesség behatolása ellen. A szivattyú
működése közben ne érjen a csövekhez vagy az elektromos csatlakozókhoz.

• A szivattyú működése közben soha ne nyúljon a vízbe!
• Soha ne hozza működésbe a szivattyút félig szétszerelt állapotban.
• Zajnak való hosszú idejű való kitettség esetén hallásvédelmet kell viselni.
• Víz nélkül soha ne működtesse a szivattyút, ne működtesse szárazon vagy elegendő víz nélkül. Ne

használja a szivattyút, ha a tápkábel(ek) megsérült(ek). Ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba
képviselőnkkel vagy a vállalattal.

Környezeti biztonság 

Ne dobja az elektromos készülékeket a szelektálatlan kommunális hulladék közé, vigye azt szelektív gyűjtőhelyre. 

A rendelkezésre álló gyűjtőrendszerekkel kapcsolatos információkért forduljon a helyi önkormányzathoz. Ha az 
elektromos készülékeket hulladéklerakókba dobja, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe és a táplálékláncba, 
károsítva az Ön egészségét és jólétét. 

Termékgarancia 

A PRORIL kizárólagos kötelezettsége a 12 hónapos garancia alapján az alkatrészek javítására vagy cseréjére 
korlátozódik, amelyeket az értékesítő saját belátása szerint hibásnak ítél meg. A garancia érvényét veszti, ha a 
kárt az alábbi tényezők okozták: 

• Nem megfelelő üzembehelyezés.
• Hiányos karbantartás.
• Helytelen használatból eredő kár.
• Harmadik fél általi módosítások vagy megkísérelt változtatások a szivattyún.
• Normál elhasználódás.
• A szivattyút nem rendeltetésszerűen használták.
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A PRORIL nem vállal felelősséget a következőkért: 

• Testi sérülés
• Anyagi károk
• Gazdasági veszteségek

A PRORIL fenntartja a kivitelezés és a jellemzők előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának jogát. 

ÖSSZEZÚZÁS VESZÉLYE 

Ne tartózkodjon felfüggesztett teher közelében. Az egység és az alkatrészek nehezek lehetnek. Tartsa be a 
hatályos balesetvédelmi előírásokat. 

Emelés 

• Győződjön meg arról, hogy a szivattyú megfelelően rögzítve legyen szállítás közben, és ne tudjon
elgurulni vagy felborulni.

• Ügyeljen a szivattyú súlypontjára és tömegére. A nem megfelelő emelés a termék károsodásához,
illetve sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

• A szivattyú mozgatásához mindig használja a markolatot. Használjon szemcsavarokat vagy emelőszemeket, 
ha vannak.

• Soha ne emelje meg a motorkábelnél vagy a tömlőnél fogva.
• Amikor a szivattyút kézzel szállítják, a szivattyú tömegének figyelembe vételével határozza meg a 

szállításhoz szükséges személyek számát. A szivattyú felemelésekor ügyeljen a fogantyú megfelelő 
tartására, ne hajlítsa meg hátát (térdével védje a hátát), nézzen előre, és mozogjon akadálytalanul.

Tárolás 

MEGJEGYZÉS 

• Védje a szivattyút a nedvességtől, a hőforrásoktól és a mechanikai sérülésektől. 
• Ne tegyen nehéz súlyokat a csomagolt termékre.
• A tárolási hőmérsékleti tartomány -25°C és 55°C közötti.
• A 70 °C feletti hőmérsékleten a tárolást rövid ideig lehet végezni, ami nem haladhatja meg a 24 órát.
• Hideg éghajlaton ne hagyja, hogy a szivattyúban lévő víz megfagyjon.
• Hosszabb tárolási idő után a szivattyút használat előtt ellenőrizni kell.
• A szivattyú használata előtt kézzel forgassa el a járókereket.
• Ellenőrizze a tömítéseket és a kábelbemenetet.

További információk a termékspecifikus információkkal kapcsolatban, pl. az adott modell méretei, specifikációi, 
teljesítménygörbéi külön kerülnek megadásra. A termék műszaki adatainak táblázatát és a termék típustábláját a 17 
oldalon találja, vagy lépjen kapcsolatba képviselőnkkel. 

Szivattyú kialakítása 

A szivattyú folyadékba meríthető, és elektromos motor hajtja. A szivattyút szennyvíz, nyers és tiszta víz továbbítására 
tervezték. Soha ne használja ezt a terméket a megadott feltételektől eltérő körülmények között. 

Szállítás és tárolás 

Termék műszaki adatai 
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FIGYELMEZTETÉS 

• Ez a szivattyú nem por- és robbanásbiztos. Ne használja olyan helyen, ahol mérgező, maró vagy
robbanásveszélyes gáz van jelen. Az ilyen helyeken történő használat tüzet vagy robbanást okozhat.

• Ne használja a terméket a típustáblán leírtaktól eltérő feszültség mellett, a feszültségváltozás 
határértéke ±10%. Ezen óvatosság a figyelmen kívül hagyása hibás működést és a termék 
meghibásodását okozhatja, ami áramszivárgáshoz vagy áramütéshez vezethet. 

• Ne használja a terméket 40 °C feletti forró vagy meleg folyadékhoz, mert ez károsíthatja a terméket,
ami áramszivárgáshoz vagy áramütéshez vezethet.

• Ne működtesse a szivattyút olyan helyen, ahol az olyan víznyomásnak van kitéve, amely meghaladja
a megadott feltételeket.

A szivattyú alkalmazási feltételei 

Feltételek Leírás 
Folyadék hőmérséklet 5 °C és 40 °C (41 °F és 104 °F) között 

Folyadék pH 5-8 

Névleges eltérés leadott teljesítményben ±10% 

Feszültségváltozás túlmelegedés nélkül ±10%, ha nincs üzemben 

frekvenciaingadozás ±1% 

Maximális megengedett nyomás 0,2 MPa (2kgf/cm2) – kiömlő nyomás 

A szivattyú üzembehelyezése 

FIGYELMEZTETÉS 

• A szivattyú telepítése előtt ellenőrizze, hogy a kábel és a kábelbemenet nem sérült-e meg szállítás 
közben.

• Ügyeljen a szivattyú súlypontjára és tömegére. Ha a szivattyút nem megfelelően függesztik fel, 
az sérüléshez vezethet.

• Soha ne használja a szivattyúkábelt a szivattyú felfüggesztéséhez. Ez károsíthatja a fülkét, 
és áramütést vagy tüzet okozhat.

• Üzembehelyezés előtt/alatt NE szerelje szét a berendezést a PRORIL utasítása nélkül.

MEGJEGYZÉS 

A következő telepítési követelményeket kell alkalmazni: 

• Használja a szivattyú méretrajzát a megfelelő telepítés érdekében. Ha bármilyen kérdése van, 
forduljon képviselőnkhöz vagy vállalatunkhoz.

• Biztosítson megfelelő védőkorlátot a szivattyú munkaterülete körül.
• A cső hegesztése vagy elektromos kéziszerszámok használata előtt ellenőrizze, hogy nem áll-e 

fenn robbanásveszély.
• A szivattyú telepítése előtt távolítsa el a maradék törmeléket a bemeneti csőrendszerből.

VIGYÁZAT 

A csővezeték munkálatok során ügyeljen arra, hogy ha hegesztő szikra, festék, beton stb. hozzáér a 
szivattyúhoz, az a szivattyú meghibásodását és áramszivárgást vagy áramütést okozhat. 

Telepítés 
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Szivattyú kialakítása 

VIGYÁZAT 

A szivattyú részben kész, biztosíték nélküli gép. A szivattyú önmagában nem tud egy meghatározott funkciót 
ellátni, és csak akkor minősül teljesnek, ha be van építve a rendszerbe, beleértve az összes szükséges 
védőeszközt/védőburkolatot és vezérlőáramkört. A rendszerintegrátornak meg kell tennie minden szükséges 
intézkedést annak biztosítására, hogy a részben kész gépeket csak akkor lehessen forgalomba hozni, ha 
megfelelnek az EN 60204-1 és az EN ISO 12100 vonatkozó előírásainak. A biztonsági távolságnak és a résnek 
meg kell felelnie az EN ISO 13857 szabvány 1., 3., 4. táblázatának. 

Az alábbi szerelési utasítások csak akkor alkalmazhatók, ha a telepítést a szivattyú méret rajzai szerint tervezték meg. 

1. Vezesse a kábelt úgy, hogy ne legyen éles kanyarulat benne, ne csípődjön be, és ne legyen behúzva a 
szivattyú bemenetébe.

2. Csatlakoztassa az ürítőcsövet. A szivattyú tömlő vagy cső ürítőcsatlakozóval van felszerelve. 
A csövezési munkálatok során nem keletkezhet levegős rész a csővezeték közepén.

MEGJEGYZÉS 

Az ürítőcsövet függőlegesen vagy vízszintesen is lehet vezetni, de éles hajlítások nem lehetnek benne. A túlzott 
hajlítás akadályozhatja a víz áramlását, csökkentheti a szivattyúzási térfogatot vagy eltömítheti a szivattyút. 

3. Szereljen visszacsapó szelepet, ha a szivattyúgödör mély, vagy ha a függőleges/oldalsó csővezeték túl
hosszú.

4. Engedje le a szivattyút a gödörbe. Csatlakoztasson kötelet, láncot vagy drótot a szemcsavarok
fogantyújához a szivattyú leeresztéséhez
vagy felemeléséhez.

VIGYÁZAT 

Győződjön meg róla, hogy a kötél ne gabalyodjon össze vagy csavarodjon be a telepítés során. 

5. Helyezze a szivattyút egy vízszintes és merev alapra egy olyan helyen, amely szabad és nem enged be a 
szivattyúba levegőt. Ennek a területnek elegendő vízszinttel kell rendelkeznie, és könnyen összegyűjti a 
vizet. Alternatív megoldásként a szivattyút fel lehet függeszteni egy emelő lánccal közvetlenül a gödör alja 
felett. Győződjön meg arról, hogy a szivattyú ne tudjon elforogni indításkor vagy működés közben.

MEGJEGYZÉS 

A szivattyú működtetéséhez szükséges vízszintet lásd a szivattyú méretrajzán, amely beszerezhető 
képviselőnktől vagy vállalatunktól. 

6. Bizonyosodjon meg arról, hogy a forgólapát megfelelően forog.
7. Ha probléma merülne fel az üzembehelyezés során, keresse fel a PRORIL képviselőjét.

Úszókapcsoló helyszíni telepítési követelmények 

VIGYÁZAT 

Helyezze a szivattyút a beépített úszókapcsoló hardverrel olyan helyre, ahol az úszó megfelelően és könnyen 
mozoghat felfelé és lefelé anélkül, hogy a gödör falaiba, a kábelbe vagy az emelőláncokba akadhatna. 
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ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE 

• Minősített villanyszerelőnek kell felügyelnie az összes elektromos munkát. Tartsa be a helyi 
szabályokat és előírásokat.

• A készüléken végzett munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az egység és a 
kezelőpanel le legyen választva a tápellátásról, és nem áll feszültség alatt. Ez vonatkozik a vezérlő 
áramkörre is.

• Az elektromos alkatrészekbe történő szivárgás károsíthatja a berendezést vagy kiégett biztosítékot 
eredményezhet. A motorkábel végét tartsa a folyadékszint felett.

• Győződjön meg arról, hogy minden fel nem használt vezető szigetelve legyen.
• Áramütés vagy robbanás veszélye áll fenn, ha az elektromos csatlakozásokat nem megfelelően 

végzik el, vagy ha a termék meghibásodik vagy megsérül.

Csatlakozási követelmények (külső védelmi eszközök) 

• A szivattyú telepítése előtt értesíteni kell a szolgáltató hatóságot, ha azt a nyilvános hálózathoz
csatlakoztatják. Ha a szivattyút nyilvános áramforráshoz csatlakoztatja, az az indításkor izzólámpák 
villódzását okozhatja.

• A hálózati feszültségnek és frekvenciának meg kell felelnie a típustáblán szereplő előírásoknak. 
A tápfeszültségnek és a frekvenciaváltozásnak a névleges feszültség ±1%-án belül kell lennie.
Ha a szivattyút különböző feszültségekhez lehet csatlakoztatni, akkor a csatlakoztatott feszültséget 
egy sárga matrica jelzi a kábelbemenet közelében.

• A szivattyút egy 30 mA áramerősséget meg nem haladó névleges túláramvédő eszközön (RCD) 
keresztül kell táplálni.

• A biztosítékoknak és az áramköri megszakítóknak megfelelő névleges értékkel kell rendelkezniük, 
és a szivattyú túlterhelésvédelmét (motorvédő megszakító) csatlakoztatni kell, és a névleges áramra 
kell állítani azt a típustábla és adott esetben a kábeltáblázat szerint.

• A direkt indítású indítóáram akár hatszorosa lehet a névleges áramnak. Csillag-delta használatakor 
az áram 0,58-os (1/3) szorzóval csökken, amit figyelembe kell venni az áramköri megszakítók
beállításakor.

• A biztosítéknak és a kábeleknek meg kell felelniük a helyi szabályoknak és előírásoknak.
• Ha szakaszos működést írnak elő, akkor a szivattyút el kell látni az ilyen működést támogató 

felügyeleti berendezéssel.

MEGJEGYZÉS 

A vízszint szabályozható úszókapcsolók és egy analóg nyomásérzékelő kombinálásával. Két további biztonsági 
úszókapcsoló telepíthető a külön vezérlőrendszerbe a magas szintű és szárazfutás riasztáshoz. 

• A termikus érintkezőknek/termisztoroknak használatban kell lenniük.
• A kábeleknek jó állapotban kell lenniük, nem lehetnek bennük éles hajlítások, és nem szabad 

becsípődniük.
• A hosszú kábelek esetében a feszültségcsökkenést figyelembe kell venni. A hajtómű névleges 

feszültsége a szivattyú kábelcsatlakozási pontján mérve.

BE KI 

Ismétlés 

Elektromos csatlakozások 
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Földelés 

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE 

• Az összes elektromos berendezést földelni kell. Ez vonatkozik a szivattyúberendezésre,
a meghajtóra és minden felügyeleti berendezésre. Ellenőrizze a földelővezetéket a megfelelő 
csatlakoztatás tekintetében.

• Ha a motorkábel véletlenül kilazul, akkor a földelővezeték legyen az utolsó vezeték, amelyik kilazul 
a csatlakozójából. Győződjön meg arról, hogy a földelő vezeték hosszabb, mint a fázisvezetők.
Ez vonatkozik a motorkábel mindkét végére.

• Áramütés vagy égési sérülés veszélye. Ha valószínűsíthető, hogy személyek fizikai érintkezésbe 
kerülnek a szivattyúval vagy a szivattyúzott folyadékokkal, további földelő védőberendezést kell 
csatlakoztatni a földelt csatlakozókhoz.

• A tápkábelek csatlakoztatása

VIGYÁZAT 

Az elektromos alkatrészekbe történő szivárgás károsíthatja a berendezést vagy kiégett biztosítékot 
eredményezhet. A motorkábel végét tartsa a folyadékszint felett. 

1. Ellenőrizze a típustáblán a szivattyúhoz szükséges kimenetet és feszültséget.
2. Csatlakoztassa a tápkábeleket a földeléssel együtt a terminálhoz vagy az indítóegységhez.
3. Fontos, hogy a szivattyút megfelelően földeljék és szivárgóáram-relé lássák el, hogy 

elkerülhető legyen a felhasználókat érő súlyos áramütés és sérülés.
4. Szorosan húzza meg a kábelbemenetet a legalsó helyzetben.

A tápkábelek csatlakoztatása 

VIGYÁZAT 

Ügyeljen arra, hogy a tápkábel csatlakozója országonként vagy régiónként eltérő. 

Egyfázisú/háromfázisú direkt 
Három fázisú 

L1 L2 földelés L1 L2 L3 földelés 

Földelés Barna Kék Fekete 
Zöld/sárga (piros) (fehér)  

ZLD/SÁR 

BARNA KÉK 
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Háromfázisú csillag-delta indítás 

Elektromos kapcsolási rajzok 

Az adott modellhez tartozó termék áramköri diagramján a további információkat külön vannak megadva. Kérjük, 
forduljon képviselőnkhöz vagy vállalatunkhoz. 

Üzemelés előtt 

• Soha ne működtesse a szivattyút, ha nincs felszerelve biztonsági berendezés.
• Soha ne működtesse a szivattyút, ha az ürítőszelep zárva van.
• Győződjön meg arról, hogy minden biztonsági védőburkolat a helyén van és rögzítve van.
• Győződjön meg arról, hogy szabad menekülési útvonala van.
• Soha ne dolgozzon egyedül.
• Ügyeljen a hirtelen indítás kockázatára, ha a terméket úszókapcsoló szintvezérlővel és/vagy belső 

kontaktorral használja.
• Soha ne indítsa el a szivattyút felfüggesztett állapotban, mert a szivattyú rángatózhat és súlyos 

baleseteket okozhat.

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE 

Áramütés veszélye. Ügyeljen arra, hogy senki ne kerüljön 20 m-nél közelebb az egységhez, ha a szivattyúzott 
vagy kevert folyadékkal érintkezik. 

MEGJEGYZÉS 

A termék zajszintje alacsonyabb, mint 70 dB. A 70 dB-es zajszint azonban bizonyos létesítményekben és a 
teljesítménygörbe bizonyos működési pontjain túllépésre kerülhet. Győződjön meg arról, hogy megértette a 
zajszint követelményeit abban a környezetben, ahol a szivattyút telepítették. Ennek elmulasztása 
halláskárosodást vagy a helyi törvények megsértését eredményezheti. 

1. Ellenőrizze a szivattyú típustábláján a szükséges kimenetet és feszültséget.
2. Ellenőrizze a vezetékeket, a tápfeszültséget, a földelőára-mszivárgás áramköri megszakítójának 

méretezését stb.
3. Indítsa el a szivattyút.

U1 V1 W1 U2 V2 
Barna Kék Fekete Barna Kék 

W2 T1 T2 Földelés 
Fekete Fehér) Fehér) Zöld/sárga 

U1 V1 W1 T2 T2 U2 V2 W2 

Üzemelés 
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Próbaüzem nem úszó kapcsolóval 

Járassa a szivattyút rövid ideig (1-2 másodperc), és ellenőrizze a járókerék forgási irányát. 
Ha az indító rángás az óramutató járásával ellentétes irányú (felülről nézve), akkor a 
forgásirány helyes. Ha a forgásirány helytelen, két vezetéket meg kell cserélni (forduljon 
szakképzett villanyszerelőhöz). 

VIGYÁZAT 

• Ellenőrizze a szivattyú forgásirányát, mielőtt a szivattyút víz alá merítené. 
Ellenkező esetben a szivattyú megsérülhet, ami áramszivárgáshoz és
áramütéshez vezethet.

• SOHA ne tartsa a markolatot, amikor a forgásirányt ellenőrzi. A kezdőlökés rendkívül erőteljes lehet.
• Működtesse a szivattyút 3–10 percig, és hajtsa végre a következő ellenőrzéseket:
• Egy váltóáramú ampermérő (bilincs) segítségével mérje meg az üzemi áramot a sorkapocshoz 

csatlakoztatott U, V és W fázisokban.
• Egy váltóáramú voltmérővel (tesztelő) mérje meg a feszültséget a sorkapcson.

Feltételek Leírás 
Névleges eltérés leadott teljesítményben ±10% 
Feszültségváltozás túlmelegedés nélkül ±10%, ha nincs üzemben 

Frekvenciaingadozás ±1% 

• Ha a próbaüzem során nem talál rendellenes körülményeket, folytassa a normál működéssel.

Próbaüzem úszókapcsolóval 

1. Irányítsa lefelé az úszókapcsolót.
2. Emelje fel az úszót a legmagasabb helyzetbe. Ez elindítja a szivattyút.
3. Ezután állítsa vissza az úszókapcsolót eredeti helyzetébe. Ez leállítja a szivattyút.
4. Hajtsa végre a (2) és (3) lépést egymás után kétszer vagy többször a művelet ellenőrzéséhez.

Üzemelés 
FORRÓ FELÜLET ÁLTALI VESZÉLY 

Ne érintse meg a terméket puszta kézzel üzemelés közben vagy közvetlenül azt követően, mert a termék 
működés közben rendkívül felforrósodhat. Ezen óvatosság figyelmen kívül hagyása égési sérüléseket okozhat. 

VIGYÁZAT 

• Ne járassa szárazon a szivattyút, és ne működtesse azt zárt elzáró szelep mellett, mert ez 
károsíthatja a terméket, ami áramszivárgáshoz vagy áramütéshez vezethet.

• Előfordulhat a folyadék szennyeződése a kenőanyagok szivárgása miatt. Soha ne használja a
terméket ivóvízhez.

1. Üzemelés közben ügyeljen a vízszintre.
2. Ne üzemeltesse a szivattyút a legalacsonyabb vízállás mellett 30 percnél tovább. A legalacsonyabb 

vízszinttel.
kapcsolatban lásd a méretezési rajzot, ami külön van mellékelve.

3. Ha a beépített motorvédelem be van kapcsolva, a szivattyú automatikusan leáll és újraindul.
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A rendszeres ellenőrzés és a megelőző karbantartás megbízhatóbb és biztonságosabb működést 
biztosít. A telepítés után 3-4 hónapon belül ajánlott a szivattyú első ellenőrzését elvégezni. 
Az ezt követő ellenőrzéseket/karbantartásokat 6 havonta ajánlott elvégezni. 

FIGYELMEZTETÉS 

• A szivattyú ellenőrzése előtt mindig válassza le a szivattyút az áramforrásról és biztosítsa azt.
• Győződjön meg arról, hogy a szivattyú nem tud elgurulni vagy felborulni,ezzel személyi sérülést és 

anyagi kárt okozva.
• A szivattyún végzett munkálatok előtt alaposan öblítse le a szivattyút tiszta vízzel.
• A szivattyút nem szabad aktiválni, ha azt részben szétszerelték.

Karbantartási követelmények 

• Hagyja lehűlni a rendszer és a szivattyú összes alkatrészét, mielőtt kezelné azokat.
• Győződjön meg róla, hogy a szivattyút és alkatrészeit alaposan megtisztította.
• Ellenőrizze és bizonyosodjon meg róla, hogy nincs-e sérülés a szivattyú külsején, illetve a csavarok 

és anyák nem lazultak-e meg.
• Ne nyissa ki a légtelenítő vagy leeresztő szelepet, és ne távolítsa el a dugókat, amíg a rendszer 

nyomás alatt áll.
• Győződjön meg róla, hogy a szivattyú le legyen választva a rendszerről.

Általános karbantartási útmutatás 

• Tisztítsa meg alaposan az összes alkatrészt, különösen az O-gyűrű hornyokat.
• Cserélje ki az összes O-gyűrűt és tömítést.
• A szivattyúk összeszerelése vagy szervizelése során ajánlatos a csavarokat körülbelül 6 Nm 

(4,5 6 ft-lb) nyomatékkal meghúzni. A meghúzási nyomaték biztosítja az alkatrészek megfelelő 
rögzítését és a szivattyú rendeltetésszerű üzemelését.

Karbantartás és ellenőrzés 
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VÁGÁSI VESZÉLY 

Az elhasználódott forgólapátok szélei gyakran nagyon élesek. Bánjon velük nagyon óvatosan a csere során! 

Körülmények Okok Ellenlépések 

A szivattyú nem indul el. 

Nincs áramellátás 
(áramszünet van). 

Lépjen kapcsolatba az 
áramszolgáltatóval vagy egy 
elektromos szervizzel. 

A tömlős kábel áramköre 
nyitott vagy rosszul 
csatlakozik. 

Ellenőrizze, hogy van-e nyitott 
áramkör a tömlős kábelben vagy a 
vezetékben. 

A forgólapát akadályba 
ütközik. 

Vizsgálja át a szivattyút, és távolítsa 
el az akadályt. 

A szivattyú elindul, de 
azonnal leáll, ami miatt 
azonnal bekapcsol a 
motorvédelem. 

A forgólapát akadályba 
ütközik. 

Vizsgálja át a szivattyút, és távolítsa 
el az akadályt. 

Feszültségesés. 

Állítsa a feszültséget az előírt 
feszültségre, vagy használjon a 
szabványnak megfelelő hosszabbító 
kábelt. 

Az 50 Hz-es modellt 60 Hz-en 
működtetik. 

Ellenőrizze az adattáblát, és cserélje 
ki a szivattyút vagy a forgólapátot. 

A szűrőben akadály van, és a 
szivattyú órákon keresztül 
szárazon üzemelt. 

Távolítsa el az akadályt. 

Rendellenes motor Javítsa meg a motort, vagy cserélje 
újra. 

A szivattyú túl sok üledéket 
vesz fel. 

Helyezzen egy betontömböt a 
szivattyú alá, hogy megakadályozza 
az üledék felszedését. 

A szivattyú esése és 
szivattyúzási térfogata 
kisebb. 

Elkopott a forgólapát Cserélje. 

A tömlő eltömődhetett. 

Minimalizálja a tömlő 
megtekeredéseinek számát. (Nagy 
mennyiségű törmeléket tartalmazó 
területen egy likacsos kosárba 
helyezve használja a szivattyút.) 

A szűrőben akadály van vagy 
betemetődött. 

Minimalizálja a tömlő 
megtekeredéseinek számát. (Nagy 
mennyiségű törmeléket tartalmazó 
területen egy likacsos kosárba 
helyezve használja a szivattyút.) 

A motor fordítva forog. Cserélje meg az áramellátás 
csatlakozó pólusait. 

A szivattyú zajt vagy 
vibrációt kelt. 

A motor csapágya 
károsodhatott. Cserélje ki a csapágyat. 

Hibaelhárítás 
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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



HU 

16 

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 

A névtábla fontos adatokat tartalmaz. Ügyeljen arra, hogy a termék használata során ne lépje túl a megadott adatokat. 
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