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Geachte klant, 

Bedankt voor het kiezen van een PRORIL onderwaterpomp. Deze handleiding bevat instructies voor de installatie, 
bediening en onderhoud van de pomp. Onjuist gebruik van het product kan leiden tot persoonlijk letsel en beschadiging 
van het eigendom en kan de garantie ongeldig maken. Na ontvangst van de pomp, moet deze worden gecontroleerd 
op schade of tekortkomingen. Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens het product te installeren en te gebruiken, 
en houd deze handleiding bij de hand voor toekomstige referentie. 

Bezoek onze website www.prorilpumpseurope.com voor additionele technische informatie. Dank u wel! 

Voordat u de dompelpomp in gebruik neemt, dient u deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen. Bewaar deze 
gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Het negeren van deze waarschuwing kan resulteren in persoonlijke ongelukken 
en gezondheidsproblemen, schade aan het product en productstoring. 

Symbolen voor gevarenaanduidingen 

GEVAAR Een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of ernstige 
verwondingen. 

OPMERKING Een mogelijke situatie die, indien niet vermeden, kan resulteren in een ongewenste situatie. 

Symbolen voor gevarenaanduidingen 

ELEKTRISCH GEVAAR    PLETGEVAAR 

GEVAAR 

Inleiding 

Veiligheidsinformatie 

Risico van elektrische schok - Deze pomp word geleverd met een aardgeleider of geaarde aansluitstekker. Om 
het risico van elektrische schokken te verminderen, moet u ervoor zorgen dat het is aangesloten op een 
aardlekschakelaar of een geschikt geaarde wandcontactdoos. Deze pomp is NIET bedoeld voor gebruik op 
plaatsen waar water door mensen wordt gebruikt.

HEET OPPERVLAK GEVAAR SNIJGEVAAR

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG

Een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of ernstige 
verwondingen.

Een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal leiden tot lichte of matige verwondingen.

http://www.prorilpumpseurope.com/
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WAARSCHUWING 

• Deze pomp is alleen beoordeeld voor gebruik met water.
• Gebruik het product niet in de nabijheid van een mogelijk explosieve omgeving. 
• Gebruik het product niet in aanwezigheid van brandbare vloeistoffen of gassen.
• Schakel de pomp altijd uit en ontkoppel hem van de hoofdstroom en Lock-Out-Tag-Out (LOTO) 

alvorens inspectie, onderhoud en aanpassingen uit te voeren.
• Probeer nooit de instellingen van beveiligingsinrichtingen aan te passen zonder eerst te overleggen 

met een vertegenwoordiger van PRORIL.
• Het product is ontworpen om afvalwater, ongezuiverd en schoon water te verpompen. Voor uw eigen

veiligheid dient het volgende vermeden te worden:
i ) Brandbare, giftige, schurende, kristalliserende en polymeriserende vloeistoffen. 
ii ) Vloeibare chemische stoffen en voedsel, alkalische en bijtende vloeistoffen. 
iii ) Vloeistoffen op hoge temperatuur, met hoge viscositeit of met een hoog gehalte vaste stoffen. 

• Bescherm te allen tijde het stekkeruiteinde van de stroomkabel tegen binnendringend vocht. Raak nooit 
de leidingen of elektrische aansluitingen aan als de pomp in werking is.

• Never touch the water while the pump is under operation.
• De pomp nooit in bedrijf stellen als deze gedeeltelijk is gedemonteerd.
• Gehoorbescherming moet worden gedragen in geval van langdurige blootstelling aan geluid.
• Laat de pomp nooit werken zonder water, stel de pomp niet in werking buiten het water of met

onvoldoende water. Neem de pomp niet in gebruik indien de bekabeling is beschadigd. Als u vragen
heeft, neem dan alstublieft contact op met onze vertegenwoordiger of ons bedrijf.

Milieuveiligheid 

Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval, gebruik gescheiden inzamelingsvoorzieningen. 

Neem contact op met uw lokale overheid voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen. Als elektrische 
apparaten worden weggegooid in afvalstortplaatsen, kunnen gevaarlijke substanties in het grondwater lekken en 
in de voedselketen terechtkomen, uw gezondheid en welzijn schaden. 

Garantiebepalingen 

De enige verplichting van PRORIL onder deze garantie van 12 maanden beperkt zich tot de reparatie of vervanging 
van onderdelen waarvan de verkoper naar eigen goeddunken bepaalt dat deze defect zijn. De garantie is ongeldig 
als de schade veroorzaakt is door de volgende factoren: 

• Onjuiste installatie
• Onvoldoende onderhoud
• Schade veroorzaakt door onjuist gebruik of misbruik
• Wijzigingen door derden of pogingen tot wijzigingen aan de pomp
• Normale slijtage
• De pomp is gebruikt voor doeleinden waar deze niet voor bedoeld is

PRORIL accepteert geen aansprakelijkheid voor het volgende: 

• Lichamelijk letsel
• Materiële schade
• Economische verliezen

PRORIL behoudt zich het recht voor het ontwerp en de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 
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PLETGEVAAR 

Blijf onder hangende lading.vandaan. De unit en onderdelen kunnen zwaar zijn. Neem de geldende voorschriften 
ter voorkoming van ongevallen in acht. 

Tillen 

• Wees er zeker van dat de pomp goed is vastgezet tijdens transport en niet kan rollen of omvallen.
• Let goed op het zwaartepunt en de massa van de pomp. Onjuist tillen kan leiden tot schade aan het

product, verwonding of dood.
• Gebruik de handgreep om de pomp te verplaatsen. Gebruik oogbouten of hijsogen indien beschikbaar. 
• De pomp nooit optillen aan de motorkabel of slang.
• Wanneer de pomp met de hand wordt gedragen, bepaal dan het aantal personen rekening houdend 

met de massa van de pomp. Zorg bij het optillen van de pomp voor een goede grip, buig uw rug niet,
(gebruik uw knieën om uw rug te beschermen), kijk vooruit en beweeg langzaam. 

Opslag 

OPMERKING 

• Bescherm de pomp tegen vocht, warmtebronnen en mechanische schade.
• Plaats geen zware gewichten op het verpakte product.

• Bij temperaturen van meer dan 70°C, moet opslag binnen een korte periode en niet langer dan 24 uur
plaatsvinden.

• Laat in koude klimaten het water in de pomp niet bevriezen.
• Na een langere opslagtijd moet de pomp voor gebruik worden geïnspecteerd.
• Draai de waaier met de hand voordat de pomp wordt gebruikt.
• Controleer de pakkingen en de kabelinvoer.

Extra informatie over de productspecifieke informatie, bijv. afmetingen, specificaties, prestatiecurven 
voor het bijbehorende model wordt apart geleverd. U vindt de productspecifieke tabellen en product 
naamplaat op pagina 16 of neem contact op met onze vertegenwoordiger. 

Pomp ontwerp 

De pomp is onderdompelbaar en aangedreven door een elektrische motor. De pomp is ontworpen voor het verplaatsen 
van afvalwater, ongezuiverd en schoon water. Gebruik dit product nooit onder andere omstandigheden dan die 
zijn gespecificeerd. 

WAARSCHUWING 

• Deze pomp is noch stofdicht noch explosieveilig. Gebruik het niet op een plaats waar giftig, corrosief, 
of explosief gas aanwezig is. Gebruik op een dergelijke plaats kan brand of explosie veroorzaken.

• Gebruik het product niet onder een andere spanning dan beschreven op het typeplaatje met een
spanningsvariatielimiet binnen ±10%. Wordt deze waarschuwing niet in acht genomen, kan dit leiden 
tot storingen en defecten aan het product, wat kan leiden tot elektrische lekkage of elektrische schokken.

• Gebruik het product niet voor hete of warme vloeistoffen van meer dan 40 °C, aangezien dit het product 
zal beschadigen, wat kan leiden tot elektrische lekkage of elektrische schokken.

• Gebruik de pomp niet in een gebied dat is blootgesteld aan een waterdruk die hoger is dan andere
omstandigheden dan die zijn gespecificeerd.

Transport en Opslag 

Product specificatie 
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Pomp applicatievoorwaarden 

Condities Omschrijving 
Vloeistof temperatuur 5 °C tot 40 °C (41 °F tot 104 °F) 

pH vloeistof 5-8

Nominaal uitgangsvariatie ±10% 

Spanningsvariatie zonder oververhitting ±10% op voorwaarde dat het niet draait 

Frequentie variatie ±1% 

Maximale toegestane werkdruk 0.2 MPa (2kgf/cm2) – Afvoerdruk 

Pompinstallatie 

WAARSCHUWING 

• Controleer voordat de pomp wordt geïnstalleerd, of de kabel en kabelinvoer niet tijdens het transport 
zijn beschadigd.

• Houd rekening met het zwaartepunt en het gewicht van de pomp. Als de pomp niet goed is opgehangen, 
kan dit leiden tot verwonding.

• Gebruik nooit pompkabel op de pomp op te hangen. Als u dit wel doet, wordt de kabel beschadigd 
en kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

• Demonteer het product NIET voor/tijdens installatie zonder bevoegde instructies van PRORIL.

OPMERKING 

De volgende installatievereiste moet worden geïmplementeerd: 

• Gebruik de maattekening van de pomp om een correcte installatie te garanderen. Als u vragen 
heeft, neem dan contact op met onze vertegenwoordiger of bedrijf.

• Voorzie een geschikte beschermende afsluiting rond het werkgebied van de pomp. 
• Controleer vóór het lassen van pijpen op explosiegevaar of maak gebruik van elektrisch

handgereedschap.
• Verwijder elk resterend afval van het inlaatleidingsysteem alvorens de pomp te installeren.

VOORZICHTIG 

Let tijdens leidingwerk op of lasvonken, verf, beton, enz. in contact komen met de pomp, het kan storing 
veroorzaken aan de pomp en stroomlekkage of elektrische schok kan optreden. 

Pomp ontwerp 

VOORZICHTIG 

De pomp is een niet-voltooide machine zonder beveiliging. De pomp kan op zichzelf geen specifieke functie 
vervullen en zal pas compleet zijn als deze in het systeem is opgenomen, inclusief alle benodigde 
beschermingsmiddelen/bewakings- en stuurstroomcircuit. De systeem integrator zal tenslotte zal alle passende 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat niet-voltooide machines op de markt kunnen worden gebracht, 
maar alleen als het voldoet aan de relevante bepalingen van EN 60204-1 en EN ISO 12100. Veiligheidsafstand 
en sleuf/spleet moeten voldoen aan tabel 1, 3, 4 van EN-ISO 13857. 

De volgende installatie instructies zijn alleen van toepassing als de installatie ontworpen is volgens de 
maattekeningen van de pomp. 

1. Leg de kabel zo dat deze geen scherpe bochten heeft, niet bekneld raakt en niet in de pompinlaat kan 
worden getrokken.

Installatie 
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2. Sluit de afvoerleiding aan. De pomp is voorzien van een afvoeraansluiting voor slang of leiding. 
Leidingwerk mag geen luchtbellen in het midden van de leidingen veroorzaken.

OPMERKING 

De afvoerleiding kan verticaal of horizontaal worden uitgevoerd, maar zonder scherpe bochten. Overmatig 
buigen kan de waterstroom belemmeren, het pompvolume verminderen of de pomp verstoppen. 

3. Monteer een terugslagklep als de pompput diep is, of als de verticale/zijwaartse leidingen te lang zijn.
4. Laat de pomp in de vuilwaterput zakken. Bevestig een touw, ketting of draad aan het handvat van de 

oogbouten om de pomp te laten zakken en op te tillen.

VOORZICHTIG 

Zorg ervoor dat het touw tijdens de installatie niet verstrikt of gedraaid raakt. 

5. Plaats de pomp op een horizontale en stevige ondergrond, in een gebied dat vrij van en niet veroorzaakt 
dat de pomp lucht aanzuigt. Dit gebied moet voldoende waterpeil hebben en gemakkelijk water opvangen.
Als alternatief kan de pomp met een hijsketting net boven de bodem van de vuilwaterput worden opgehangen. 
Zorg ervoor dat de pomp niet kan draaien tijdens het opstarten of tijdens de werking.

OPMERKING 

Raadpleeg voor het waterpeil dat nodig is om de pomp te laten werken, de maatschets van de pomp die 
verkrijgbaar is bij onze vertegenwoordiger of ons bedrijf. 

6. Zorg dat de rotatie van de waaier correct is.
7. Mochten er zich problemen voordoen tijdens de installatie, neem dan alstublieft contact op met een

vertegenwoordiger van PRORIL.

Vlotterschakelaar locatie installatievereiste 

VOORZICHTIG 

Plaats de pomp met geïntegreerde vlotterschakelaar hardware in een gebied waar de vlotter goed en 
gemakkelijk op en neer kan bewegen zonder te worden gepakt door de putmuren, kabel of hijskettingen. 

ELEKTRISCH GEVAAR 

• Een gecertificeerde elektricien moet toezicht houden op alle elektrische werkzaamheden. Voldoe aan 
alle lokale codes en voorschriften.

• Voordat u met werkzaamheden aan de unit begint, moet u ervoor zorgen dat de unit en het 
bedieningspaneel van de voeding zijn gescheiden en niet onder spanning kunnen worden gezet. 
Dit geldt ook voor het besturingscircuit.

• Lekkage in de elektrische onderdelen kan schade aan apparatuur of een doorgebrande zekering 
veroorzaken. Houd het einde van de motorkabel boven het vloeistofniveau.

• Zorg ervoor dat alle ongebruikte aders zijn geïsoleerd.

 AAN     UIT  

Herhaal 

Elektrische aansluitingen 
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Aansluitingsvereisten (Externe beveiligingsinrichtingen) 

• De leveringsautoriteit moet worden geïnformeerd voordat de pomp wordt geïnstalleerd als deze 
wordt aangesloten op het openbare net. Als de pomp op het openbare net is aangesloten, kan het 
flikkeren van gloeilampen veroorzaken bij het starten.

• De netspanning en frequentie moet overeenkomen met de specificaties op het typeplaatje.
De voedingsspanning en frequentie variatie moet binnen ±1% van de nominale spanning liggen.
Als de pomp op verschillende spanningen kan worden aangesloten, wordt de aangesloten spanning
aangegeven door een gele sticker dicht bij de kabelingang.

• De pomp moet worden gevoed via een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale aardlekstroom
van niet meer dan 30 mA. 

• De zekeringen en stroomonderbrekers moeten de juiste waarde hebben en de pomp overbelasting
(motorbeveiligingsschakelaar) moet aangesloten en ingesteld zijn op de nominale stroom volgens 
het typeplaatje en indien beschikbaar de kabelkaart.

• De aanloopstroom bij direct-on-line start kan zes maal groter zijn de nominale stroom. Wanneer 
start-delta wordt gebruikt, wordt de stroom verminderd met de factor 0,58 (1/3), waarmee rekening
moet worden gehouden bij het instellen van de stroomonderbrekers.

• De zekeringwaarde en de kabels moeten in overeenstemming zijn met de lokale regels en voorschriften. 
• Als een intermitterend bedrijf wordt voorgeschreven, moet de pomp worden voorzien van 

bewakingsapparatuur die een dergelijk bedrijf ondersteunt.

OPMERKING 

Het is mogelijk om de het waterpeil te regelen door vlotterschakelaars te combineren met een analoge druksensor. 
Er kunnen twee extra veiligheidsvlotterschakelaars worden geïnstalleerd in het speciale besturingssysteem voor 
alarm op hoog niveau en drooglopen. 

• De thermische contacten/thermistors moeten in gebruik zijn.
• De kabels moeten in goede toestand zijn, geen scherpe bochten bezitten en niet worden geknepen.
• Houd rekening met de spanningsval in lange kabels. De nominale spanning van de aandrijfeenheid 

gemeten op het kabelaansluitpunt in de pomp.

Aarding 

ELEKTRISCH GEVAAR 

• Alle elektrische apparatuur moet geaard (massa) worden. Dit geldt voor de pompapparatuur, de aandrijving 
en eventuele bewakingsapparatuur. Test de aardingskabel (massa) om te verifiëren dat deze goed
is aangesloten.

• Als de motorkabel per ongeluk wordt losgetrokken, moet de aardingsgeleider (massa) de laatste 
geleider zijn die loskomt van de klem. Zorg ervoor dat de aardingsgeleider (massa) langer is dan de 
fase aders. Dit geldt voor beide uiteinden van de motorkabel.

• Risico van elektrische schok of brand. U moet een extra aardings- (massa-) foutbeveiligingsapparaat 
aansluiten op de geaarde (massa) connectoren als personen waarschijnlijk in fysiek contact komen 
met de pomp of verpompte vloeistoffen.

• Aansluiten van de stroomkabels.

VOORZICHTIG 

Lekkage in de elektrische onderdelen kan schade aan apparatuur of een doorgebrande zekering veroorzaken. 
Houd het einde van de motorkabel boven het vloeistofniveau. 

1. Controleer het typeplaatje voor de vereiste uitgang en spanning voor de pomp.
2. Sluit de stroomkabels, inclusief massa (aarde), aan op de terminal of starteenheid.
3. Het is belangrijk dat de pomp correct geaard is en voorzien is van een lekbeveiliging om te voorkomen dat 

gebruikers ernstige verwondingen oplopen door elektrische schokken.
4. Draai de kabelinvoer stevig vast in de onderste positie.
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Aansluiten van de stroomkabels 

VOORZICHTIG 

Houd er rekening mee dat de netstekker per land of regio verschilt. 

Enkele fase/Drie fasen direct on line Drie fasen 

L1 L2 Aarde L1  L2  L3 Aarde 

Drie fasen Start - Delta start 

Elektrische stroomkringschema's 

Aanvullende informatie over het stroomkringschema van het product voor het overeenkomstige model wordt 
afzonderlijk verstrekt. Neem contact op met onze vertegenwoordiger of bedrijf. 

Voorafgaand aan de bediening 

• Bedien nooit de pomp zonder geïnstalleerde veiligheidsapparaten.
• Bedien nooit de pomp met gesloten afvoerklep.
• Zorg ervoor dat alle veiligheidsvoorzieningen op hun plaats zitten en goed vastzitten.
• Zorg voor een opgeruimde ontsnappingsweg.
• Werk nooit alleen.
• Wees bewust van het risico van een plotselinge start als het product wordt gebruikt met een 

vlotterschakelaar niveauregeling en/of interne schakelaar.
• Start de pomp nooit terwijl deze is opgehangen, omdat de pomp kan schokken en ernstige 

ongelukken veroorzaken.

Aarde 

Bruin Blauw Zwart Groen/Geel 
(rood)  (wit) (groen) 

enkele fase 

U1 V1 W1 U2 V2 
Bruin Blauw Zwart Bruin Blauw 

W2 T1 T2 Aarde 
Zwart Wit Wit Groen/geel 

GRN/GEE 

BRUIN BLAU 

U1 V1  W1 T2 T2 U2 V2 W2 

Bediening 
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ELEKTRISCH GEVAAR 

 
Risico van elektrische schok. Zorg ervoor dat niemand dichter dan 20 m of 65 ft. bij de unit komt, wanneer deze 
in contact komt met de verpompte of gemengde vloeistof. 

  OPMERKING 

Het geluidsniveau van het product is lager dan 70 dB. Het geluidsniveau van 70 dB kan echter in sommige 
installaties en op bepaalde bedrijfspunten op de prestatiecurve worden overschreden. Zorg ervoor dat u de 
eisen van geluidsniveau begrijpt in de omgeving waar de pomp is geïnstalleerd. Wordt hier niet aan voldaan, 
kan dit resulteren in gehoorverlies of overtreding van de lokale wetten. 

 
1. Check het typeplaatje voor de vereiste uitgangsspanning en voltage van de pomp. 
2. Controleer bedrading, voedingsspanning, de capaciteit van de aardlekschakelaar, enz. 
3. De pomp starten. 

 
Proefdraaien zonder vlotterschakelaar 

Laat de pomp een korte tijd draaien (1 tot 2 seconden) en controleer de richting als de 
rotatie van de waaier. Als de startschok tegen de klok in is (van bovenaf gezien), is de 
draairichting correct. Als de draairichting niet correct is, moeten twee draden worden verwisseld 
(raadpleeg een gecertificeerde elektricien). 

  VOORZICHTIG 

• Zorg ervoor dat de draairichting van de pomp wordt gecontroleerd als de 
pomp niet in water is ondergedompeld. Anders zal de pomp beschadigd 
raken, wat kan leiden tot stroomlekkage en elektrische schok. 

• Tijdens het controleren van de draairichting NOOIT de handgreep vasthouden. De startruk kan 
immers hevig zijn. 

• Laat de pomp 3 tot 10 minuten werken en voer de volgende controles uit: 
• Meet met behulp van een AC-ampèremeter (stroomtang) de bedrijfsstroom bij de fasen U, V en 

W die op het klemmenbord zijn aangesloten. 
• Meet met behulp van een AC-voltmeter (tester) de spanning op het klemmenbord. 

 
Condities Omschrijving 

Nominaal uitgangsvariatie ±10% 
Spanningsvariatie zonder oververhitting ±10% op voorwaarde dat het niet draait 

Frequentie variatie ±1% 
 

• Ga door met de normale werking als er geen abnormale omstandigheden worden gevonden tijdens 
het proefdraaien. 
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Proefdraaien vlotterschakelaar 

1. Richt de vlotterschakelaar naar beneden.
2. Breng de vlotter omhoog naar de hoogste locatie. Hierdoor zal de pomp starten.
3. Breng vervolgens de vlotterschakelaar terug in zijn oorspronkelijke positie. Hierdoor zal de pomp stoppen
4. Voer de stappen (2) en (3) twee of meer keer achter elkaar uit om de werking te verifiëren.

Bediening 
GEVAAR VAN HEET OPPERVLAK 

Raak het product niet met blote handen aan tijdens of onmiddellijk na de werking, omdat het product erg heet 
kan worden tijdens de werking. Het niet naleven van deze waarschuwing kan tot verbranding leiden. 

VOORZICHTIG 

• Laat de pomp niet droog draaien of bedien deze met zijn schuifklep gesloten, aangezien dit het 
product zal beschadigen, wat kan leiden tot elektrische lekkage of elektrische schok.

• Vervuiling van de vloeistof kan optreden als gevolg van lekkage van smeermiddelen. Gebruik het 
product nooit voor drinkwater.

1. Let tijdens de werking op het waterpeil.
2. Laat de pomp niet langer dan 30 minuten op het laagste waterniveau draaien. Voor details over het laagste

waterpeil, zie de maattekening, die apart wordt meegeleverd.
3. Als de ingebouwde motorbeveiliging is geactiveerd, zal de pomp uitschakelen en automatisch opnieuw starten. 

Regelmatige controles en preventief onderhoud zorgt voor een meer betrouwbare en veilige werking. 
Een eerste inspectie van de pomp binnen 3 tot 4 maanden na installatie wordt aanbevolen. 
Vervolginspecties/-onderhoud kan elke 6 maanden worden uitgevoerd. 

WAARSCHUWING 

• Ontkoppel en vergrendel de pomp altijd van de stroomvoorziening voordat u de pomp inspecteert.
• Zorg ervoor dat de pomp niet kan rollen of omvallen om personen te verwonden en eigendommen

te beschadigen.
• Spoel de pomp grondig af met schoon water voordat u aan de pomp gaat werken.
• De pomp mag niet worden geactiveerd als deze gedeeltelijk is gedemonteerd.

Onderhoudseisen 

• Laat alle systeem- en pomponderdelen afkoelen voordat u ze behandeld.
• Zorg ervoor dat de pomp en zijn onderdelen grondig zijn gereinigd.
• Inspecteer en controleer of er geen schade is aan de buitenkant van de pomp en of de bouten en 

moeren niet zijn losgeraakt.
• Open geen ontluchtings- of aftapklep en verwijder geen aftapdoppen terwijl het systeem onder druk staat. 
• Zorg ervoor dat de pomp geïsoleerd is van het systeem.

Algemene richtlijnen voor onderhoud 

• Reinig alle onderdelen grondig, vooral de O-ringen groeven.
• Vervang alle O-ringen en pakking.
• Tijdens montage of onderhoud van de pompen, wordt aanbevolen de schroeven aan te draaien tot 

ongeveer 6 Nm (4.5 6 ft-lb). Het aanhaalmoment zorgt ervoor dat de onderdelen correct worden 
vastgemaakt en dat de pomp werkt zoals bedoeld.

Onderhoud en inspectie 
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SNIJGEVAAR 

Een versleten waaier heeft vaak erg scherpe kanten. Ga tijdens vervanging voorzichtig te werk! 

Probleem Redenen Maatregelen 

Pomp start niet. 

Geen stroom (stroom uitgevallen). Neem contact op met uw 
stroomleverancier of een elektricien. 

Stroomcircuit niet gesloten of 
slechte aansluiting van de 
flexibele kabel. 

Controleer of er een open 
stroomcircuit is in de flexibele 
kabel of de bedrading. 

Waaier is vastgelopen. Controleer de pomp en verwijder 
de obstructie. 

Pomp start maar 
stopt direct weer, 
waardoor de 
motorbescherming 
in werking treedt. 

Waaier is vastgelopen. Controleer de pomp en verwijder 
de obstructie. 

Voltage neemt af. 

Pas het voltage aan de 
voorgeschreven waarden aan, 
of gebruik een verlengkabel die 
aan de voorschriften voldoet. 

Een 50Hz model wordt op 60Hz 
gebruikt. 

Controleer het naamplaatje en 
vervang de pomp of de waaier. 

Het inlaatrooster is verstopt en 
de pomp heeft gedurende 
lange tijd droog gedraaid. 

Verwijder de obstructie. 

Motor draait niet zoals gewoonlijk. Repareer de motor of vervang deze. 

De pomp zuigt teveel sediment op. 
Zet de pomp op een betonblok om 
te voorkomen dat de pomp 
sediment opzuigt. 

De opvoerhoogte 
en het 
pompvolume van 
de pomp zijn lager 
dan normaal. 

De waaier is versleten. Waaier vervangen. 

De slang kan verstopt zitten. 

Zorg dat er zo min mogelijk 
bochten in de slang zitten (gebruik 
de pomp in een mand met mazen 
op terreinen met veel puin). 

Het inlaatrooster is verstopt of 
bedolven. 

Zorg dat er zo min mogelijk 
bochten in de slang zitten (gebruik 
de pomp in een mand met mazen 
op terreinen met veel puin). 

De motor draait in omgekeerde 
richting. 

Verwissel de aansluitingen van 
de terminal voor stroomtoevoer. 

De pomp 
produceert lawaai 
of trillingen. 

De kogellagers in de motor 
kunnen beschadigd zijn, 
of de waaier is beschadigd. 

Repareer of vervang het onderdeel. 

Probleemoplossingen 
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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 

Op het typeplaatje staan belangrijke details. Zorg ervoor dat u bij het gebruik van het product de opgegeven specificaties 
niet overschrijdt. 



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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