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Stimate client, 

Vă mulțumim pentru că ați ales o pompă submersibilă PRORIL. Acest manual furnizează instrucțiuni pentru 
instalarea, utilizarea și întreținerea pompei. Utilizarea necorespunzătoare a produsului poate provoca vătămarea 
și deteriorarea bunurilor și poate anula garanția. La primirea pompei, aceasta trebuie verificată să nu fie deteriorată 
sau să nu aibă accesorii lipsă. Citiți cu atenție acest manual înainte de instalarea și utilizarea produsului și păstrați 
la îndemână manualul pentru consultare ulterioară. 

Pentru referințe tehnice suplimentare, accesați site-ul nostru web www.prorilpumpseurope.com. Vă mulțumim! 

Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza pentru prima oară pompa submersibilă. Păstrați manualul la 
îndemână, pentru consultare ulterioară. Desconsiderarea acestui avertisment poate duce la accidente personale 
și la probleme de sănătate, la avarierea produsului sau la funcționarea defectuoasă a acestuia. 

Simboluri de anunțare a pericolelor 

PERICOL O situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va duce la deces sau vătămare 
gravă. 

AVERTISMENT O situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămare 
gravă. 

ATENȚIE O situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va duce la vătămare minoră sau 
moderată. 

NOTĂ O situație potențial care, dacă nu este evitată, poate duce la o stare nedorită. 

Simboluri complementare de anunțare a pericolelor 

PERICOL ELECTRIC    PERICOL DE STRIVIRE 

PERICOL DE SUPRAFAȚĂ FIERBINTE    PERICOL DE TĂIERE 

Cerințe privind siguranța 

PERICOL 

Pericol de electrocutare - Această pompă este livrată împreună cu un cablu de împământare sau cu o fișă intermediară 
de tip împământare. Pentru a reduce pericolul de electrocutare, asigurați-vă că pompa este conectată la un 
dispozitiv de curent rezidual sau la o priză de curent electric cu împământare corespunzătoare. Această pompă 
NU este proiectată pentru utilizare în ape în care se află oameni. 

Introducere 

Informații privind siguranța 

http://www.prorilpumpseurope.com/
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AVERTISMENT 

• Această pompă a fost evaluată doar pentru utilizare în apă.
• Nu utilizați produsul în spații cu potențial de explozie.
• Nu utilizați produsul în prezența gazelor sau a lichidelor inflamabile.
• Scoateți de sub tensiune și deconectați pompa de la rețeaua de energie electrică și activați sistemul

Lock-Out-Tag-Out (LOTO) înainte de efectuarea lucrărilor de inspecție, întreținere și reglare.
• Nu încercați niciodată să modificați reglajele dispozitivelor de protecție fără consultarea prealabilă 

a unui reprezentant PRORIL.
• Produsul este proiectat pentru deplasarea apelor uzate, a apelor neepurate și a apelor curate. Pentru

siguranța dvs., nu trebuie manipulate următoarele produse:
i ) Lichidele inflamabile, toxice, abrazive, cristalizatoare și de polimerizare. 
ii ) Substanțele chimice lichide și lichidele alimentare, alcaline și corozive. 
iii ) Lichidele cu temperaturi ridicate, cu viscozitate ridicată și cu conținut ridicat de materii 

solide. 
• Protejați întotdeauna ștecărul electric de la capătul cordonului de alimentare de pătrunderea umezelii.

Nu atingeți niciodată racordurile tubulaturii sau racordurile electrice în timpul funcționării pompei.
• Nu atingeți apa în timpul funcționării pompei!
• Nu porniți niciodată pompa dacă aceasta a fost parțial demontată.
• În cazul expunerii prelungite la zgomot trebuie utilizate dispozitive de protecție auditivă.
• Nu utilizați pompa fără apă; nu utilizați pompa fără suficientă apă. Nu utilizați pompa dacă este 

deteriorat cordonul de alimentare. Dacă aveți întrebări, contactați-l pe reprezentantul nostru sau 
compania noastră.

Siguranța mediului înconjurător 

Nu aruncați aparatura electrică la gunoi împreună cu deșeurile municipale nesortate; utilizați echipamentele de colectare. 

Pentru informații privind sistemele de colectare disponibile, contactați-vă autoritățile locale. Dacă eliminați aparatura 
electrică în gropi de gunoi, substanțele periculoase s-ar putea scurge în pânza freatică și ar putea ajunge în lanțul 
alimentar, afectându-vă sănătatea și calitatea vieții. 

Garanția produsului 

Singura obligație a PRORIL în cadrul acestei garanții de 12 luni va fi limitată la repararea sau înlocuirea tuturor 
pieselor pe care Vânzătorul le stabilește, după cum consideră de cuviință, ca fiind defecte. Garanția devine nulă 
în cazul în care produsul este deteriorat din următoarele cauze: 

• I Montarea necorespunzătoare
• Întreținere defectuoasă
• Avarie cauzată de utilizarea necorespunzătoare sau de întrebuințare excesivă
• modificarea sau încercarea de modificare de către terți a pompei
• Uzura normală
• Pompa a fost utilizată în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectată

PRORIL nu își asumă răspunderea pentru următoarele: 

• Vătămare corporală
• Avarierea bunurilor
• Pierderi economice
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PRORIL își rezervă dreptul de a a modifica proiectul și specificațiile, fără notificare prealabilă. 

PERICOL DE STRIVIRE 

Feriți-vă de încărcături suspendate. Unitatea și componentele ar putea fi grele. Respectați reglementările în 
vigoare de prevenire a accidentelor. 

Ridicarea 
• Verificați ca pompa să fie asigurată în mod corespunzător în timpul transportului, să nu se poată

răsturna sau să cadă.
• Atenție sporită la centrul de greutate și la greutatea pompei. Ridicarea necorespunzătoare poate duce 

la deteriorarea produsului, la vătămare sau la deces.
• Utilizați întotdeauna mânerul pentru a muta pompa. Dacă sunt disponibili, utilizați șuruburi cu ochi sau

ocheți de ridicare.
• Nu ridicați niciodată pompa utilizând cordonul motorului sau furtunul.
• Atunci când pompa trebuie transportată manual, stabiliți numărul de persoane luând în calcul 

greutatea pompei. Pentru a ridica pompa asigurați o prindere corespunzătoare a mânerului, nu îndoiți
spatele (folosiți genunchii pentru a vă proteja spatele), priviți în față și deplasați-vă lent.

Depozitarea 

NOTĂ 

• Protejați pompa de umiditate, surse de căldură și deteriorare mecanică.
• Nu așezați obiecte grele pe produsul ambalat.
• Temperatura de depozitare trebuie să fie între -25°C și 55°C.
• În cazul temperaturilor mai mari de 70°C, depozitarea trebuie să se facă pe o perioadă scurtă și nu

trebuie să depășească 24 de ore.
• La temperaturi scăzute, nu lăsați să înghețe apa din pompă.
• După o perioadă prelungită de depozitare, pompa trebuie verificată înainte de utilizare.
• Rotiți manual rotorul înainte de utilizarea pompei.
• Verificați garniturile și trecerile cablurilor. 

Informațiile specifice suplimentare despre produs, de ex. dimensiunile, specificațiile, curbele de performanță 
ale modelului aferent vor fi furnizate separat. Găsiți plăcuța cu caracteristici tehnice ale produsului și 
tabelele cu specificațiile produsului la paginile 16; sau puteți contacta reprezentanța noastră 

Designul pompei 

Pompa este submersibilă și este acționată de un motor electric. Pompa este proiectată pentru evacuarea apelor 
reziduale, a apelor neepurate și a apelor curate. Nu utilizați niciodată produsul în niciun fel de situații altele decât 
cele pentru care a fost proiectat. 

AVERTISMENT 

• Această pompă nu este etanșă la praf și nici antideflagrantă. Nu o utilizați în locuri unde sunt prezente 
gaze toxice, corozive sau explozive. Utilizarea în astfel de locuri poate provoca incendii sau explozii.

• Nu utilizați produsul la nicio altă tensiune decât cele indicate pe plăcuța cu caracteristici tehnice ale 
produsului, limita de variație a tensiunii fiind de ±10%. Nerespectarea acestui avertisment poate duce 
la funcționarea defectuoasă și la defectarea produsului, ceea ce poate duce la scăpări electrice sau 
la electrocutare.

• Nu utilizați produsul cu lichide fierbinți sau calde cu temperaturi peste 40 °C; acest lucru va duce la
avarierea produsului, ceea ce poate duce la scăpări electrice sau la electrocutare.

• Nu utilizați pompa în spații expuse la presiuni ale apei altele decât cele pentru care a fost proiectată pompa. 

Transport și depozitare 

Specificațiile produsului 
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Condițiile scopului de utilizare a pompei 

Condiții Descriere 
Temperatura lichidului 5 °C până la 40 °C (41 °F până la 104 °F) 

pH-ul lichidului 5-8 

Variația curentului nominal de ieșire ± 10% 

Variația tensiunii fără supraîncălzire ± 10%, cu condiția să nu funcționeze 

Variația frecvenței ± 1% 

Presiune maximă permisă 0,2 MPa (2 kgf / cm2) – Presiune de evacuare 

Instalarea pompei 

AVERTISMENT 

• Verificați înainte de instalarea pompei dacă nu au fost deteriorate cablul și trecerea de cablu în
timpul transportului.

• Atenție la centrul de greutate și la greutatea pompei. Dacă pompa nu este suspendată corespunzător, 
acest lucru poate duce la vătămare.

• Nu utilizați niciodată cablul pompei pentru a suspenda pompa. Acest lucru va deteriora cablul și
poate provoca electrocutare sau incendiu.

• NU demontați produsul înainte/după instalare fără instrucțiunile autorizate ale PRORIL.

NOTĂ 

Trebuie implementată următoarea cerință privind instalarea: 

• utilizați desenele la scară pentru a asigura instalarea corespunzătoare. Dacă aveți întrebări, 
contactați reprezentanța sau compania noastră.

• Instalați o barieră de protecție corespunzătoare în jurul spațiului de lucru al pompei.
• Verificați dacă există pericol de explozie, înainte de a efectua lucrări de sudură sau de utilizarea

uneltelor electrice.
• Îndepărtați resturile de la sistemul de tubulatură de admisie, înainte de a instala pompa.

ATENȚIE 

Aveți în vedere că dacă în timpul lucrărilor la tubulatură scânteile de la sudură, vopseaua, betonul, etc. intră în 
contact cu pompa, acest lucru poate provoca funcționarea defectuoasă a pompei și pot apărea scăpări electrice 
sau electrocutare. 

Designul pompei 

ATENȚIE 

Pompa este un echipament parțial finalizat, fără dispozitive de siguranță. Pompa în sine nu are o funcționalitate 
specifică și va fi completă doar după integrarea într-un sistem, alături de toate elementele / apărătorile de protecție 
necesare și de linia electrică de energie pentru control. La final, integratorul de sistem trebuie să ia toate măsurile 
corespunzătoare, pentru a se asigura că echipamentul parțial finalizat poate fi lansat pe piață, cu condiția 
respectării prevederilor relevante ale EN 60204-1 și EN ISO 12100. Distanța de siguranță și fanta / spațiul gol 
trebuie să respecte tabelele 1, 3 și 4 din EN ISO 13857. 

Instrucțiunile de instalare următoare sunt valabile doar dacă instalarea a fost proiectată respectând 
desenele la scară ale pompei. 

1. Aranjați cablul astfel încât să nu fie îndoit prea tare, să nu fie strangulat și să nu poată fi aspirat în orificiul
de admisie al pompei.

2. Racordați țeava de evacuare. Pompa este prevăzută cu un racord de evacuare pentru furtun sau țeavă. 
Lucrările la tubulatură nu trebuie să creeze bule de aer la mijlocul tubulaturii.

Instalarea 
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NOTĂ 

Țeava de descărcare poate fi pozată verticală sau orizontal, dar nu trebuie să aibă coturi ascuțite. Coturile 
excesive pot obstrucționa debitul apei, pot reduce volumul pompei sau pot colmata pompa. 

3. Montați o supapă de reținere în cazul în care puțul pompei este adânc, sau dacă tubulatura verticală / 
laterală este prea lungă.

4. Coborâți pompa în bazinul de puț. Pentru coborârea sau ridicarea pompei, fixați o frânghie, lanț sau cablu 
de mânerul șuruburilor cu ocheți.

ATENȚIE 

Verificați frânghia să nu se încurce sau să se răsucească în timpul instalării. 

5. Așezați pompa pe un postament orizontal și rigid, într-un spațiu care nu conține și nu provoacă aspirarea de 
aer în pompă. Acest spațiu trebuie să aibă un nivel de apă suficient pentru funcționare și să colecteze cu 
ușurință apa. Ca alternativă, pompa poate fi suspendată cu un lanț de ridicare imediat deasupra fundului
bazinului de puț. Asigurați-vă că pompa nu se poate roti la pornire sau în timpul funcționării.

NOTĂ 

În ceea ce privește nivelul de apă necesar funcționării pompei, consultați desenul la scară al pompei; acesta 
poate fi obținut de la reprezentanța noastră sau de la companie. 

6. Verificați dacă rotorul se rotește corect.
7. Dacă apar probleme în timpul instalării, contactați un reprezentant PRORIL.

Cerințe pentru instalarea și amplasarea întrerupătorului cu flotor 

ATENȚIE 

Amplasați pompa având integrat echipamentul întrerupătorului cu flotor într-un spațiu în care flotorul să se poată 
deplasa în mod corespunzător și cu ușurință în sus sau în jos fără să fie prins în pereții puțului, de cablu sau de 
lanțurile de ridicare. 

PERICOL ELECTRIC 

• Toate lucrările electrice trebuie supravegheate de către un electrician autorizat. Respectați toate 
normele și regulamentele locale.

• Înainte de începerea lucrului la echipament, asigurați-vă că unitatea și panoul de comandă sunt 
izolate de sursa de energie electrică și că nu pot fi puse sub tensiune. Aceste lucruri sunt valabile și 
pentru circuitul de comandă.

• Scăpările electrice în componentele electrice pot provoca avarierea echipamentului sau arderea 
unei siguranțe. Mențineți capătul cablului motorului deasupra nivelului de lichid. 

• Verificați să fie izolate toate conductoarele neutilizate.
• Există pericolul de electrocutare sau de explozie în cazul în care conexiunile electrice nu sunt

realizate în mod corespunzător sau dacă produsul este defect sau deteriorat.

ON 
(PORNIT) 

OFF 
(OPRIT) 

Repetare 

Conexiunile electrice 
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Cerințele pentru conectare (dispozitivele externe de protecție) 

• Dacă se decide conectarea pompei la rețeaua publică, compania de utilități trebuie anunțată înainte 
de instalarea pompei. Atunci când pompa este conectată la rețeaua publică de energie electrică,
ar putea produce licărirea becurilor electrice la aprindere.

• Frecvența și tensiunea rețelei trebuie să fie cele indicate pe plăcuța cu caracteristici tehnice ale 
pompei. Variația frecvenței și a tensiunii rețelei electrice trebuie să fie de ±1% din tensiunea 
nominală. Dacă se poate conecta pompa la diverse alte tensiuni, tensiunea conectată este indicată 
cu un autocolant galben aproape de trecerea de cablu.

• Pompa trebuie alimentată printr-un dispozitiv de protecție diferențială la curenți reziduali (RCD) care 
să aibă un curent nominal rezidual care să nu depășească 30 mA.

• Siguranțele și disjunctoarele trebuie să aibă puterea nominală corespunzătoare, iar suprasarcina 
pompei (întrerupătorul de protecție a motorului) trebuie conectat și setat la valoarea nominală
a curentului, conform valorilor de pe plăcuța cu caracteristici tehnice și, dacă este cazul, cu tabelul
cablului.

• Curentul de pornire la pornirea Direct-on-line (DOL) poate fi de până la șase ori mai mare decât 
curentul nominal. Dacă se utilizează Star Delta, curentul este redus cu un factor de 0,58 (1/3), 
aspect ce trebuie luat în calcul atunci când se reglează disjunctoarele.

• Dimensiunea nominală a siguranței și cablurile trebuie să fie conforme cu regulamentele și normele
locale.

• Dacă se prescrie funcționarea intermitentă, pompa trebuie prevăzută cu echipament de monitorizare
compatibil cu astfel de operațiune.

NOTĂ 

Este posibil controlul nivelul apei combinând întrerupătoarele cu flotor cu un senzor de presiune analogic. Două 
întrerupătoare cu flotor suplimentare de siguranță pot fi instalate în Sistemul de comandă dedicat, pentru 
alarmele nivel-înalt și funcționare-uscată. 

• Contactele termice / termistorii trebuie să fie în funcțiune.
• Cablurile trebuie să fie în stare bună de funcționare, să nu fie îndoite excesiv și să nu fie strangulate.
• Căderea de tensiune din cablurile lungi nu trebuie luată în calcul. Tensiunea nominală a unității de 

propulsie măsurat la punctul de conectare a cablului în pompă.

Legarea la pământ (împământarea) 

PERICOL ELECTRIC 

• Toate echipamentele electrice trebuie legate la pământ (împământate). Acest lucru este valabil 
pentru echipamentul pompei, unitatea de propulsie și toate echipamentele de monitorizare. Testați
conductorul de legare la pământ (împământare), să fie conectat corect.

• Dacă este detașat accidental prin lovire cablul motorului, conductorul de legare la pământ 
(împământare) trebuie să fie ultimul conductor care să fie detașat de la borna sa. Asigurați-vă că 
conductorul de legare la pământ (împământare) este mai lung decât conductoarele de fază. Acest 
lucru este valabil pentru ambele capete ale cablului motorului.

• Pericol de electrocutare sau arsuri. Dacă există persoane care au probabilitatea să intre în contact 
cu pompa sau cu lichidele pompate, trebuie să conectați un dispozitiv suplimentar de protecție
împotriva curenților de fugă (GFPD) la conectorii legați la pământ (împământați). 

• Conectarea cablurilor de energie

ATENȚIE 

Scăpările electrice în componentele electrice pot provoca avarierea echipamentului sau arderea unei siguranțe. 
Mențineți capătul cablului motorului deasupra nivelului de lichid. 

1. Verificați pe plăcuța cu caracteristici tehnice ale produsului puterea de ieșire și tensiunea necesare pompei.
2. Conectați cablurile de energie, inclusiv cel de legare la pământ (împământare) la bornă sau la dispozitivul 

de pornire.
3. Este important ca pompa să fie împământată corespunzător și să fie prevăzută cu un disjunctor de protecție

la pierderi de curent la pământ, pentru a proteja utilizatorii de vătămarea gravă din cauza electrocutării.
4. Strângeți ferm trecerea de cablu în poziția sa cea mai de jos.
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Conectarea cablurilor de energie 

ATENȚIE 

Atenție, fișele de rețea diferă în funcție de țară sau regiune. 

Monofazat/Trifazat Direct-on-Line 

L1 L2 Masă L1 L2 L3 Masă 

Trifazat pornire Star - Delta 

Diagramele circuitului electric 

Informații suplimentare privind diagrama circuitului electric al produsului aferentă unui model vor fi furnizate 
separat. Contactați reprezentanța noastră sau compania. 

Înainte de utilizare 

• Nu utilizați niciodată pompa fără a avea montate dispozitivele de siguranță.
• Nu utilizați niciodată pompa având închisă supapa de golire.
• Verificați ca toate dispozitivele de protecție să fie montate în siguranță la locul lor.
• Verificați să aveți la îndemână un traseu clar de îndepărtare de zona de lucru.
• Nu lucrați niciodată de unul(una) singur(ă).
• Rețineți că există pericolul de pornire bruscă a produsului în cazul în care acesta se utilizează cu un 

dispozitiv de control al nivelului și/sau contactor intern pentru întrerupătorul cu flotor.
• Nu porniți niciodată pompa cât timp este suspendată, deoarece aceasta ar putea funcționa cu 

smucituri și ar putea provoca accidente grave.

Trifazat 

 (Roșu)  Negru Verde/Galben
(Verde) 

Monofazat 

Albastru
(Alb) 

Maro 

U1 V1 W1 U2 V2 
Maro Albastru Negru Maro Albastru 

W2 T1 T2 Masă 
Negru Alb Alb Verde/galben 

 VERDE/GALBEN 

MARO ALBASTRU 

U1 V1 W1 U2  V2 W2 T2  T2 

Utilizarea 
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PERICOL ELECTRIC 

Pericol de electrocutare. Asigurați-vă că nicio persoană nu se apropie la mai puțin de 20 metri (65 feet) de 
instalație atunci când se află în contact cu lichidul pompat sau amestecat. 

NOTĂ 

Nivelul de zgomot al produsului este mai mic de 70 dB. Totuși, acest nivel ar putea fi depășit în cazul anumitor 
instalații și la anumite puncte de utilizare de pe curba de performanță. Verificați că înțelegeți cerințele privind 
nivelul de zgomot aferente mediului în care este instalată pompa. Nerespectarea acestor cerințe poate duce la 
pierderea auzului sau încălcarea legislației locale. 

1. Verificați pe plăcuța cu caracteristici tehnice puterea și tensiunea necesare pompei.
2. Verificați cablajul, tensiunea sursei de alimentare cu energie electrică, capacitatea disjunctorului de

protecție la pierderi de curent la pământ, etc.
3. Porniți pompa.

Utilizarea de probă fără întrerupătorul cu flotor 

Lăsați pompa să funcționeze un timp scurt (1-2 secunde) și verificați direcția de rotire a 
rotorului. Dacă smucitura de pornire este în sens invers orar (văzută din partea de sus), 
direcția de rotire este corectă. Dacă direcția de rotire este incorectă, trebuie inversate două 
conductoare (consultați un electrician autorizat). 

ATENȚIE 

• Verificați direcția de rotire a pompei cât timp aceasta nu este scufundată în 
apă. În caz contrar, pompa va fi avariată, ceea ce ar putea duce la scăpări 
electrice și electrocutare.

• Nu țineți NICIODATĂ de mâner atunci când verificați direcția de rotație. Smucitura de pornire poate 
fi foarte puternică.

• Acționați pompa între 3 și 10 minute și efectuați următoarele verificări:
• utilizând un ampermetru c.a. (clemă) măsurați curentul de regim la fazele U, V și W conectate la 

tabloul de conexiune.
• Utilizând un voltmetru c.a. (tester) măsurați tensiunea la tabloul de conexiune.

Condiții Descriere 
Variația curentului nominal de ieșire ± 10% 
Variația tensiunii fără supraîncălzire ± 10%, cu condiția să nu funcționeze 

Variația frecvenței ± 1% 

• Dacă nu au fost descoperite situații anormale în timpul utilizării de probă, continuați să utilizați 
normal echipamentul.
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Utilizarea de probă cu întrerupătorul cu flotor 

1. Îndreptați în jos întrerupătorul cu flotor.
2. Ridicați flotorul în poziția sa cea mai de sus. Acest lucru va duce la pornirea pompei.
3. Apoi aduceți întrerupătorul cu flotor la poziția sa inițială. Acest lucru va duce la oprirea pompei.
4. Pentru a verifica funcționarea, efectuați succesiv pașii (2) și (3) de două sau de mai multe ori.

Utilizarea 
PERICOL DE SUPRAFAȚĂ FIERBINTE 

Nu atingeți produsul cu mâinile neprotejate în timpul sau imediat după utilizare, deoarece produsul s-ar putea 
încinge foarte tare în timpul funcționării. Nerespectarea acestui avertisment poate provoca arsuri. 

ATENȚIE 

• Nu lăsați pompa să funcționeze în mediu uscat și nu o utilizați având închisă supapa de închidere; 
acest lucru va duce la avarierea produsului, ceea ce poate duce la scăpări electrice sau la electrocutare. 

• Scurgerile de lubrifianți pot provoca poluarea lichidului. Nu utilizați niciodată produsul pentru apă 
potabilă.

1. Aveți grijă la nivelul apei în timpul funcționării.
2. Nu utilizați pompa la nivelul cel mai mic al apei mai mult de 30 de minute. Pentru detalii despre nivelul cel

mai de jos al apei, consultați desenul la scară furnizat separat.
3. Dacă este activat dispozitivul integrat de siguranță a motorului, pompa va fi oprită și va reporni automat.

Verificările efectuate cu regularitate și întreținerea preventivă vor asigura o funcționare mai fiabilă și mai 
sigură. Se recomandă o inspectare inițială a pompei în decurs de 3-4 luni după instalare. 
Întreținerea / inspecțiile ulterioare pot fi efectuate la fiecare 6 luni. 

AVERTISMENT 

• Deconectați și blocați întotdeauna pompa de la sursa de alimentare cu energie electrică înainte de
inspectarea pompei.

• Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și nu poate cădea rănind oameni și deteriorând bunuri.
• Clătiți temeinic pompa cu apă curată înainte de a efectua lucrări la aceasta.
• Pompa nu trebuie activată în cazul în care este parțial demontată.

Cerințe privind întreținerea 

• Așteptați întotdeauna răcirea componentelor pompei și ale sistemului înainte de a le manevra.
• Asigurați-vă că pompa și toate componentele sale au fost curățate temeinic.
• Inspectați și verificați să nu fie deteriorată pompa la exterior și să nu fie slăbite bolțurile și piulițele.
• Nu deschideți niciun robinet de aerisire sau robinet de golire cât timp sistemul se află sub presiune.
• Verificați dacă pompa este izolată de sistem.

Instrucțiuni generale privind întreținerea 

• Curățați temeinic toate piesele, în special canalele inelelor în O.
• Înlocuiți toate inelele în O și garnitura.
• În timpul asamblării sau a lucrărilor de service la pompă se recomandă strângerea șuruburilor la

aproximativ 6 Nm (4.5 6 ft-lb). Cuplul de strângere asigură fixarea corespunzătoare a pieselor și
funcționarea pompei după cum a fost proiectată.

Întreținerea și inspectarea 
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PERICOL DE TĂIERE 

Rotorul uzat are adesea muchii foarte ascuțite. Aveți foarte mare grijă atunci când le înlocuiți! 

Condiții Motive Contramăsuri 

Pompa nu pornește. 

Nu se alimentează pompa 
(pană de curent). 

Contactați compania de 
electricitate sau un firmă de 
reparații electrice. 

Circuit deschis sau 
conexiune slabă a cablului 
flexibil cu izolație de cauciuc. 

Verificați dacă există un 
circuit deschis în cablul 
flexibil cu izolație de 
cauciuc sau la cablaj. 

Rotorul este obstrucționat. Verificați pompa și 
îndepărtați obstrucția. 

Pompa pornește, dar se 
oprește imediat, cauzând 
declanșarea protecției 
motorului. 

Rotorul este obstrucționat. Verificați pompa și 
îndepărtați obstrucția. 

Cădere de tensiune. 

Modificați tensiunea la 
tensiunea normată sau 
utilizați un prelungitor care 
respectă standardele. 

Un model de 50 Hz este 
utilizat la 60 Hz. 

Verificați plăcuța indicatoare 
a caracteristicilor tehnice și 
înlocuiți pompa sau rotorul. 

Filtrul este obstrucționat și 
pompa a funcționat uscată 
timp îndelungat. 

Îndepărtați obstrucția. 

Motorul funcționează 
anormal. 

Reparați motorul sau 
înlocuiți-l cu unul nou. 

Pompa colectează prea 
multe sedimente. 

Așezați un bloc de ciment 
sub pompă pentru a preveni 
colectarea sedimentelor de 
către pompă. 

Capul pompei și volumul de 
pompare este mai mic. 

Rotorul este uzat. Înlocuiți. 

Furtunul ar putea fi înfundat. 

Reduceți numărul de 
îndoituri ale furtunului. (Într-o 
zonă cu o cantitate mare de 
resturi, utilizați pompa într- 
un coș cu ochiuri.). 

Filtrul este obstrucționat 
sau îngropat. 

Reduceți numărul de 
îndoituri ale furtunului. (Într-o 
zonă cu cantitate mare de 
resturi, utilizați pompa într- 
un coș cu ochiuri.) 

Motorul se rotește invers. Inversați îmbinarea cu 
clemă a sursei de alimentare. 

Pompa produce zgomot sau 
vibrații 

Rulmentul motorului ar 
putea fi avariat 

Pentru a înlocui rulmentul, 
contactați distribuitorul de 
la care ați cumpărat 
echipamentul 

Depanare 
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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 

Plăcuța de identificare oferă detalii importante. Aveți grijă să nu depășiți specificațiile date în utilizarea produsului. 



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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