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Szanowny kliencie, 

Dziękujemy za wybranie pompy zanurzeniowej PRORIL. Ten dokument zawiera instrukcje instalacji, obsług i konserwacji 
pompy. Niewłaściwe użycie produktu może spowodować obrażenia ludzi lub szkody w mieniu i może unieważnić 
gwarancję. Po otrzymaniu pompy należy ją sprawdzić pod względem ewentualnych uszkodzeń lub braków. Prosimy 
przeczytać uważnie te instrukcje przed instalowaniem i przed użytkowaniem tego produktu i trzymać te instrukcje pod 
ręką do skorzystania w przyszłości. 

Dodatkowe informacje techniczne można znaleźć na naszej stronie www.prorilpumpseurope.com. Dziękujemy! 

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją przed pierwszym użyciem pompy zatapialnej. Należy 
zachować niniejszą instrukcję na przyszłość. Niezastosowanie się d o tego ostrzeżenia może być przyczyną 
wypadków czy problemów zdrowotnych u ludzi, uszkodzenia produktu i/lub niesprawności produktu. 

Symbole ostrzegawcze 

NIEBEZPIECZNIE Sytuacja zagrożenia, która jeśli się jej nie uniknie skutkuje śmiercią lub 

OSTRZEŻENIE Sytuacja zagrożenia, która jeśli się jej nie uniknie może skutkować 
śmiercią lub ciężkimi obrażeniami. 

UWAGA potencjalna sytuacja, która jeśli się jej nie uniknie może skutkować 
niepożądanym stanem. 

Dodatkowe symbole ostrzegawcze 

UWAGA! PRĄD ELEKTRYCZNY   UWAGA! RYZYKO ZGNIECENIA 

NIEBEZPIECZNIE 

Wprowadzenie 

Informacje dot. bezpieczeństwa 

PRZESTROGA Sytuacja zagrożenia, która jeśli się jej nie uniknie skutkuje lżejszymi
obrażeniami.

UWAGA! GORĄCA POWIERZCHNIA UWAGA! RYZYKO SKALECZENIA

Zagrożenie porażeniem prądem - ta pompa jest dostarczana z przewodem uziemiającym lub z wtykiem z 
uziemieniem. Aby zmniejszyć zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, należy dopilnować podłączenie 
do wyłącznika różnicowoprądowego lub odpowiedniego gniazda z uziemieniem. Ta pompa NIE nadaje się 
do użytku w wodzie, w której znajdują się ludzie.

http://www.prorilpumpseurope.com/
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OSTRZEŻENIE 

• Pompa została sprawdzona i oceniona pod względem użytkowania wyłącznie w wodzie.
• Nie używać tego produktu w pobliżu środowiska potencjalnie wybuchowego.
• Nie używać tego produktu w obecności łatwopalnych cieczy lub gazów.
• Przed dokonaniem inspekcji, konserwacji czy regulacji, zawsze wyłącz i odłącz pompę od zasilania z 

sieci, zamknij i oznakuj dostęp do zasilania (LOTO).
• Nigdy nie próbować zmieniać ustawień jakichkolwiek zabezpieczeń bez wcześniejszej konsultacji z

przedstawicielem firmy PRORIL.
• Produkt jest przeznaczony do tłoczenia wody czystej, surowej i ścieków. Dla bezpieczeństwa użytkownika 

pompy nie wolno używać do następujących produktów:
i ) Ciecze łatwopalne, toksyczne, ścierne, krystalizujące i polimeryzujące. 
ii ) Ciekłe chemikalia i żywność, ciecze alkaliczne i korozyjne. 
iii ) Ciecze o wysokiej temperaturze, wysokiej lepkości i o wysokiej zawartości cząstek stałych. 

• Wtyczka na końcu przewodu elektrycznego musi być zawsze zabezpieczona przed dostaniem się 
wilgoci. Podczas pracy pompy nie wolno dotykać orurowania ani połączeń elektrycznych.

• Nigdy nie dotykać wody podczas pracy pompy!
• Nie wolno włączać pompy, która została częściowo rozmontowana.
• W przypadku dłuższego narażenia na hałas, stosuj ochronę słuchu.
• Nigdy nie puszczać pompy bez wody, nie używać pompy bez wody lub z niewystarczającą ilością 

wody. Nie wolno używać pompy, jeśli jej kabel zasilania jest uszkodzony. W razie jakichkolwiek pytań
prosimy skontaktować się z naszym przedstawicielem lub firmą.

Bezpieczeństwo środowiska naturalnego 
Nie wolno pozbywać się urządzeń elektrycznych jak odpadów komunalnych. Należy korzystać z oddzielnych 
centrów zbiórki. 

W kwestii informacji co do dostępnych systemów zbiórki odpadów, należy skontaktować się z lokalnymi władzami. 
W przypadku wyrzucenia urządzeń elektrycznych na wysypisko czy na hałdę odpadów, może dojść do wycieku 
niebezpiecznych substancji do wód podziemnych i przedostatnia się ich do łańcucha pokarmowego, prowadząc 
do uszczerbku na twoim zdrowiu i samopoczuciu. 

Gwarancja 

Jedyne zobowiązanie PRORIL wynikające z niniejszej 12-miesięcznej gwarancji jest ograniczone do naprawy lub 
wymiany wszelkich części, które Sprzedający uzna, według własnego uznania, za wadliwe. Gwarancja nie 
obowiązuje w przypadku uszkodzenia spowodowanego następującymi czynnikami: 

• Niewłaściwa instalacja
• Niedostateczna konserwacja
• Uszkodzenie spowodowane nieprawidłowym użyciem lub nadużyciem
• Modyfikacje dokonane przez osoby trzecie lub próby dokonania zmian w pompie 
• Normalne zużycie eksploatacyjne
• Pompa, która została użyta niezgodnie z przeznaczeniem

Firma PRORIL nie ponosi odpowiedzialności za: 

• Obrażenia fizyczne
• Szkody materialne
• Straty finansowe

Firma PRORIL zastrzega sobie prawo do zmian w konstrukcji i specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. 
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UWAGA! RYZYKO ZGNIECENIA 

Trzymaj się z dala od zawieszonego ciężaru. Pompa i komponenty mogą być ciężkie. Przestrzegaj obowiązujących 
przepisów BHP. 

Podnoszenie 
• Zapewnij odpowiednie zamocowanie pompy na czas transportu, aby nie mogła się stoczyć ani spaść. 
• Uważaj szczególnie na środek ciężkości i masę pompy. Niewłaściwe podniesienie może spowodować

uszkodzenie produktu, obrażenia lub śmierć.
• Do przenoszenia pompy należ y używać uchwytu. Należy stosować śruby oczkowe lub ucha do

podnoszenia, o ile są dostępne.
• Nie wolno podnosić pompy za kabel silnika ani przewód tłoczny.
• W ręcznym przenoszeniu pompy ma uczestniczyć adekwatna do masy pompy liczba ludzi. Przy 

podnoszeniu pompy, dobrze trzymać za uchwyty, nie zginać pleców, (używać kolan i chronić plecy), 
patrzeć przed siebie i wykonywać płynne ruchy.

Przechowywanie 

UWAGA 

• Chronić pompę przed wilgocią, źródłami ciepła i uszkodzeniami mechanicznymi. 
• Nie umieszczać dużych ciężarów na zapakowanym produkcie.

• W przypadku temperatury powyżej 70°C, przechowanie jest dozwolone tylko na krótko i nie dłużej niż
24 godziny.

• W zimnym klimacie, nie dopuścić do zamarznięcia wody w pompie.
• Po dłuższym przechowywaniu, pompę przed użyciem należy skontrolować.
• Przed użyciem pokręcić ręcznie wirnikiem pompy.
• Sprawdzić uszczelnienia i wejście kabla. 

Dodatkowe informacje dot. szczegółowych informacji o produkcie, np. wymiary, specyfikacje, krzywe 
charakterystyki dla poszczególnych modeli zostaną dostarczone oddzielnie. Tabele ze specyfikacją 
produktu i tabliczka znamionowa znajdują się na stronach 16 lub można je uzyskać po skontaktowaniu 
się z lokalnym przedstawicielem. 

Konstrukcja pompy 
Pompa zanurzeniowa, napędzana silnikiem elektrycznym. Pompa jest przeznaczona do przemieszczania 
ścieków, wody surowej lub wody czystej. Nie wolno używać pompy w warunkach innych niż podano. 

OSTRZEŻENIE 

• Ta pompa nie jest pyłoszczelna, ani nie jest w wykonaniu przeciwwybuchowym. Nie używać jej w
miejscu występowania toksycznego, żrącego czy wybuchowego gazu. Zastosowanie pompy w takim
miejscu może doprowadzić do pożaru lub wybuchu.

• Nie wolno eksploatować pompy przy napięciu zasilania innym niż podano na tabliczce znamionowej i 
przy zachowaniu limitu odchyłki napięcia zasilania ±10%. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może 
spowodować niesprawność i zniszczenie pompy, co może doprowadzić do upływności elektrycznej i 
porażenia prądem.

• Nie używać pompy do ciepłych lub gorących cieczy powyżej 40°C. Może to doprowadzić do 
uszkodzenia pompy, co może doprowadzić do upływności elektrycznej i porażenia prądem.

• Nie używać pompy w miejscach narażonych na ciśnienie wody przekraczające podane warunki.

Transportowanie i przechowywanie 

Specyfikacja produktu 
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Warunki stosowania pompy 

Warunek Opis 
Temperatura cieczy 5°C do 40°C (41°F do 104°F) 

pH cieczy 5-8 
Wahania mocy znamionowej 

na wyjściu ±10% 

Wahania napięcia bez przegrzania 
±10%, przy założeniu, 
że pompa nie pracuje 

Wahania częstotliwości ±1% 

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 0,2 MPa (2kgf/cm2) – Ciśnienie na wylocie 

Instalacja pompy 

OSTRZEŻENIE 

• Przed instalacją pompy, sprawdź czy kabel i wejście kabla nie zostały uszkodzone w trakcie transportu. 
• Uważaj na środek ciężkości i ciężar pompy. Złe zawieszenie pompy może być przyczyną obrażeń.
• Nie wolno wieszać pompy na kablu od pompy. Takie postępowanie uszkodzi kabel i może

spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
• NIE rozmontowywać produktu przed lub w trakcie instalacji bez zezwolenia PRORIL.

UWAGA 

Należy wdrożyć następujące warunki instalacji: 

• Użycie rysunku wymiarowego do zapewnienia właściwej instalacji. W razie jakichkolwiek pytań, 
prosimy skontaktować się naszym przedstawicielem lub firmą.

• Zapewnić odpowiednią barierę ochronną wokół obszaru roboczego pompy.
• Sprawdzić pod względem jakiegokolwiek zagrożenia wybuchem przed spawaniem rur lub przed 

użyciem ręcznych elektrycznych narzędzi.
• Usunąć z rurociągu wlotowego wszelkie pozostałości przed zainstalowaniem pompy. 

PRZESTROGA 

W trakcie robót na orurowaniu należy mieć świadomość, że iskry spawalnicze, farba, beton itp. wchodząc w 
kontakt z pompą może spowodować niesprawność pompy, upływność prądu lub porażenie prądem. 

Konstrukcja pompy 

PRZESTROGA 

Pompa jest maszyną nieukończoną bez zabezpieczeń. Pompa nie może sama wykonywać konkretnych funkcji 
i może działać po włączeniu jej do systemu i jako część takiego systemu obejmującego wszystkie niezbędne 
środki ochronne/zabezpieczenia i obwód zasilania sterowania. Na koniec, integrator takiego systemu podejmie 
wszelkie odpowiednie środki, aby zapewnić możliwość umieszczenia na rynku nieukończonej maszyny, tylko 
w przypadku spełnienia odnośnych postanowień w PN-EN 60204-1 oraz PN-EN ISO 12100. Bezpieczne 
odległości i szczeliny będą zgodne z tabelą 1, 3, 4 w normie PN-EN ISO 13857. 

Poniższe instrukcje instalacyjne obowiązują wyłącznie w przypadku instalacji zaprojektowanej z 
uwzględnieniem rysunków wymiarowych pompy. 

1. Kabel należy poprowadzić tak, aby nie było ostrych zagięć, zaciśnięć i aby nie było możliwości wciągnięcia 
kabla do wlotu pompy.

2. Podłączyć rurę wylotową. Pompa jest wyposażona w króciec wylotowy na wąż lub rurę. Wykonując roboty 
na rurociągach nie wolno tworzyć korków powietrznych w środku orurowania.

Instalacja 
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UWAGA 

Rurociąg wylotowy można prowadzić pionowo lub poziomo, ale bez ostrych zagięć. Zbyt duże zgięcia mogą 
utrudnić przepływ wody, zmniejszając pompowaną objętość lub może dojść do zatkania pompy. 

3. Zainstalować zawór zwrotny w przypadku pompy w głębokim zbiorniku lub długiego orurowania pionowego 
lub poziomego.

4. Zapuścić pompę do studzienki albo zbiornika. Zamocować do śrub oczkowych linę albo łańcuch do 
zapuszczania i wyciągania pompy.

PRZESTROGA 

W trakcie instalowania dopilnować, aby lina się nie splątała ani nie skręciła. 

5. Umieścić pompę na poziomej i sztywnej podstawie w miejscu, gdzie nie ma powietrza i pompa nie złapie 
powietrza. W takim miejscu musi być wystarczający poziom wody i będzie łatwo zbierać wodę. Alternatywnie, 
pompę można podwiesić na łańcuchu do podnoszenia tuż nad dnem studzienki albo zbiornika. Należy 
upewnić się, czy pompa nie będzie się kręcić przy uruchomieniu lub w trakcie pracy.

UWAGA 

W kwestii poziomu wody wymaganego do pracy pompy, należy odnieść się do rysunku wymiarowego pompy, 
który można otrzymać od lokalnego przedstawiciela lub od producenta. 

6. Upewnić się, że obroty wirnika są prawidłowe.
7. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie instalacji, prosimy skontaktować się z przedstawicielem

firmy PRORIL.

Wymagania instalacyjne co do umiejscowienia wyłącznika pływakowego. 
PRZESTROGA 

Pompę wraz ze sprzęgniętym wyłącznikiem pływakowym umieścić w miejscu, gdzie pływak będzie właściwie 
się unosił i łatwo przemieszczał w dół i do góry, bez dotykania ścian studzienki czy zbiornika, kabla czy 
łańcucha do podnoszenia. 

UWAGA! PRĄD ELEKTRYCZNY 

• Wszystkie prace elektryczne muszą być nadzorowane przez elektryka z uprawnieniami. Postępować 
zgodnie ze wszystkimi miejscowymi przepisami i standardami. 

• Przed rozpoczęciem prac przy pompie, należy upewnić się, że pompa i panel sterowania zostały
odseparowane od zasilania elektrycznego i nie można do nich podać napięcia. To również dotyczy
obwodu sterującego.

• Pojawienie się napięcia w częściach elektrycznych może spowodować zniszczenie urządzenia lub 
wybicie bezpiecznika. Koniec kabla od silnika trzymać powyżej poziomu cieczy. 

• Dopilnować, aby wszystkie nieużywane żyły były zaizolowane.
• Nieprawidłowo wykonane połączenie elektryczne, zwarcie lub uszkodzenie produktu grozi

porażeniem elektrycznym lub wybuchem. 

 WŁ  WYŁ  

Powtarza 

Podłączenie elektryczne 
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Wymagania co do podłączenia (zewnętrzne urządzenia ochronne) 

• Przed przyłączeniem pompy do publicznej sieci elektroenergetycznej należy to zgłosić do 
odpowiednich władz - dostawcy energii elektrycznej. W przyłączenia pompy do publicznego 
zasilania elektrycznego, start pompy może powodować migotanie żarówek.

• Napięcie i częstotliwość sieci musi się zgadzać z wartościami z tabliczki znamionowej. Wahania
napięcia i częstotliwości zasilania muszą się mieścić w zakresie ±1% napięcia znamionowego. 
Jeżeli istnieje możliwość podpięcia pompy do innego napięcia, takie podłączone napięcie jest 
podane na żółtej wywieszce przy wejściu kabla.

• Pompa ma być zasilana poprzez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o znamionowym prądzie 
różnicowym nie większym niż 30 mA.

• Bezpieczniki topikowe i wyłączniki automatyczne mają mieć odpowiednio dobrane parametry
znamionowe, a zabezpieczenie przeciążeniowe pompy (wyłącznik ochronny na silniku) muszą być 
podłączone i ustawione na prąd znamionowy zgodnie z tabliczka znamionową i o ile dotyczy z 
charakterystyką kabla.

• Prąd rozruchowy przy starcie bezpośrednim na linii może być do sześciu razy większy niż prąd
znamionowy. Przy starcie gwiazda-trójkąt prąd jest zredukowany współczynnikiem 0,58 (1/3), który 
należy uwzględnić przy ustawianiu wyłączników automatycznych.

• Parametry znamionowe bezpieczników topikowych i kabli muszą być zgodne z miejscowymi 
zasadami i przepisami. 

• Jeżeli przewiduje się przerywaną pracę pompy, pompa musi być wyposażona w urządzenia 
monitorujące taką pracę.

UWAGA 

Do kontroli poziomu wody można łącznie wykorzystywać wyłączniki pływakowe i analogowy czujnik ciśnienia. 
Ponadto, można zainstalować dwa dodatkowe wyłączniki pływakowe specjalnie dla układu sterowania pod 
alarmy wysokiego poziomu i pracy na sucho. 

• Muszą być również używane styki termiczne lub termistory.
• Kable muszą być w dobrym stanie, bez żadnych ostrych zagięć i wgnieceń.
• W przypadku długich kabli należy uwzględnić spadek napięcia. Napięcie znamionowe napędu jest 

mierzone na przyłączu kabla na pompie.

Uziemienie 
UWAGA! PRĄD ELEKTRYCZNY 

• Całe wyposażenie elektryczne musi być uziemione. Dotyczy to zespołu pompy, sterownika i 
każdego urządzenia monitorującego. pomierzyć przewód uziemiający potwierdzając, że jest 
prawidłowo podłączony.

• W razie przypadkowego szarpnięcia kabla i jego poluzowania, żyła uziemienia powinna być ostatnią
żyłą, która może się poluzować na zaciskach. Dopilnować, aby żyła uziemienia była dłuższa niż żyły
fazowe. Dotyczy to obu końców kabla od silnika.

• Ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub poparzenia. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo 
fizycznego kontaktu osób z pompą lub tłoczoną cieczą, do uziemionych złączy musi być podłączone 
dodatkowy wyłącznik ziemnozwarciowy. 

• Podłączenie kabli zasilania

PRZESTROGA 

Pojawienie się napięcia w częściach elektrycznych może spowodować zniszczenie urządzenia lub wybicie 
bezpiecznika. Koniec kabla od silnika trzymać powyżej poziomu cieczy. 

1. Sprawdź dane na tabliczce znamionowej dot. Mocy wyjściowej i napięcia wymaganych dla pompy.
2. Podłączyć kable zasilania, w tym również uziemienie do zacisków lub do rozrusznika.
3. Ważne jest poprawne uziemienie pompy i zapewnienie wyłącznika różnicowoprądowego, aby zapobiec

porażeniu prądem użytkowników.
4. Solidnie przykręcić wejście kabla w najniższym położeniu.
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Podłączenie kabli zasilania 

PRZESTROGA 

Pamiętać, że w różnych krajach mogą być stosowane różne wtyczki. 

Jednofazowy/trójfazowy bezpośrednio w linii 

L1 L2 Uziem. L1 L2 L3 Uziem. 

Trójfazowy start gwiazda-trójkąt 

Schematy elektryczne 

Dodatkowe informacje co do schematów elektrycznych dla konkretnego modelu będą dostarczone oddzielnie. 
Prosimy skontaktować się lokalnym reprezentantem lub z firmą. 

Przed uruchomieniem 

• Pompa nigdy nie może pracować bez zainstalowanych zabezpieczeń i urządzeń ochronnych.
• Pompa nie może pracować przy zamkniętym zaworze na wypływie.
• Upewnij się, że wszystkie osłony są na swoim miejscu i są zamocowane.
• Upewnij się, że masz wolną drogę odwrotu.
• Nigdy nie pracuj w pojedynkę.
• Miej świadomość ryzyka nagłego startu produktu, kiedy produkt działa z wyłącznikiem pływakowym, 

kontrolą poziomu i/lub wewnętrznym stycznikiem.
• Nigdy nie uruchamiaj pompy, która wisi, ponieważ pompa może szarpnąć powodując ciężkie

obrażenia.

Trzy fazy 

Brąz 
(Czerw)  

Jedna faza 

żółt-ziel
(ziel) 

czarn Nieb 
(biał) 

U1 V1 W1 U2 V2 
Brąz Nieb Czarn Brąz Nieb 

W2 T1 T2 Uziem 
Czarn Biał Biał Żółt-Ziel 

ŻÓŁ-ZIEL 

BRĄZ NIEB 

U1 V1  W1 T2 T2 U2 V2 W2 

Obsługa pompy 
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UWAGA! PRĄD ELEKTRYCZNY 

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Należy zapewnić, aby nikt nie przebywał bliżej niż 20 m (65 stóp) od 
jednostki, kiedy pompa jest w kontakcie z tłoczoną lub mieszaną cieczą. 

UWAGA 

Poziom hałasu produktu wynosi poniżej 70 dB, chociaż w niektórych instalacjach i w niektórych punktach na 
krzywej charakterystyki pracy pompy może dojść do przekroczenia 70 dB. Upewnij się, że rozumiesz 
wymagania co do wymagań poziomu hałasu w środowisku, gdzie pompa ma pracować. Niezastosowanie się 
może doprowadzić do utraty słuchu lub pogwałcenia miejscowych przepisów. 

1. Na tabliczce znamionowej sprawdzić moc i napięcie zasilania wymagane dla pompy.
2. Sprawdź okablowanie, napięcie źródła zasilania, wielkości wyłącznika różnicowoprądowego itp.
3. Uruchom pompę.

Praca próbna bez wyłącznika pływakowego 

Uruchom pompę na krótko (1 do 2 sekundy) i sprawdź kierunek obrotów wirnika, Jeżeli 
szarpnięcie przy starcie jest w lewo - przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (patrząc z 
góry), kierunek obrotów jest prawidłowy. Jeżeli kierunek obrotów jest nieprawidłowy, 
należy zamienić dwie żyły (skonsultuj to z elektrykiem z uprawnieniami). 

PRZESTROGA 

• Upewnij się co do kierunku obrotów pompy jeszcze kiedy nie jest zanurzona 
w wodzie. W innym razie, pompa uszkodzi się, co może doprowadzić do
przebicia i porażenia elektrycznego.

• NIE WOLNO trzymać za uchwyt podczas sprawdzania kierunku obrotów. Ruch skrętny przy 
rozruchu może być gwałtowny.

• Trzymaj pracującą pompę przez 3 do 10 minut i skontroluj:
• Amperomierzem na prąd przemienny (zacisk) zmierz prąd pracy na fazach U, V i W, czy są podpięte 

na zaciskach.
• Woltomierzem na prąd przemienny (tester) zmierz napięcie na zaciskach.

Warunek Opis 
Wahania na wyjściu ±10% 

Wahania napięcia bez przegrzania 
±10%, przy założeniu, 

że nie pracuje 
Wahania częstotliwości ±1% 

• Jeżeli w trakcie próby nie stwierdzono żadnych nietypowych warunków, można kontynuować zwykłą
pracę pompy.
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Praca próbna z wyłącznikiem pływakowym 
1. Skieruj wyłącznik pływakowy na dół.
2. Podnieś wyłącznik pływakowy do jego najwyższego położenia. Spowoduje to uruchomienie pompy.
3. Następnie, przesuń wyłącznik pływakowy do jego oryginalnego położenia. Spowoduje to zatrzymanie pompy. 
4. Kroki (2) i (3) wykonaj po kolei dwa lub więcej razy, aby sprawdzić działanie.

Obsługa pompy 
UWAGA! GORĄCA POWIERZCHNIA 

Nie dotykaj produktu gołymi rękami w trakcie pracy pompy lub tuż po jej zakończeniu, ponieważ pompa 
w trakcie pracy staje się bardzo gorąca. Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do poparzenia. 

PRZESTROGA 

• Nie doprowadzać do pracy pompy na sucho lub przy zamkniętej zasuwie. Może to doprowadzić do 
uszkodzenia pompy, co może doprowadzić do upływności elektrycznej i porażenia prądem.

• Wyciek środków smarnych może doprowadzić do zanieczyszczenia wody. Nie wolno tego produktu
stosować do wody pitnej.

1. Uważać na poziom wody w trakcie pracy pompy.
2. Nie dopuszczać do pracy pompy przy najniższym poziomie wody dłużej niż 30 minut. W kwestii najniższego 

poziomu wody, zob. rysunek wymiarowy dostarczony oddzielnie.
3. W razie aktywacji wbudowanego zabezpieczenia na silniku, pompa zostanie automatycznie wyłączona i

ponownie uruchomiona.

Regularne kontrole i konserwacja zapobiegawcza zapewniają bardziej niezawodną i bezpieczną eksploatację. 
Pierwszą kontrolę pompy zalecamy przeprowadzić w ciągu 3 do 4 miesięcy od zainstalowania. 
Kolejne kontrole/konserwację można przeprowadzić co 6 miesięcy. 

OSTRZEŻENIE 

• Przed dokonaniem kontroli pompy zawsze należ odłączyć pompę od źródła zasilania i zablokować 
dostęp do zasilania.

• Należy zapewnić, aby pompa nie stoczyła się ani nie spadła raniąc ludzi i niszcząc mienie.
• Przed przystąpieniem do pracy na pompie, spłukać pompę czystą wodą.
• Nie wolno aktywować częściowo zdemontowanej pompy.

Wymagania dot. konserwacji 
• Przed rozpoczęciem prac poczekać na ostygnięcie komponentów pompy i całego systemu.
• Dopilnować, aby pompa i jej komponenty zostały gruntownie wyczyszczone.
• Sprawdzić, czy nie ma żadnych uszkodzeń na zewnętrznych powierzchniach pompy i czy śruby i 

nakrętki nie poluzowały się.
• Jeżeli system jest pod ciśnieniem, nie otwierać żadnych odpowietrzników, nie spuszczać zaworów 

ani nie zdejmować korków.
• Upewnić się, że pompa jest odseparowana od systemu.

Ogólne wskazówki dot. konserwacji 

• Gruntownie wyczyścić wszystkie części, szczególnie rowki pod O-ringi.
• Wymienić wszystkie O-ringi i uszczelki.
• W trakcie montażu lub serwisowania pompy, zaleca się dokręcenie śrub momentem około 6 Nm 

(4,56 ft-lb). Moment dokręcania śrub zapewnia, że części są prawidłowo zamocowane, a pompa 
będzie pracować zgodnie z przeznaczeniem.

Konserwacja i kontrole 
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UWAGA! ZAGROŻENIE SKALECZENIEM 

Zużyte wirniki często mają bardzo ostre krawędzie. Podczas ich wymiany należy zachować ostrożność 

Warunki Przyczyny Działanie zapobiegawcze 

Pompa nie uruchamia się. 

Brak zasilania 
(zanik napięcia). 

Skontaktuj się z dostawcą 
energii elektrycznej lub 
z elektrykiem. 

Przerwa w obwodzie lub 
nieprawidłowe podłączenie. 

Sprawdź, czy nie występuje 
przerwa w obwodzie w. 

Zablokowany wirnik. Sprawdź pompę i usuń 
blokadę. 

Pompa uruchamia się 
i zatrzymuje się natychmiast 
z powodu uaktywnienia 
zabezpieczenia silnika. 

Zablokowany wirnik. Sprawdź pompę i usuń 
blokadę. 

Spadek napięcia. 

Sprawdź, czy napięcie 
odpowiada znamionowemu 
lub zastosuj przedłużacz, 
który spełnia wymagania. 

Pompa na napięcie o 
częstotliwości 50 Hz jest. 

Sprawdź tabliczkę 
znamionową i wymień 
pompę lub. 

Kosz ssawny jest zatkany, 
a pompa pracowała na 
sucho przez dłuższy czas. 

Usuń blokadę. 

Uszkodzony silnik. Napraw silnik lub wymień 
go na nowy. 

Pompa pompuje za dużo 
osadu. 

Postaw pompę na 
betonowym bloku, aby nie 
dopuścić do pompowania 
osadów. 

Wysokość słupa wody 
i przepływ są niskie. 

Wirnik jest zużyty. Wymień go. 

Przewód może być zatkany. 

Zminimalizuj liczbę 
wygięć przewodu pompy 
(w obszarze o dużej ilości 
zanieczyszczeń należy 
umieścić pompę w koszu 
z siatki).. 

Kos ssawny jest zatkany lub 
zapadnięty w osadzie. 

Zminimalizuj liczbę 
wygięć przewodu pompy 
(w obszarze o dużej ilości 
zanieczyszczeń należy 
umieścić pompę w koszu 
z siatki). 

Lewe obroty silnika. Zamień przewody na 
przyłączu zasilania. 

Pompa hałasuje lub drag. Łożysko silnika może być 
zużyte. Wymień łożysko. 

Diagnostyka i rozwiązywanie problemów 
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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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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 

Tabliczka znamionowa zawiera ważne informacje. Podczas użytkowania produktu należy uważać, aby nie 
przekroczyć podanych specyfikacji. 



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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