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



NO 

2 

Innføring   3 

Sikkerhetsinformasjon  3 

Farevarselsymboler 

Sikkerhetskrav 

Miljøsikkerhet 

Produktgaranti 

Transport og oppbevaring  5 

Løfting 

Oppbevaring 

Produktspesifikasjon  5 

Pumpedesign 

Betingelser for pumpens bruk 

Installasjon  6 

Pumpeinstallasjon 

Installasjonskrav til flottørbryterens plassering 

Elektrisk tilkobling   7 

Tilkoblingskrav (eksterne beskyttelsesanordninger) 

Jording 

Tilkobling av strømkabler 

Drift  9 

Før bruk 

Prøvedrift uten flottørbryter 

Prøvedrift med flottørbryter 

Drift 

Vedlikehold og inspeksjon  11 

Vedlikeholdskrav 

Vedlikehold, generelle krav 

Feilsøking   12 

Delelister   13 
Produktspesifikasjonstabell og navneplate  16 

Innholdsfortegnelse 



NO 

3 

Kjære kunde, 

Takk for at du har valgt en PRORIL nedsenkbar pumpe. Denne håndboken inneholder instruksjoner for hvordan 
pumpen skal installeres, driftes og vedlikeholdes. Feil bruk av produktet kan føre til personskade og skade på 
eiendom, og det kan gjøre garantien ugyldig. Når du mottar pumpen, må den inspiseres for skader eller mangler. 
Les nøye gjennom denne håndboken før du installerer og bruker produktet, og ha denne håndboken for hånden 
for referanse i fremtiden. 

Gå til vårt nettsted www.prorilpumpseurope.com for ytterligere teknisk informasjon. Mange takk! 

Les nøye gjennom denne håndboken før du bruker den nedsenkbare pumpen for første gang. Oppbevar 
håndboken på et lett tilgjengelig sted. Å ignorere denne advarselen kan føre til personskade og helseproblemer, 
skade på produktet og/eller at produktet ikke fungerer riktig. 

Farevarselsymboler 

FARE En farlig situasjon som vil føre til dødsulykker eller alvorlig personskade dersom den 
ikke avverges. 

ADVARSEL En farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke 
avverges. 

FORSIKTIG En farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderat personskade dersom den 
ikke avverges. 

MERKNAD En potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig 
personskade. 

Kompletterende farevarselsymboler 

ELEKTRISK FARE   KLEMFARE 

SVÆRT VARM OVERFLATE   KUTTFARE 

Sikkerhetskrav 

FARE 

Fare for elektrisk støt – Denne pumpen er utstyrt med en jordingskontakt eller jordet tilkoblingsplugg. For å redusere 
risikoen for elektrisk støt, pass på at den er koblet til en reststrømenhet eller riktig jordet nettkontakt. Denne 
pumpen er IKKE beregnet for bruk der det er personer i vannet. 

Innføring 

Sikkerhetsinformasjon 

http://www.prorilpumpseurope.com/
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ADVARSEL 

• Denne pumpen er kun vurdert for bruk med vann.
• Produktet skal ikke brukes i nærheten av potensielt eksplosive miljøer.
• Produktet skal ikke brukes i nærvær av brennbare væsker eller gasser.
• Skru bestandig av pumpen og koble den fra nettstrøm og lås-ut/tagg-ut (LOTO) før det utføres 

inspeksjon, vedlikehold og justering.
• Prøv aldri å endre innstillingene til verneinnretninger uten å rådføre deg først med en PRORIL- 

representant.
• Produktet er utformet til å pumpe avløpsvann, råvann og rent vann. Av sikkerhetsgrunner skal følgende

ikke håndteres:
i ) Brennbare, giftige, slipende, krystalliserende og polymeriserende væsker. 
ii ) Flytende kjemikalier, og næringsholdige, alkaliske og korroderende væsker. 
iii ) Væsker med høy temperatur, høy viskositet og høyt innhold av faststoffer. 

• Den elektriske pluggen på enden av strømkabelen må alltid beskyttes mot inntrengende fuktighet.
Berør aldri rør eller elektriske tilkoblinger mens pumpen kjører.

• Berør aldri vannet mens pumpen er i drift!
• Pumpen må aldri kjøres hvis den er delvis demontert.
• Hørselsvern må brukes i tilfelle langvarig støyeksponering.
• Kjør aldri pumpen uten vann. Bruk ikke pumpen ut av vannet eller i ikke nok vann. Pumpen må ikke

brukes hvis strømkablene er skadet. Kontakt representanten vår eller firmaet vårt hvis du har
spørsmål.

Miljømessig sikkerhet 

Kast ikke elektrisk utstyr som usortert restfall, bruk passende oppsamlingsanlegg. 

Kontakt lokale myndigheter for informasjon angående hvilke oppsamlingsmuligheter som finnes. Hvis elektrisk 
utstyr kastes i deponi, kan farlige stoffer lekke ned i grunnvannet og komme inn i matvarekjeden og dermed skade 
din helse og velvære. 

Produktgaranti 

PRORILs eneste forpliktelse under denne 12-måneders garantien skal være begrenset til reparasjon eller 
erstatning av alle deler selgeren finner, etter egen mening, å være defekt. Garantien er ugyldig hvis skaden 
forårsakes av følgende faktorer: 

• Feil montering.
• Mangelfullt vedlikehold.
• Skader som skyldes feil bruk eller misbruk.
• Tredjepartsmodifikasjoner eller forsøk på endringer av pumpen.
• Normal slitasje
• Pumpen har blitt brukt for andre formål enn det den er beregnet på.

PRORIL tar intet ansvar for følgende: 

• Personskader
• Materielle skader
• Ø konomisk tap

PRORIL forbeholder seg retten til å endre design og spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. 
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KLEMFARE 

Hold deg unna hengende last. Enheten og komponenter kan være tunge. Følg gjeldende forskrifter for å hindre 
ulykker. 

Løfting 

• Pass på at pumpen er riktig sikret under transport slik at den ikke kan rulle eller velte.
• Hold nøye kontroll med pumpens tyngdepunkt og masse. Feil løfting kan føre til produktskade, personskade 

eller død.
• Bruk alltid håndtaket til å flytte pumpen. Bruk øyebolter eller løfteører hvis tilgjengelig.
• Den må aldri løftes i motorkabelen eller slangen.
• Når pumpen skal bæres for hånd, bestem hvor mange personer trengs basert på pumpens vekt. Når 

pumpen løftes, sørg for godt feste for hendene, ikke bøy ryggen (bruk knærne for å beskytte ryggen), 
se fremover og bruk jevne bevegelser.

Oppbevaring 

MERKNAD 

• Beskytt pumpen mot luftfuktighet, varmekilder og mekanisk skade.
• Ikke plasser tung vekt på det innpakkede produktet.
• Lagringstemperaturen skal være innenfor området -25 °C til 55 °C.
• For temperaturer opp til 70 °C og over, må oppbevaringen være kortvarig og ikke overskride 24 timer.
• I kaldt klima må ikke vannet i pumpen få fryse.
• Etter langvarig oppbevaringstid må pumpen inspiseres før bruk.
• Vri impelleren for hånd før pumpen brukes.
• Sjekk tettingene og kabelinnføringen.

Ekstra informasjon om produktspesifikk informasjon slik som dimensjoner, spesifikasjoner, ytelseskurver 
for den tilsvarende modellen vil bli gitt separat. Du finner tabellene med produktspesifikasjoner og 
produktets merkeplate på sidene 16, eller kontakt vår representant. 

Pumpedesign 

Pumpen er nedsenkbar og drives av en elektrisk motor. Pumpen er konstruert for å flytte avløpsvann, ubehandlet 
og rent vann. Bruk aldri dette produktet under noen andre forhold enn de som er spesifisert. 

ADVARSEL 

• Denne pumpen er hverken støvtett eller eksplosjonssikker. Ikke bruk den på et sted der det finnes
giftig, korroderende eller eksplosiv gass. Bruk på et slikt sted kan forårsake brann eller eksplosjon.

• Ikke bruk produktet med noen annen spenning enn den som er beskrevet på merkeplaten med 
grensen for spenningsvariasjon ±10 %. Å ikke bruke denne forholdsregelen kan gi feilfunksjon og svikt
av produktet, og kan føre til elektrisk lekkasje eller elektriske støt.

• Ikke bruk produktet til hete eller varme væsker over 40 °C, siden det vil skade produktet og føre til
elektrisk lekkasje eller elektriske støt.

• Ikke bruk pumpen i et område som er utsatt for et vanntrykk som overgår eventuelle betingelser ut 
over de som har blitt spesifisert.

Transport og lagring 

Produktspesifikasjon 
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Betingelser for pumpens bruk 

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

pH væske 5–8 

Nominell utgangsvariasjon ±10 % 
Spenningsvariasjon uten 

overoppheting ±10 %, forutsatt at den ikke går 

Frekvensvariasjon ±1 % 

Maksimalt tillatt trykk 0,2 MPa (2kgf/cm2) – utløpstrykk 

Montering av pumpen 

ADVARSEL 

• Før pumpen installeres må du kontrollere at kabelen og kabelinnføringen ikke har blitt skadd under 
transport.

• Følg med pumpens tyngdepunkt og vekt. Hvis pumpen ikke henges riktig opp, kan det føre til 
personskade.

• Heng aldri opp pumpen etter pumpekabelen. Det vil skade kabelen og kan føre til elektrisk støt eller 
brann.

• Ta IKKE produktet fra hverandre før/under montering uten autoriserte anvisninger fra PRORIL.

MERKNAD 

Det følgende installasjonskravet må iverksettes: 

• Bruk pumpens dimensjonstegning for å sikre riktig installasjon. Hvis du har noen spørsmål, kontakt
representanten vår eller selskapet.

• Sørg for en passende, beskyttende barriere rundt pumpens arbeidsområde.
• Sjekk for eventuelle eksplosjonsfarer før rørsveising eller bruk av eventuelle elektriske håndverktøy.
• Fjern eventuell gjenværende rusk fra innløpets rørsystem før pumpen installeres. 

FORSIKTIG 

Vær oppmerksom på at hvis sveisegnister, maling, betong osv. kommer i kontakt med pumpen under rørarbeid, 
kan det føre til at pumpen svikter, og det kan oppstå lekkasjer eller elektriske støt. 

Pumpedesign 

FORSIKTIG 

Pumpen er delvis fullført maskineri, uten sikkerhetsfunksjon. Pumpen kan ikke alene utføre en spesifikk 
funksjon, og vil bare være fullstendig så snart det er bygd inn i systemet inkludert alle nødvendige beskyttende 
midler/vern og kontrollstrømkrets. Til slutt må systemintegrator gjennomføre alle nødvendige tiltak for å sikre at 
delvis fullført maskineri kan legges ut i markedet, bare hvis det tilfredsstiller de relevante bestemmelsene i EN 
60204-1 og EN ISO 12100. Sikkerhetsavstand og gapet må samsvare med tabell 1, 3, 4 i EN ISO 13857. 

De følgende installasjonsinstruksjonene gjelder bare når installasjonen er konstruert ifølge pumpens 
dimensjonstegninger. 

1. Før kabelen slik at den ikke har noen skarpe knekk, ikke er i klem og ikke kan trekkes inn i pumpeinntaket.
2. Koble til utløpsrøret. Pumpen er utstyrt med en utløpstilkobling for slange eller rør. Rørledningen må ikke

skape noen luftlommer midt i røret.

Installasjon 
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MERKNAD 

Utløpsrøret kan føres vertikalt eller horisontalt, men det må være uten skarpe knekk. For mange knekk kan 
hindre strømmingen av vann, redusere pumpevolumet eller tette til pumpen. 

3. Installer en tilbakeslagsventil hvis pumpegropen er dyp, eller hvis den vertikale/sideveis rørledningen er for 
lang.

4. Senk pumpen ned i sumpen. Fest et tau, kjetting eller ståltau til håndtaket til øyeboltene for senking og 
løfting av pumpen.

FORSIKTIG 

Pass på at tauet ikke blir sammenfloket eller snodd under installasjonen. 

5. Plasser pumpen på en vannrett og fast base, i et område som er fritt for og ikke tillater at pumpen trekker
inn luft. Dette området må ha et tilstrekkelig vannivå og lett samle vann. Alternativt kan pumpen henges opp
i en løftekjetting like over bunnen av sumpen. Kontroller at pumpen ikke kan rotere ved oppstart eller under 
drift.

MERKNAD 

For hvilket vannivå som kreves for å bruke pumpen, se pumpens dimensjonstegning som kan skaffes fra vår 
representant eller selskapet. 

6. Kontroller at rotasjonen til løpehjulet er riktig.
7. Ta kontakt med en PRORIL-representant hvis det oppstår problemer under monteringen.

Installasjonskrav til flottørbryterens plassering 

FORSIKTIG 

Plasser pumpen med integrert flottørbryter i et området der flottøren kan flytte seg riktig og lett opp og ned uten 
å henge fast i gropens vegger, kabelen eller løftekjettinger. 

ELEKTRISK FARE 

• En sertifisert elektriker må overvåke alt elektrisk arbeid. Overhold alle lokale regler og forskrifter.
• Før arbeidet på enheten startes, pass på at enheten og kontrollpanelet isoleres fra strømforsyningen 

og ikke kan aktiveres. Dette gjelder også for kontrollkretsen.
• Lekkasje inn i de elektriske delene kan føre til skadet utstyr eller at sikringen går. Hold enden av 

motorkabelen over væskenivået.
• Sørg for at alle ubrukte ledere er isolert.
• Det er fare for elektriske støt eller eksplosjon hvis de elektriske tilkoblingene ikke utføres riktig, eller

hvis det er en feil eller skade på produktet.

 PÅ    AV 

Gjenta 

Elektriske kontakter 
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Tilkoblingskrav (eksterne beskyttelsesanordninger) 

• Strømleverandøren må varsles før pumpen installeres hvis den skal kobles til offentlig strømnett.
Når pumpen kobles til den offentlige strømforsyningen, kan den forårsake at glødelamper blinker når
den startes.

• Nettspenningen og -frekvensen må stemme med spesifikasjonene på merkeplaten. 
Tilkoblingsspenningen og frekvensvariasjonen må være innenfor ±1 % av merkespenningen. Hvis 
pumpen kan kobles til forskjellige spenninger, er den tilkoblede spenningen spesifisert av en gul 
klistrelapp like ved kabelinnføringen.

• Pumpen må få strøm gjennom en reststrømenhet (RCD) med en klassifisert reststrøm som ikke 
overskrider 30 mA. 

• Sikringene og effektbryterne må ha riktig klassifisering og pumpens overbelastningsbryter 
(motorbeskyttelse) må være tilkoblet og stilt til nominell strøm i henhold til merkeplaten og, om
aktuelt, kabeltabellen.

• Oppstartsstrømmen ved direkte tilkoblet start kan være opptil seks ganger så høy som nominell 
strøm. Når start-delta brukes, reduseres strømmen med en faktor på 0,58 (1/3), noe som det må tas 
hensyn til når effektbryterne stilles inn.

• Klassifiseringen på sikringene og kablene må være i henhold til lokale regler og forskrifter.
• Hvis en ikke-kontinuerlig bruk er tenkt, må pumpen utstyres med overvåkingsutstyr som støtter slik 

drift.

MERKNAD 

Det er mulig å kontrollere vannivået ved å kombinere flottørbrytere med en analog trykksensor. To ekstra flottør 
sikkerhetsbrytere kan installeres i det dedikerte kontrollsystemet for alarm ved høyt nivå og tørrkjøring. 

• Termokontaktene/termistorene må brukes.
• Kabler må være i god stand, ikke ha skarpe knekker og ikke være i klem. 
• Det må tas hensyn til spenningsfallet i lange kabler. Drivenhetens nominelle spenning måles ved 

kabeltilkoblingspunktet i pumpen.

Jording 

ELEKTRISK FARE 

• Alt det elektriske utstyret må jordes. Dette gjelder pumpeutstyret, driveren og eventuelt
overvåkingsutstyr. Test jordlederen for å verifisere at den er riktig tilkoblet.

• Hvis motorkabelen rykkes løs ved en feiltagelse, må jordlederen være den siste lederen som løsner 
fra skruetilkoblingen sin. Sørg for at jordlederen er lenger enn faselederne. Dette gjelder begge 
ender av motorkabelen.

• Fare for elektrisk støt eller forbrenning. Du må koble til en ekstra jordfeilbeskyttelse til jordede 
tilkoblinger hvis det er sannsynlig at personer kan komme i fysisk kontakt med pumpen eller
væskene som pumpes.

• Tilkobling av strømkabler

FORSIKTIG 

Lekkasje inn i de elektriske delene kan føre til skadet utstyr eller at sikringen går. Hold enden av motorkabelen 
over væskenivået. 

1. Kontroller merkeplatene for utgangseffekt og spenning som kreves for pumpen.
2. Koble til strømkablene, inkludert jord, til terminalene eller starteren.
3. Det er viktig at pumpen er riktig jordet og utstyrt med en jordfeilbryter for å forhindre at 

brukere får alvorlige skader fra elektriske støt.
4. Stram godt kabelføringen i sin aller nederste stilling.
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Tilkobling av strømkabler 

FORSIKTIG 

Husk at strømpluggen varierer med land eller område. 

1-fase/3-fase direkte fra nett

L1 L2 Jord L1 L2 L3 Jord 

3- fase start – delta start

Elektriske koblingsskjema 

Det vil bli gitt separat tilleggsinformasjon på produktets koblingsskjema for den tilsvarende modellen. Kontakt 
representanten vår eller selskapet. 

Før bruk 

• Bruk aldri pumpen uten at sikkerhetsanordninger er installert.
• Bruk aldri pumpen mens utløpsventilen er lukket.
• Kontroller at alle sikkerhetsanordningen er på plass og sitter godt.
• Sørg for at du har en åpen rømningsvei. 
• Arbeid aldri alene.
• Vær oppmerksom på faren for en plutselig start hvis produktet brukes med en nivåstyring med 

flottørbryter og/eller intern kontaktor.
• Start aldri pumpen mens den henger, siden pumpen kan rykke til og forårsake alvorlige ulykker.

3-fase

  (rød)   Svart  

1-fase

Grønn/gul 
(grønn) 

Blå 
(hvit) 

Brun 

U1 V1 W1 U2 V2 
Brun Blå Svart Brun Blå 

W2 T1 T2 Jord 
Svart Hvit Hvit Grønn/gul 

GRN/GUL 

BRUN BLÅ 

U1 V1  W1 T2 T2 U2 V2 W2 

Drift 
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ELEKTRISK FARE 

Fare for elektrisk støt. Pass på at ingen kommer nærmere enn 20 meter fra enheten mens de er i kontakt med 
pumpet eller blandet væske. 

MERKNAD 

Støynivået fra produktet er lavere enn 70 dB. Støynivået på 70 dB kan imidlertid bli overskredet i noen 
installasjoner og ved visse driftspunktet på ytelseskurven. Sørg for at du forstår støynivåkravene for 
omgivelsene der pumpen installeres. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til hørseltap eller at lokale lover 
brytes. 

1. Kontroller merkeplaten for hvilken utgangseffekt og -spenning som kreves for pumpen.
2. Kontroller kablingen, spenningen på strømforsyningen, kapasiteten på jordfeilbryteren, osv.
3. Start pumpen.

Prøvedrift uten flottørbryter 

Kjør pumpen en kort stund (1 til 2 sekunder) og verifiser rotasjonsretningen på impelleren. 
Hvis rykket fra starten er mot urviseren (sett ovenfor), er rotasjonsretningen riktig. Hvis 
rotasjonsretningen er feil, må to av trådene byttes om (snakk med en sertifisert elektriker). 

FORSIKTIG 

• Pass på å kontrollere pumpens rotasjonsretning mens pumpen ikke er 
senket ned i vann. Ellers vil pumpen bli skadet, noe som kan føre til 
strømlekkasje og elektriske støt.

• Hold ALDRI i håndtaket når rotasjonsretningen kontrolleres. Startrykket kan 
være svært kraftig.

• Bruk pumpen fra 3 til 10 minutter og utfør følgende kontroller:
• Bruk en AC strømmåler (klemme), mål driftsstrømmen for fasene U, V og W som er koblet til

termineringskortet.
• Bruk en AC spenningsmåler (voltmeter), mål spenningen på termineringskortet.

Betingelser Beskrivelse 
Nominell utgangsvariasjon ±10 % 
Spenningsvariasjon uten 

overoppheting ±10 %, forutsatt at den ikke går 

Frekvensvariasjon ±1 % 

• Fortsett med vanlig drift hvis du ikke finner uvanlige tilstander under prøvedriften.
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Prøvedrift med flottørbryter 

1. Rett flottørbryteren nedover.
2. Løft flottøren til sin høyeste stilling. Dette vil føre til at pumpen starter.
3. Før så flottørbryteren tilbake til sin opprinnelige stilling. Dette vil føre til at pumpen stopper
4. Utfør trinn (2) og (3) etter hverandre to eller flere ganger for å verifisere funksjonen.

Drift 
VARM OVERFLATE – FARE 

Ikke berør produktet med bare hender under eller umiddelbar etter bruk, siden produktet kan bli svært varmt 
under bruk. Å ikke følge denne forholdsregelen kan føre til forbrenninger. 

FORSIKTIG 

• Ikke kjør pumpen tørr eller bruk den med sluseventilen lukket, det vil skade produktet og kan føre til 
elektrisk lekkasje eller elektriske støt.

• Forurensning av væsken kan skje på grunn av at det lekker smøremidler. Bruk aldri produktet for 
drikkevann.

1. Pass på vannivået under bruk.
2. Ikke bruk pumpen ved laveste vannivå i mer enn 30 minutter. For detaljer om det laveste vannivået, 

se dimensjonstegningen som leveres separat.
3. Hvis det innebygde motorvernet aktiveres, blir pumpen slått av og startes på nytt automatisk.

Jevnlig kontroll og preventivt vedlikehold vil sikre en mer pålitelig og sikker drift. Det anbefales å gjøre en 
første inspeksjon av pumpen innen 3 til 4 måneder etter installeringen. 
Påfølgende inspeksjoner/vedlikehold kan utføres hver 6. måned. 

ADVARSEL 

• Koble alltid fra og lås ut pumpen fra strømforsyningen før pumpen inspiseres.
• Kontroller at pumpen ikke kan rulle eller velte og skade personer og ødelegge eiendeler.
• Skyll pumpen grundig med rent vann før du arbeider på den.
• Pumpen må ikke aktiveres hvis den er delvis demontert.

Vedlikeholdskrav 

• La alle system- og pumpekomponenter få kjøles ned før de håndteres.
• Sørg for at pumpen og komponentene i den har blitt grundig rengjort.
• Inspiser og verifiser at det ikke er noen skade på pumpen utvendig, og at bolter og muttere ikke har 

løsnet.
• Ikke åpne noen utlufting eller tappeventil eller fjerne noen plugger mens systemet er under trykk.
• Kontroller at pumpen er isolert fra systemet. 

Vedlikehold, generelle retningslinjer 

• Rengjør alle delene grundig, spesielt rillene for O-ringene.
• Skift alle O-ringene og pakning.
• Når pumpene monteres eller får service, anbefales det at skruene stammes til omkring 6 Nm. 

Strammemomentet sikrer at delene er riktig festet og at pumpen vil virke som tenkt.

Vedlikehold og inspeksjon 
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FARE FOR KUTTSKADE 

Slitte pumpehjul har ofte veldig skarpe kanter. Vær veldig forsiktig når de skiftes ut. 

Tilstand Årsak Tiltak 

Pumpen starter ikke. 

Ingen strømforsyning 
(strømbrudd). 

Kontakt strømselskapet 
eller et elektroverksted. 

Åpen krets eller dårlig 
tilkobling av gummikabelen. 

Kontroller om det finnes en 
åpen krets i gummikabelen 
eller ledningsnettet. 

Pumpehjul er blokkert. Kontroller pumpen og fjern 
hindringen. 

Pumpen starter, men 
stanser øyeblikkelig og 
aktiverer motorvernet. 

Pumpehjul er blokkert. Kontroller pumpen og fjern 
hindringen. 

Spenningsfall. 

Korriger spenningen til 
nominell nettspenning, 
eller bruk en skjøtekabel 
som oppfyller standarden. 

En 50 Hz-modell betjenes 
ved 60 Hz. 

Kontroller navneplaten og 
skift ut pumpen eller 
pumpehjulet. 

Silen er blokkert, og 
pumpen har blitt kjørt i tørr 
tilstand i flere timer. 

Fjern hindringen. 

Motoren har feil. Reparer motoren eller skift 
ut motoren med en ny. 

Pumpen plukker opp for 
mye slam. 

Sett en betongblokk under 
pumpen for å unngå at 
pumpen plukker opp for 
mye slam. 

Pumpens hode og 
pumpevolum er lavere. 

Pumpehjulet er slitt. Skift ut. 

Slangen kan være 
tilstoppet. 

Rett ut skarpe knekker i 
slangen. (På områder med 
mye avfall skal pumpen 
brukes i en finmasket kurv). 

Silen er blokkert eller 
nedgravd. 

Rett ut skarpe knekker i 
slangen. (På områder med 
mye avfall skal pumpen 
brukes i en finmasket kurv). 

Motoren roterer i revers. Bytt strømforsyningens 
terminalkopling. 

Pumpen avgir støy eller 
vibrasjoner. 

Lageret i motoren kan være 
skadet. 

Kontakt forhandleren som 
du kjøpte utstyret fra for 
å skifte ut lageret. 

Feilsøking 
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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 

Navneskiltet gir viktige detaljer. Vær forsiktig så du ikke overskrider de angitte spesifikasjonene ved bruk av 
produktet.
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