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Serija X-SMART / X-VOX 
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Spoštovani uporabnik/spoštovana uporabnica, 

Hvala, da ste izbrali potopno črpalko PRORIL. V tem priročniku najdete navodila za namestitev, delovanje in 
vzdrževanje črpalke. Nepravilna uporaba izdelka lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo, zaradi 
česar garancija ni veljavna. Po prejemu črpalke je treba pregledati, ali je morda kje poškodovana in ali ji manjkajo 
sestavni deli. Pred namestitvijo in uporabo izdelka natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite, da jih 
boste lahko kasneje znova prebrali. 

Obiščite naše spletno mesto www. prorilpumpseurope.com za nadaljnje tehnične informacije. Hvala! 

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik za uporabo potopne črpalke. Shranite ta priročnik, da ga boste 
lahko kasneje znova prebrali. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči telesne poškodbe in zdravstvene 
težave, poškodovanje in/ali nepravilno delovanje izdelka. 

Simboli opozoril o nevarnosti 

NEVARNOST Nevarna situacija, ki bo, če se ji ne izognete, povzročila smrt ali hude telesne 
poškodbe. 

OPOZORILO Nevarna situacija, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči smrt ali hude telesne poškodbe. 

    POZOR Nevarna situacija, ki bo, če se ji ne izognete, povzročila manjše ali zmerne poškodbe. 

    OBVESTILO Morebitna situacija, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči nezaželeno stanje. 

Dodatni simboli opozoril o nevarnosti 

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA     NEVARNOST ZDROBITVE 

NEVARNOST VROČIH POVRŠIN  NEVARNOST UREZNIN 

Varnostne zahteve 

NEVARNOST 

Tveganje električnega udara – Ta črpalka je opremljena z ozemljitvenim prevodnikom ali ozemljitvenim odklopnikom. 
Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, se prepričajte, da je črpalka priključena na napravo za preostali (diferenčni) 
tok ali ustrezno ozemljitveno vtičnico. Ta črpalka NI namenjena za uporabo, kjer so v vodi prisotni ljudje. 

Uvod 

Varnostne informacije 

http://www/


SI 

4 

OPOZORILO 

• Ta črpalka je bila ocenjena za uporabo samo z vodo.
• Izdelka ne uporabljajte v bližini potencialno eksplozivnega okolja.
• Izdelka ne uporabljajte v prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
• Vedno ugasnite in izključite napajanje ter vključite »Preprečitev neželenega vklopa« (Lock-Out–Tag-Out), 

preden izvajate pregled, vzdrževanje in prilagoditve črpalke.
• Nikoli ne poskušajte spremeniti nastavitev zaščitnih naprav brez predhodnega posvetovanja s predstavnikom 

družbe PRORIL.
• Črpalka se uporablja za črpanje odpadne, neobdelane ali čiste vode. Za vašo varnost ne rokujte z:

i ) lahko vnetljivimi, strupenimi, abrazivnimi tekočinami in tekočinami, ki kristalizirajo in polimerizirajo. 
ii ) tekočimi kemikalijami in hrano, alkalnimi in korozivnimi tekočinami. 
iii ) tekočinami z visoko temperaturo, visoko viskoznostjo in visoka vsebnostjo trdnih delcev. 

• Vselej zaščitite električni vtič na koncu napajalnega kabla pred prekomerno vlago. Nikoli se ne dotikajte cevi 
in električnih povezav, medtem ko črpalka deluje.

• Med delovanjem črpalke se nikoli ne dotikajte vode.
• Nikoli ne vključujte črpalke, če je bila delno razstavljena.
• V primeru daljše izpostavljenosti hrupu je treba uporabiti zaščito za sluh.
• Nikoli ne zaženite črpalke brez vode, naj črpalka ne deluje, če ni vode ali je vode premalo. Ne

uporabljajte črpalke, če je (so) napajalni kabel(-i) poškodovan(-i). Če imate kakršno koli vprašanje, se
obrnite na našega predstavnika ali podjetje.

Varovanje okolja 

Električnih naprav ne odstranjujte kot nerazvrščene komunalne odpadke, uporabljajte objekte za ločeno zbiranje 
odpadkov. 

Za informacije o razpoložljivih sistemih zbiranja odpadkov se obrnite na lokalno upravo. Če električne naprave 
odstranjujete na odlagališča ali deponije, lahko nevarne snovi uidejo v podtalnico in pridejo v prehranjevalno verigo, 
kar škoduje vašemu zdravju in dobremu počutju. 

Garancija izdelka 

Edina obveznost družbe PRORIL, ki izhaja iz te garancije, je omejena na popravilo ali zamenjavo vseh delov, 
za katere prodajalec po lastni presoji določi, da so okvarjeni. Garancija ne velja, če so škodo povzročili naslednji 
dejavniki: 

• nepravilna namestitev
• pomanjkljivo vzdrževanje
• oškodbe zaradi nepravilne uporabe ali zlorabe
• spremembe in prilagoditve črpalke s strani tretje osebe.
• normalna obraba
• črpalka se uporablja za druge namene kot tiste, za katere je namenjena.

Družba PRORIL ne prevzema nobene odgovornosti za: 

• telesne poškodbe
• materialno škodo
• gospodarske izgube

Družba PRORIL si pridržuje pravico do sprememb zasnove in specifikacij brez predhodnega obvestila. 
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NEVARNOST ZDROBITVE 

Izogibajte se visečemu tovoru. Enota in sestavni deli so lahko težki. Upoštevajte veljavne predpise o 
preprečevanju nesreč. 

Dvigovanje 

• Med transportom se prepričajte, da je črpalka pravilno pritrjena in se ne more prevrniti.
• Bodite pozorni na težišče in maso črpalke. Nepravilno dvigovanje lahko povzroči poškodbe izdelka,

telesne poškodbe ali smrt.
• Za premikanje črpalke uporabite ročaj. Uporabite očesne vijake ali dvižne zanke, če so na voljo.
• Nikoli je ne dvigujte za kabel ali cev.
• Ko boste črpalko nosili ne roke, se za število oseb odločite glede na maso črpalke. Pri dvigovanju

črpalke poskrbite za dober oprijem ročaja, ne upogibajte hrbta (uporabite kolena za zaščito hrbta),
glejte naprej in se premikajte počasi.

Skladiščenje 

OBVESTILO 

• Črpalko zaščitite pred vlago, viri toplote in mehanskimi poškodbami.
• Na zapakirani izdelek ne postavljajte težkih bremen.
• Temperatura skladiščenja mora biti med –25 °C in 55 °C.
• Pri temperaturah nad 70 °C mora biti skladiščenje kratkotrajno in ne sme trajati več kot 24 ur.
• V hladnem podnebju pazite, da voda v črpalki ne zamrzne.
• Po daljšem obdobju skladiščenja je treba črpalko pred uporabo pregledati.
• Pred uporabo črpalke z roko obrnite pogonsko kolo.
• Preverite tesnila in priključek kabla.

Dodatne informacije o informacijah, specifičnih za izdelek, npr. dimenzije, specifikacije in krivulje delovanja 
za ustrezen model, bodo podane ločeno. Preglednice s specifikacijami izdelka in ploščico z oznako tipa 
izdelka najdete na straneh 16 ali se obrnite na našega predstavnika. 

Oblikovanje črpalke 

Črpalka je potopna in jo poganja elektromotor. Črpalka se uporablja za črpanje odpadne, neobdelane ali čiste vode. 
Tega izdelka ne uporabljajte pod nobenimi drugimi pogoji, razen navedenimi. 

OPOZORILO 

• Ta črpalka ni zaščitena pred prahom ali eksplozijo. Izdelka ne uporabljajte v prisotnosti strupenih, 
korozivnih ali eksplozivnih plinov. Takšna uporaba bi lahko povzročila požar ali eksplozijo.

• Izdelka ne uporabljajte pod napetostjo, ki ni opisana na ploščici izdelka, pri čemer je omejitev nihanja 
napetosti znotraj ±10 %. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči nepravilno delovanje in okvaro 
izdelka, kar lahko povzroči uhajanje električnega toka ali električni udar.

• Izdelka ne uporabljajte za vročo ali toplo tekočino nad 40 °C, ker lahko s tem poškodujete izdelek, kar
lahko povzroči uhajanje električnega toka ali električni udar.

• Črpalke ne uporabljajte na območju, ki je izpostavljeno vodnemu tlaku, ki presega kakšne koli določene 
pogoje.

Transport in skladiščenje 

Specifikacije izdelka 
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Pogoji uporabe črpalke 

Pogoji Opis 
Temperatura tekočine od 5 °C do 40 °C (41 °F do 104 °F) 

pH tekočine 5 – 8 

Nazivno nihanje izhodne moči ±10 % 

Nihanje napetosti brez pregrevanja ±10 %, pod pogojem, da ni vklopljeno 

Nihanje frekvence ±1 % 

Največji dovoljeni tlak 0,2 MPa (2 kgf/cm2) – izstopni tlak 

Namestitev črpalke 

OPOZORILO 

• Pred namestitvijo črpalke preverite, ali kabel in vhod kabla med transportom nista bila poškodovana.
• Zavedajte se težišča in teže črpalke. Če črpalke ne spustite pravilno, lahko pride do poškodb.
• Za spuščanje črpalke nikoli ne uporabljajte kabla črpalke. To lahko poškoduje kabel in povzroči 

električni udar ali požar.
• Črpalke pred/med namestitvijo NE razstavljajte, brez da bi to odobrila ali odredila družba PRORIL.

OBVESTILO 

Upoštevati je treba naslednje zahteve za namestitev: 

• Da zagotovite pravilno namestitev črpalke, uporabite dimenzijsko skico črpalke. Če imate kakršno
koli vprašanje, se obrnite na našega predstavnika ali podjetje.

• Okoli delovnega območja črpalke zagotovite ustrezno zaščitno pregrado.
• Pred varjenjem cevi ali uporabo električnega ročnega orodja preverite, ali obstaja nevarnost eksplozije. 
• Pred namestitvijo črpalke iz sistema dovodnih cevi odstranite vse ostanke.

POZOR 

Med cevovodnimi deli bodite pozorni, če varilne iskre, barva, beton itd. pridejo v stik s črpalko, saj to lahko 
povzroči okvaro črpalke in lahko pride do puščanja električnega toka ali električnega udara. 

Oblikovanje črpalke 

POZOR 

Črpalka je delno dokončan stroj brez zaščite. Črpalka sama po sebi ne more opravljati določene funkcije in bo 
dokončana šele, ko bo vključena v sistem, vključno z vsemi potrebnimi zaščitnimi sredstvi/zaščitami in krmilnim 
napajalnim tokokrogom. Sistemski integrator mora nazadnje sprejeti vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, 
da se lahko delno dokončani stroji dajo na trg le, če izpolnjujejo ustrezne določbe standardov EN 60204-1 in EN 
ISO 12100. Varnostna razdalja in reža/vrzel morajo biti v skladu s preglednico 1, 3, 4 standarda EN ISO 13857. 

Naslednja navodila za namestitev veljajo le, če je bila namestitev zasnovana po dimenzijskih skicah 
črpalke. 

1. Kabel napeljite tako, da nima ostrih ovinkov, ni stisnjen in ga ni mogoče potegniti v dovod črpalke.
2. Priključite odvodno cev. Črpalka je opremljena z odvodnim priključkom za cev. Cevovodna dela ne smejo 

ustvariti zračnih žepov na sredini cevi.

Namestitev 
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OBVESTILO 

Odvodna cev se lahko napelje navpično ali vodoravno, vendar mora biti brez ostrih ovinkov. Prekomerno 
upogibanje lahko ovira pretok vode, zmanjša količino črpanja ali zamaši črpalko. 

3. Če je jašek globok ali če je navpična/stranska cev predolga, namestite nepovratni ventil.
4. Črpalko spustite v jašek. Za spuščanje in dvigovanje črpalke na ročaj očesnih vijakov pritrdite vrv, verigo ali žico. 

POZOR 

Pazite, da se vrv med namestitvijo ne zaplete ali zavozla. 

5. Črpalko postavite na vodoravno in trdno podlago, na območje, kjer ni zraka in ki ne povzroča vstopa zraka
v črpalko. To območje mora imeti zadosten nivo in dotok vode. Druga možnost je, da črpalko z dvižno verigo 
obesite tik nad dnom jaška. Prepričajte se, da se črpalka ob zagonu ali med delovanjem ne more vrteti.

OBVESTILO 

Za nivo vode, ki je potreben za delovanje črpalke, glejte dimenzijsko skico črpalke, ki jo lahko dobite pri našem 
zastopniku ali podjetju. 

6. Prepričajte se, da se rotor vrti v pravo smer.
7. Če bi med namestitvijo prišlo do težav, se obrnite na predstavnika družbe PRORIL.

Zahteva za namestitev plavajočega stikala 

POZOR 

Črpalko z vgrajeno strojno opremo za plavajoče stikalo postavite na območje, kjer se lahko stikalo pravilno in 
enostavno premika navzgor in navzdol, ne da bi se ujelo v stene jaška, kabel ali dvižne verige. 

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA 

• Vsa električna dela mora nadzorovati pooblaščeni električar. Upoštevajte vse lokalne zakone in 
predpise.

• Pred začetnim zagonom se prepričajte, da sta črpalka in nadzorna plošča izdelka izolirana in zaščitena 
pred električnim tokom in da ne more biti pod napetostjo. To velja tudi za nadzorno vezje.

• Vdor vode v električne dele črpalke lahko povzroči poškodbe opreme ali varovalke. Konec 
napajalnega kabla imejte vselej nad nivojem tekočine.

• Prepričajte se, da so vsi neuporabljeni prevodniki izolirani.
• Če električni priključki niso pravilno izvedeni ali če je prišlo do okvare ali poškodbe izdelka, obstaja 

nevarnost električnega udara ali eksplozije.

VKLOPLJENO IZKLOPLJENO 

Ponovite 

Električne povezave 
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Zahteve za povezavo (zunanje zaščitne naprave) 

• Pred namestitvijo črpalke je treba obvestiti organ za oskrbo z električno energijo, če bo ta priključena na 
javno omrežje. Ko je črpalka priključena na javni sistem za oskrbo z električno energijo, lahko pri 
zagonu povzroči utripanje električnih žarnic.

• Omrežna napetost in frekvenca se morata ujemati s specifikacijami na ploščici s podatki. Nihanje 
napajalne napetosti in frekvence morata biti znotraj ±1 % nazivne napetosti. Če je črpalko mogoče 
priključiti na različne napetosti, je priključena napetost določena z rumeno nalepko blizu vhoda kabla. 

• Črpalko je treba napajati z napravo za preostali tok (RCD – »residual current device«) z nazivnim
preostalim tokom, ki ne presega 30 mA. 

• Varovalke in prekinjevalniki morajo imeti ustrezno nazivno moč, preobremenitev črpalke (zaščitni 
prekinjevalnik motorja) pa mora biti priključena in nastavljena na nazivni tok v skladu s ploščico
s podatki in po potrebi grafom kabla.

• Začetni tok pri direktnem zagonu je lahko do šestkrat višji od nazivnega toka. Pri uporabi zagona 
delta se tok zmanjša za faktor 0,58 (1/3), kar je treba upoštevati pri nastavitvi prekinjevalnikov.

• Nazivna moč varovalk in kablov mora biti v skladu z lokalnimi pravili in predpisi.
• Če je predpisano občasno delovanje, mora biti črpalka opremljena z opremo za spremljanje,

ki podpira takšno delovanje.

OBVESTILO 

Nivo vode je mogoče nadzorovati s kombinacijo plavajočih stikal z analognim senzorjem tlaka. Dve dodatni varnostni 
plavajoči stikali se lahko namestita v namenski nadzorni sistem za alarm za visok nivo tekočine in suhi tek. 

• Toplotni kontakti/termistorji morajo biti v uporabi.
• Kabli morajo biti v dobrem stanju, brez ostrih ovinkov in ne smejo biti stisnjeni.
• Če so kabli zelo dolgi, je treba upoštevati padec napetosti. Nazivna napetost pogonske enote, 

izmerjena na priključni točki kabla v črpalki.

Ozemljitev 

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA 

• Vso električno opremo morate ozemljiti. To velja za opremo črpalke, gonilnik in opremo za nadzor. 
Preverite ozemljitveni kabel, da preverite, ali je priključen pravilno.

• Če se kabel motorja pomotoma odklopi, mora biti ozemljitveni vod zadnji, ki se odklopi s svojega priključka. 
Prepričajte se, da je ozemljitveni vod daljši od faznih vodov. To velja za oba konca kabla motorja.

• Nevarnost električnega udara ali opeklin. Če obstaja verjetnost, da bodo osebe prišle v fizični stik
s črpalko ali črpano tekočino, morate na ozemljene konektorje priključiti dodatno napravo za zaščito 
pred napako ozemljitve.

• Povezava električnih kablov

POZOR 

Vdor vode v električne dele črpalke lahko povzroči poškodbe opreme ali varovalke. Konec napajalnega kabla 
imejte vselej nad nivojem tekočine. 

1. Za moč in napetost, ki je potrebna za črpalko, preverite ploščico z oznako.
2. Napajalne kable, vključno z ozemljitvenimi, priključite na priključno ali zaganjalno enoto.
3. Pomembno je, da je črpalka ustrezno ozemljena in opremljena s prekinjevalnikom za preprečevanje puščanja 

in resnih poškodb uporabnikov zaradi električnega udara.
4. Močno privijte vhod kabla v skrajni spodnji položaj.
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Povezava električnih kablov 

POZOR 

Pazite, saj se vtič razlikuje glede na državo ali regijo. 

Enofazni/trifazni neposredno na liniji 

L1 L2 Ozemljitev L1 L2 L3 Ozemljitev 

Trifazni zagon – zagon delta 

Diagrami električnih tokokrogov 

Dodatne informacije o diagramu tokokroga izdelka za ustrezen model bodo podane ločeno. Obrnite se na 
našega predstavnika ali podjetje. 

Pred delovanjem 

• Črpalke nikoli ne uporabljajte brez nameščenih varnostnih naprav.
• Črpalke nikoli ne uporabljajte z zaprtim izpustnim ventilom. 
• Prepričajte se, da so vse varnostne zaščite nameščene in pritrjene.
• Poskrbite, da imate prosto pot za umik.
• Nikoli ne delajte sami.
• Pazite na nevarnost nenadnega zagona, če izdelek uporabljate s plavajočim stikalom za nadzor 

nivoja in/ali notranjim kontaktorjem.
• Črpalke nikoli ne zaganjajte, medtem ko je obešena, saj se lahko črpalka odtrga in povzroči hudo 

nesrečo.

Trifazni 

(rdeča) (bela) 

Ozemlji 

Zelena/rumena
(zelena) 

enofazni 

Črna Modra Rjava 

U1 V1 W1 U2 V2 
Rjava Modra Črna Rjava Modra 

W2 T1 T2 Ozemljitev 
Črna Bela Bela Zelena/rumena 

ZELENA/RUM 

RJAVA MODRA 

U1 V1  W1 T2 T2 U2 V2 W2 

Delovanje 
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NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA 

Tveganje električnega udara. Poskrbite, da se enoti nihče ne približa na manj kot 20 m ali 65 čevljev, ko je ta v 
stiku s črpano ali mešano tekočino. 

OBVESTILO 

Raven hrupa izdelka je nižja od 70 dB, vendar pa je raven hrupa 70 dB na nekaterih napravah in na določenih 
delovnih točkah na krivulji delovanja lahko presežena. Prepričajte se, da razumete zahteve glede ravni hrupa 
v okolju, kjer je črpalka nameščena. Če tega ne storite, lahko pride do izgube sluha ali kršitve lokalnih zakonov. 

1. Preverite ploščico z oznako, na kateri je podatek o izhodni napetosti, ki je potrebna za črpalko.
2. Preverite ožičenje, napajalno napetost, zmogljivost prekinjevalnika ozemljitvenega tokokroga itd.
3. Zaženite črpalko.

Poskusno delovanje neplavajočega stikala 

Črpalko za kratek čas (od 1 do 2 sekundi) zaženite in preverite smer vrtenja rotorja. Če je 
začetni trzaj v nasprotni smeri urinega kazalca (gledano od zgoraj), je smer njegovega 
vrtenja pravilna. Če smer vrtenja ni pravilna, je treba zamenjati dve žici (obrnite se na 
pooblaščenega električarja). 

POZOR 

• Preverite smer vrtenja črpalke, medtem ko črpalka ni potopljena pod vodo. 
V nasprotnem primeru se lahko črpalka poškoduje, kar lahko povzroči uhajanje 
električnega toka in električni udar.

• NIKOLI ne držite ročice, ko preverjate smer vrtenja. Zagonski sunek je lahko zelo nevaren.
• Črpalko upravljajte od 3 do 10 minut in izvedite naslednje preglede:
• Z ampermetrom za izmenični tok (sponka) izmerite obratovalni tok v fazah U, V in W, ki so 

priključene na priključno ploščo.
• Z voltmetrom za izmenični tok (preizkusni) izmerite napetost na priključni plošči.

Pogoji Opis 
Nazivno nihanje izhodne moči ±10 % 

Nihanje napetosti brez pregrevanja ±10 %, pod pogojem, da ni vklopljeno 
Nihanje frekvence ±1 % 

• Nadaljujte z običajnim delovanjem, če med poskusnim delovanjem ne odkrijete neobičajnih pogojev.
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Poskusno delovanje plavajočega stikala 

1. Plavajoče stikalo usmerite navzdol.
2. Plavajoče stikalo dvignite na najvišjo lokacijo. To bo povzročilo zagon črpalke.
3. Nato plavajoče stikalo vrnite v prvotni položaj. To bo povzročilo zaustavitev črpalke.
4. Dvakrat ali večkrat zaporedoma izvedite koraka (2) in (3), da preverite delovanje.

Delovanje 
NEVARNOST VROČIH POVRŠIN 

Med delovanjem ali takoj po njem se izdelka ne dotikajte z golimi rokami, ker se lahko izdelek med delovanjem 
zelo segreje. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči opekline. 

POZOR 

• Črpalka naj ne teče na suho in se je naj ne uporablja z zaprtim zapornim ventilom, saj se lahko 
izdelek s tem poškoduje, kar lahko povzroči uhajanje električnega toka ali električni udar.

• Zaradi uhajanja maziv lahko pride do onesnaženja tekočine. Izdelka nikoli ne uporabljajte za pitno 
vodo.

1. Med delovanjem bodite pozorni na nivo vode.
2. Črpalke ne uporabljajte pri najnižjem nivoju vode dlje kot 30 minut. Za podrobnosti o najnižjem nivoju vode

glejte dimenzijsko skico črpalke, ki je priložena ločeno.
3. Če je vklopljena vgrajena varnost motorja, se črpalka samodejno izklopi in znova zažene.

Z rednimi pregledi in preventivnimi vzdrževalnimi posegi boste zagotovili zanesljivejše in varnejše 
delovanje črpalke. Od 3 do 4 mesece po namestitvi se priporoča začetni pregled črpalke. 
Naslednji pregledi/vzdrževanja se lahko izvajajo vsakih 6 mesecev. 

OPOZORILO 

• Pred pregledom črpalke jo vedno izključite iz električnega omrežja in zaklenite.
• Prepričajte se, da se črpalka ne more zvaliti ali prevrniti, saj lahko s tem povzročite telesne 

poškodbe ali materialno škodo.
• Pred izvedbo del na črpalki jo temeljito sperite s čisto vodo.
• Črpalke ne zaganjajte, če je delno razstavljena.

Zahteve vzdrževanja 

• Pred rokovanjem s sestavnimi deli sistema in črpalke pustite, da se ti ohladijo.
• Prepričajte se, da ste črpalko in njene sestavne dele temeljito očistili.
• Preglejte in preverite, ali na zunanji strani črpalke ni poškodb ter da vijaki in matice niso razrahljane.
• Ne odpirajte prezračevalnega ali odtočnega ventila in ne odstranjujte vtičev, medtem ko je sistem

pod tlakom.
• Prepričajte se, da je črpalka ločena od sistema.

Splošne smernice vzdrževanja 

• Temeljito očistite vse dele, zlasti utore O-obročev.
• Zamenjajte vse O-obroče in tesnilo.
• Med sestavljanjem ali servisiranjem črpalk je priporočljivo, da vijake privijete na približno 6 Nm 

(4,5 6 ft-lb). Zatezni navor zagotavlja, da so deli pravilno pritrjeni in da bo črpalka delovala, kot je 
predvideno.

Vzdrževanje in nadzor 
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NEVARNOST UREZNINE 

Obrabljena pogonska kolesa imajo pogosto zelo ostre robove. Previdno ravnajte z njimi. 

Okoliščine Možni vzroki Rešitve 

Črpalka se ne zažene. 

Ni električnega napajanja 
(električni izpad). 

Obrnite se na elektro- 
operaterja ali na serviserja. 

Prekinjen električni krog ali 
slaba električna povezava 
z napajalnim kablom 
v gumijastem ovoju. 

Preverite, če je električni 
krog prekinjen na kablu ali 
napeljavi. 

Pogonsko kolo je ovirano. Preglejte črpalko in odstranite 
oviro. 

Črpalka se zažene in se 
nato nemudoma ustavi, 
kar aktivira zaščito motorja. 

Pogonsko kolo je ovirano. Preglejte črpalko in odstranite 
oviro. 

Padec napetosti. 

Nastavite napetost glede na 
omrežno napetost ali uporabite 
podaljšek, ki ustreza 
standardom. 

Model s 50 Hz poganja 
60 Hz. 

Preglejte oznako z imenom 
in zamenjajte pogonsko 
kolo črpalke. 

Sito je zamašeno in črpalka 
je več ur delovala na suho. Odmašite. 

Nenormalno delovanje 
motorja. 

Popravite motor ali ga 
zamenjajte z novim. 

Črpalka črpa preveč 
usedlin. 

Pod črpalko namestite 
betonski blok, ki preprečuje, 
da bi črpalka črpala preveč 
usedlin. 

Višina črpalke in volumen 
sta manjša. 

Pogonsko kolo je dotrajano. Zamenjajte ga. 

Cev je lahko zamašena. 

Znižajte število zavojev cevi 
(v okoljih z veliko količino 
nečistoč uporabite črpalko 
v mrežasti košari). 

Sito je zamašeno ali 
zakopano. 

Znižajte število zavojev cevi 
(v okoljih z veliko količino 
nečistoč uporabite črpalko 
v mrežasti košari).. 

Motor se vrti nazaj. Zamenjajte priključka na 
napajalnem terminalu. 

Črpalka je glasna ali vibrira. Ležaj motorja je morda 
poškodovan. 

Za zamenjavo ležaja se obrnite 
na prodajalca, pri katerem 
ste opremo kupili. 

Odpravljanje težav 
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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 

Na napisni ploščici so navedeni pomembni podatki. Pri uporabi izdelka pazite, da ne prekoračite navedenih 
specifikacij. 



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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