
Kullanma Kılavuzu 
TANK / TANK SLIM Serisi 
STORMY Serisi
GOCUT / GOVOX / GOVOX-S / -U / -G / GOMAX- Serisi 
SMART / SMART LITE Serisi
SAVVY / SAVVY JUMBO / SAVVY BASE Serisi
X-SMART / X-VOX Serisi
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Değerli Müşterimiz, 

PRORIL dalgıç pompa ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda pompa montajı, pompanın çalıştırılması 
ve bakımı ile ilgili talimatlar verilmiştir. Ürünün hatalı kullanımı kişisel yaralanmalara ve mal hasarına neden olabilir 
ve garantiyi geçersiz kılabilir. Pompa teslim alındıktan sonra hasar veya eksiklik olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
Lütfen ürünü monte etmeden ve kullanmadan önce, bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvuru amacıyla 
elinizin altında bulundurun. 

Daha fazla teknik referans için lütfen www.prorilpumpseurope.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin. Teşekkür ederiz! 

Derin kuyu pompasını ilk kez kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Bu uyarının dikkate 
alınmaması kişisel kazalara ve sağlık sorunlarına, ürün hasarına ve/veya ürünün arızalanmasına neden olabilir. 

Tehlike Bildirimi Sembolleri 

TEHLİKE Önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olacak tehlikeli bir durumu gösterir. 

UYARI Önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir 
durumu gösterir. 

DİKKAT Dikkate alınmadığı takdirde, hafif veya orta derecede yaralanmaya neden olacak tehlikeli 
bir durumu gösterir. 

İKAZ Dikkate alınmadığı takdirde, istenmeyen durumlara neden olabilecek olası bir durumu 
gösterir. 

Tamamlayıcı Tehlike Bildirimi Sembolleri 

ELEKTRİK TEHLİKESİ    EZİLME TEHLİKESİ 

SICAK YÜZEY TEHLİKESİ    KESİLME TEHLİKESİ 

Güvenlik Gereksinimleri 

TEHLİKE 

Elektrik çarpma tehlikesi - Bu pompa, bir topraklama iletkeni veya topraklama tipi bağlantı fişi ile birlikte gönderilmektedir. 
Elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, bir kaçak akım rölesine veya topraklamalı uygun bir prize bağlı olduğundan 
emin olun. Bu pompa, insanların su kullandığı yerlerde kullanıma yönelik DEĞİLDİR. 

Giriş 

Güvenlik Bilgisi 

http://www.prorilpumpseurope.com/
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UYARI 

• Bu pompa sadece su ile kullanım için öngörülmüştür.
• Ürünü patlama olasılığı olan ortamların yakınında çalıştırmayın.
• Ürünü yanıcı sıvı ve gazların bulunduğu ortamlarda kullanmayın.
• Kontrol, bakım ve ayar işlemlerini gerçekleştirmeden önce, daima pompanın ana güç bağlantısını

kesin ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) işlemi uygulayın.
• Asla bir PRORIL temsilcisine danışmadan herhangi bir koruyucu aygıtın ayarlarını değiştirmeyin.
• Bu ürün atık su, ham ve temiz su taşımak üzere tasarlanmıştır. Güvenliğiniz açısından aşağıdaki maddeleri 

taşımak için kullanmayın:
i ) Yanıcı, toksik, aşındırıcı, kristalize olan ve polimerleşen sıvılar. 
ii ) Sıvı kimyasal ve gıda maddeleri, alkalin ve aşındırıcı sıvılar. 
iii ) Yüksek sıcaklık, yüksek viskoziteli ve yüksek katı madde içerikli sıvılar. 

• Her zaman güç kablosunun ucundaki elektrik fişini neme karşı koruyun.Pompa çalışırken asla borulara
veya elektrik bağlantılarına dokunmayın.

• Pompa çalışır durumdayken asla suya dokunmayın!
• Pompayı asla kısmen demonte edilmiş durumunda çalıştırmayın.
• Uzun süre gürültüye maruz kalınması durumunda işitme koruması kullanılmalıdır.
• Pompayı asla susuz çalıştırmayın, pompayı suyun dışında veya yetersiz miktarda suyla çalıştırmayın.

Güç kablosu/kabloları hasarlı ise pompayı kullanmayın. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen temsilcimizle 
veya firmamızla irtibata geçin.

Çevre Güvenliği 

Elektrikli cihazları ev atıklarıyla birlikte atmayın, ayrı toplama tesislerini kullanın. 

Mevcut toplama sistemleri hakkında bilgi almak için, yerel yönetim/belediye ile irtibata geçin. Elektrikli cihazlar katı 
atık sahaları veya çöp toplama alanlarına atılırsa, yer altı sularına ve besin zincirine tehlikeli maddeler sızabilir, 
bu da sağlığınızın bozulmasına yol açabilir. 

Ürün Garantisi 

PRORIL'in 12 aylık garanti kapsamındaki yegane yükümlülüğü, Satıcının kendi takdirine bağlı olarak kusurlu 
olduğunu belirlediği parçaların onarımı veya değişimi ile sınırlıdır. Kusur aşağıdaki faktörlerden kaynaklanıyorsa 
garanti geçersiz olacaktır: 

• Hatalı montaj
• Yetersiz bakım
• Hatalı kullanım veya uygunsuz kullanım sonucu oluşan hasarlar.
• Pompa üzerinde üçüncü şahıslarca yapılan modifikasyonlar veya yapılmaya çalışılmış değişiklikler.
• Normal aşınma ve yıpranma
• Pompanın kullanım amacı dışında kullanılması.

PRORIL aşağıdaki durumlarda sorumluluk kabul etmez: 

• Bedensel yaralanma
• Malzeme hasarları
• Ekonomik kayıplar

PRORIL önceden haber vermeden tasarım ve teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
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EZİLME TEHLİKESİ 

Havada asılı yüklerden uzak durun. Ünite ve bileşenler ağır olabilir. Yürürlükteki kaza önleme yönetmeliklerine uyun. 

Kaldırma 

• Pompanın taşıma sırasında uygun şekilde sabitlendiğinden ve devrilmeyeceğinden veya yuvarlanmayacağından 
emin olun.

• Pompanın ağırlık merkezine ve kütlesine özellikle dikkat edin. Hatalı kaldırma ürün hasarına, yaralanma 
veya ölüme neden olabilir.

• Pompayı hareket ettirmek için daima tutma sapını kullanın. Mümkünse gözlü/aybolt cıvata veya kaldırma 
mapası kullanın.

• Motoru asla kablosunu veya hortumu kullanarak kaldırmayın.
• Pompa elde taşınacaksa, kişi sayısını pompanın ağırlığını göz önünde bulundurarak belirleyin. Pompayı 

sağlam bir tutuşla kaldırın, sırtınızı bükmeyin (sırtınızı korumak için dizlerinizi kullanın), ileriye bakın 
ve kendinizi zorlamadan hareket edin.

Depolama 

İKAZ 

• Pompayı neme, ısı kaynaklarına ve mekanik hasara karşı koruyun.
• Paketlenmiş ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
• Depolama sıcaklığı -25°C ila 55°C aralığında olmalıdır.
• 70°C'ye kadar olan sıcaklıklar için, depolama süresi kısa olmalı ve 24 saati geçmemelidir.
• Soğuk havalarda pompadaki suyun donmasına izin vermeyin.
• Uzun süreli depolama sonrasında, kullanmadan önce pompa kontrol edilmelidir. 
• Pompayı kullanmadan önce kanatlı pervaneyi elle çevirin.
• Contaları ve kablo girişini kontrol edin.

Ürüneözel ek bilgiler - örn. ilgili modele ait boyutlar, teknik özellikler, performans eğrileri- ayrı olarak 
sağlanacaktır. Sayfa 16 içinde ürün özellikleri ile ilgili tabloları ve ürün levhasını bulabilir veya 
temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz. 

Pompa Tasarımı 

Pompa dalgıç tipidir ve bir elektrik motoru ile tahrik edilir. Pompa atık su, ham ve temiz su taşıma amacıyla tasarlanmıştır. 
Bu ürünü belirtilen koşullar haricinde asla çalıştırmayın. 

UYARI 

• Bu pompa toza ve patlamaya dayanıklı değildir. Zehirli, aşındırıcı veya patlayıcı gaz bulunan yerlerde
kullanmayın. Bu tür yerlerde kullanılması yangına veya patlamaya neden olabilir.

• Ürünü, ürün etiketinde belirtilenin ve voltaj değişim sınırı ±%10'un dışında farklı bir voltaj değeri altında 
çalıştırmayın. Bu kurala uyulmaması, ürünün arızalanmasına ve bozulmasına, bu da elektrik kaçağına 
veya elektrik çarpmasına neden olabilir. 

• Ürünü 40 °C'nin üzerindeki sıcak veya ılık sıvılar için kullanmayın, aksi takdirde ürün hasar görerek 
elektrik kaçağına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Pompayı, belirtilen koşullar dışında herhangi bir koşulu aşan su basıncına maruz kalmış bir alanda kullanmayın. 

Nakliye ve Depolama 

Ürün Özellikleri 
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Pompa Uygulama Koşulları 

Koşullar Açıklama 
Sıvı Sıcaklığı 5 °C ila 40 °C (41 °F ila 104 °F) 

pH sıvı 5-8 

Nominal Çıkış Değişimi ±%10 

Voltaj Değişimi - aşırı ısınma olmadan ±%10, çalışmama şartıyla 

Frekans Değişimi ±%1 

İzin Verilen Maksimum Basınç 0,2 MPa (2kgf/cm2) – Boşaltma basıncı 

Pompanın Montajı 

UYARI 

• Pompayı monte etmeden önce, nakliye sırasında kablo ve kablo girişinin hasar görüp görmediğini 
kontrol edin.

• Pompanın ağırlık merkezi ve ağırlığı hakkında bilgi sahibi olun. Pompa doğru şekilde askıya 
alınmazsa, yaralanmaya neden olabilir.

• Asla pompayı askıya almak için pompa kablosunu kullanmayın. Böyle yapılması, kabine zarar verir
ve elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

• Montaj öncesinde/sırasında PRORIL firmasının onaylı talimatları olmadan ürünü demonte ETMEYİN. 

İKAZ 

Aşağıdaki montaj gereksinimleri karşılanmalıdır: 

• Doğru montaj için pompanın boyutlandırılmış çizimini kullanın. Herhangi bir sorunuz olursa, lütfen 
temsilcimiz veya şirketimizle iletişime geçin.

• Pompanın çalışma alanı çevresine uygun bir koruyucu bariyer çekin.
• Boru kaynağı veya herhangi bir elektrikli el aletini kullanmadan önce, herhangi bir patlama riski olup 

olmadığını kontrol edin.
• Pompayı monte etmeden önce, giriş boru sisteminde kalan artıkları temizleyin.

DİKKAT 

Boru döşeme işlemi sırasında kaynak kıvılcımları, boya, beton vb. maddelerin pompaya temas etmesi halinde 
pompanın arızalanması ve akım kaçağı veya elektrik çarpması olabileceğine dikkat edin. 

Pompa Tasarımı 

DİKKAT 

Pompa, koruması olmayan kısmen tamamlanmış bir makinedir. Pompa tek başına belirli bir işlevi yerine 
getiremez ve sadece gerekli tüm koruyucu cihazlar/koruma ve kontrol güç devresi ile birlikte sisteme dahil 
edildiğinde tam işlev görür. Son olarak, sistem entegratörü tüm uygun önlemleri alarak kısmen tamamlanmış 
makinenin sadece EN 60204-1 ve EN ISO 12100 ile ilgili hükümleri karşılaması halinde piyasaya sürüldüğünden 
emin olmalıdır. Güvenlik mesafesi ve yuva/boşluk, EN ISO 13857 tablo 1, 3, 4'e uygun olmalıdır. 

Aşağıdaki montaj talimatları sadece donanım, pompanın boyutlandırılmış çizimlerine göre tasarlandığı 
takdirde geçerlidir. 

1. Kabloyu keskin kıvrımlar olmayacak, sıkışmayacak ve pompa girişine çekilmeyecek şekilde yönlendirin.
2. Boşaltma borusunu bağlayın. Pompa, hortum veya boru için bir boşaltma bağlantısı ile donatılmıştır. 

Boru döşeme işi, boru tesisatının ortasında hava boşluğu oluşturmamalıdır.

Montaj 
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İKAZ 
 

Boşaltma borusu dikey veya yatay olarak çekilebilir, ancak boruda keskin kıvrımlar olmamalıdır. 
Aşırı kıvrılma/bükülme su akışını engelleyebilir, pompalama hacmini düşürülebilir veya pompayı tıkayabilir. 

 
3. Pompa çukuru derinse veya dikey/yan borular çok uzunsa bir çekvalf monte edin. 
4. Pompayı çukura indirin. Pompayı indirmek ve kaldırmak için, gözlü/aybolt cıvataların sapına bir halat, zincir 

veya tel bağlayın. 
 

 DİKKAT 

Montaj sırasında halatın dolanmadığından veya bükülmediğinden/kıvrılmadığından emin olun. 
 

5. Pompayı yatay ve sert bir zemin üzerine, hava almayan ve pompanın hava almasına neden olmayan bir 
alana yerleştirin. Bu alan, yeterli su seviyesine sahip olmalı ve suyu kolayca toplamalıdır. Alternatif olarak 
pompa, çukur tabanının hemen üzerine bir kaldırma zinciri ile asılabilir. Pompanın başlatma veya çalışma 
sırasında dönemediğinden emin olun. 

 İKAZ 

Pompanın çalışması için gerekli olan su seviyesi için, temsilcimizden veya şirketimizden temin edilebilecek 
pompa boyutlandırma çizimine bakın. 

 
6. Pervanenin dönüş yönünün doğru olduğundan emin olun. 
7. Montaj sırasında herhangi bir sorun oluşursa, lütfen PRORIL temsilcisiyle irtibata geçin. 

 
Şamandıralı Seviye Anahtarı Konumu Montaj Gereksinimi 

 DİKKAT 

Entegre şamandıralı seviye anahtarına sahip pompayı, şamandıranın çukur duvarlarına, kabloya veya kaldırma 
zincirlerine takılmadan düzgün ve kolay bir şekilde yukarı ve aşağı hareket edebileceği bir alana yerleştirin. 

 

 

  ELEKTRİK TEHLİKESİ 

• Tüm elektrik işleri sertifikalı bir elektrikçi kontrolünde gerçekleştirilmelidir. Tüm yerel yasa ve 
yönetmeliklere uyulmalıdır. 

• Ünite üzerinde çalışmaya başlamadan önce, ünite ve kontrol panelinin güç kaynağından izole 
edildiğinden ve gücünün kapalı olduğundan emin olun. Bu önlemler kontrol devresi için de geçerlidir. 

• Elektrikli parçalara su sızması, cihazın hasar görmesine veya sigortanın atmasına neden olabilir. 
Motor kablosunun ucunu sıvı seviyesinin üzerinde tutun. 

• Tüm kullanılmayan iletkenlerin yalıtıldığından emin olun. 
• Elektrik bağlantılarının doğru yapılmaması veya üründe arıza veya hasar olması durumunda, elektrik 

çarpması veya patlama tehlikesi vardır. 

AÇIK KAPALI 

Tekrar 

Elektrik Bağlantıları 
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Bağlantı Gereksinimleri (Harici Koruma Cihazları) 

• Pompanın genel elektrik şebekesine bağlanacağı, pompa monte edilmeden önce elektrik kurumuna 
bildirilmelidir. Pompa genel güç şebekesine bağlandığında, yol verme sırasında akkor lambalarda 
titreme olabilir.

• Şebeke gerilimi ve frekansı, ürün etiketindeki değerlerle uyumlu olmalıdır. Besleme gerilimi ve 
frekanstaki değişim, nominal gerilimin ±%1'i dahilinde olmalıdır. Pompa farklı voltajlara
bağlanabiliyorsa, bağlı voltaj değeri kablo girişine yakın asılan sarı bir etiket ile belirtilir.

• Pompa, 30mA değerini aşmayan kaçak akım değerine sahip bir kaçak akım rölesi (RCD) 
üzerinden beslenmelidir.

• Sigortalar ve devre kesiciler uygun değerlere sahip olmalı ve pompa aşırı yükü (motor koruma
şalteri) ürün etiketine ve varsa kablo şemasına göre bağlanmalı ve nominal akım
değerine ayarlanmalıdır.

• Doğrudan başlatmada yol verme akımı, nominal akımın altı katına kadar yüksek olabilir. Yıldız- 
üçgen bağlantı kullanılırken akım, 0,58 (1/3) oranında düşürülür. Devre kesiciler ayarlanırken bu 
husus dikkate alınmalıdır.

• Sigorta değeri ve kablolar yerel kural ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.
• Aralıklı bir çalışma öngörülüyorsa, pompaya bu tür bir çalışmayı destekleyen izleme ekipmanı

dahil edilmelidir.

İKAZ 

Şamandıralı seviye anahtarı bir analog basınç sensörü ile birleştirilerek su seviyesini kontrol etmek mümkündür. 
Yüksek seviye ve kuru çalışma alarmı için ilgili Kontrol Sistemine güvenlik amaçlı iki adet ek şamandıralı seviye 
anahtarı takılabilir. 

• Termal kontaklar/termistörler kullanımda olmalıdır.
• Kablolar iyi durumda olmalı, keskin kıvrımlar içermemeli ve sıkışmamalıdır.
• Uzun kablolardaki voltaj düşümü dikkate alınmalıdır. Pompadaki kablo bağlantı noktasında ölçülen 

tahrik ünitesinin nominal voltaj değeri.

Topraklama (Toprak) 

ELEKTRİK TEHLİKESİ 

• Tüm elektrikli cihazlar topraklanmalıdır. Bu kural pompa ekipmanı, tahrik ünitesi ve izleme cihazları 
için geçerlidir. Toprak kablosunun doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmek için test edin.

• Motor kablosu yanlışlıkla gevşerse, toprak iletkeni terminalinden gevşeyerek çıkan son iletken olmalıdır. 
Toprak iletkeninin faz iletkenlerinden daha uzun olduğundan emin olun. Bu kural motor kablosunun 
her iki ucu için de geçerlidir.

• Elektrik çarpması veya yanma tehlikesi. İnsanların pompa veya pompalanan sıvılarla fiziksel temas
kurma olasılığı varsa, topraklama bağlantılı konnektörlere ek olarak bir toprak hatası koruma cihazı
da bağlamalısınız.

• Güç Kablolarının Bağlanması

DİKKAT 

Elektrikli parçalara su sızması, cihazın hasar görmesine veya sigortanın atmasına neden olabilir. Motor 
kablosunun ucunu sıvı seviyesinin üzerinde tutun. 

1. Pompa için gerekli güç ve voltaj değeri için ürün etiketini kontrol edin.
2. Topraklama dahil güç kablolarını terminale veya yol verme ünitesine bağlayın.
3. Kullanıcıları ciddi elektrik çarpması yaralanmalarına karşı korumak için, pompanın uygun şekilde 

topraklanması ve bir kaçak akım devre kesici ile donatılması önemlidir.
4. Kablo girişini en alttaki konumuna sıkıca bağlayın.
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Güç Kablolarının Bağlanması 

DİKKAT 

Elektrik fişlerinin ülkeye veya bölgeye göre değiştiğini unutmayın. 

    KAHVERENGİ  

Monofaze/Trifaze Doğrudan Bağlantı 

L1 L2 Toprak L1 L2 L3 Toprak 

YEŞİL/SA 

MAVİ 

Trifaze Yol Verme - Üçgen Yol Verme 

İlgili modele ait ürün devre şeması ile ilgili ek bilgiler ayrı olarak sağlanacaktır. Lütfen temsilcimiz veya şirketimiz 
ile iletişime geçin. 

Çalıştırmadan önce 

• Pompayı asla güvenlik cihazları takılı olmadan çalıştırmayın.
• Pompayı asla tahliye vanası kapalıyken çalıştırmayın.
• Tüm güvenlik korumalarının yerinde ve güvenli olduğundan emin olun.
• Açık bir geri çekilme yolu olduğundan emin olun.
• Asla yalnız çalışmayın.
• Ürün bir şamandıralı seviye kontrolü ve/veya dahili kontaktör ile kullanılıyorsa, aniden çalışma

riskine karşı dikkatli olun.
• Pompa sarsılarak ciddi kazalara neden olabileceğinden, pompayı asla askıya alınmış 

durumda çalıştırmayın.

Trifaze 

Kahverengi Mavi 
(Kırmızı) (Beyaz) Siyah 

monofaze 

Yeşil/Sarı 
(Yeşil) 

Toprak 

U1 V1 W1 U2 V2 
Kahverengi Mavi Siyah Kahverengi Mavi 

W2 T1 T2 Toprak 
Siyah Beyaz Beyaz Yeşil/Sarı 

U1 V1 W1 U2  V2 W2 T2  T2 

Çalıştırma 
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ELEKTRİK TEHLİKESİ 

Elektrik çarpma tehlikesi. Pompalanan veya karıştırılan sıvıyla temas halindeyken üniteye 20 m veya 65 ft'den 
fazla yaklaşılmadığından emin olun. 

İKAZ 

Ürünün gürültü seviyesi 70 dB'den daha azdır. Ancak bazı montajlarda ve performans eğrisi üzerindeki belirli 
çalışma noktalarında 70 dB'lik gürültü seviyesi aşılabilir. Pompanın monte edildiği ortamdaki gürültü seviyesi 
gereksinimlerini bildiğinizden emin olun. Aksi takdirde işitme kaybı veya yerel yasaların ihlali söz konusu olabilir. 

1. Pompa için gereken çıkış ve voltaj değerleri için ürün etiketini kontrol edin.
2. Kablo bağlantılarını, güç kaynağı voltajını, toprak kaçağı devre kesicisinin kapasitesini vb. kontrol edin.
3. Pompayı çalıştırın.

Test Çalıştırması Şamandırasız Anahtar 

Pompayı kısa bir süre (1 ila 2 saniye) çalıştırın ve pervane dönüş yönünü kontrol edin. 
Başlangıç sarsıntısı saat yönünün tersine ise (yukarıdan bakıldığında), dönüş yönü doğrudur. 
Dönüş yönü yanlışsa, kablolardan ikisinin yeri değiştirilmelidir (uzman bir elektrikçiye danışın). 

DİKKAT 

• Pompa suya daldırılmamış durumdayken dönüş yönünü kontrol ettiğinizden
emin olun. Aksi takdirde, pompa hasar görerek akım kaçağına ve elektrik
çarpmasına neden olabilir.

• ASLA dönüş yönünü kontrol ederken saptan tutmayın. Pompalamanın 
başlaması şiddetli olabilir.

• Pompayı 3 ila 10 dakika çalıştırın ve aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirin:
• Bir AC ampermetre (pens ampermetre) kullanarak, terminal kartına bağlı olan U, V ve W fazlarındaki 

çalışma akımını ölçün.
• Bir AC voltmetre (test cihazı) kullanarak terminal kartındaki voltajı ölçün.

Koşullar Açıklama 
Nominal Çıkış Değişimi ±%10 

Voltaj Değişimi - aşırı ısınma olmadan ±%10, çalışmama şartıyla 
Frekans Değişimi ±%1 

• Test çalıştırması sırasında herhangi bir anormal koşul yoksa, normal çalışmaya geçin.
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Test Çalıştırması Şamandıralı Anahtar 

1. Şamandıralı anahtarı aşağı doğru yönlendirin.
2. Şamandırayı en yüksek konuma kaldırın. Bunun sonucunda pompa çalışacaktır.
3. Ardından, şamandıralı anahtarı orijinal konumuna getirin. Bunun sonucunda pompa duracaktır.
4. Çalışmayı doğrulamak için (2) ve (3) adımlarını art arda iki veya daha fazla kez gerçekleştirin.

Çalıştırma 
SICAK YÜZEY TEHLİKESİ 

Ürün çalışma sırasında çok ısınabileceğinden, çalışırken veya çalışmadan hemen sonra ürüne çıplak 
elle dokunmayın. Bu uyarının dikkate alınmaması yanıklara neden olabilir. 

DİKKAT 

• Pompayı kuru veya sürgülü vanası kapalı olarak çalıştırmayın, aksi takdirde ürün hasar görerek 
elektrik kaçağına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Yağlayıcı sızıntısı nedeniyle sıvının kirlenme olasılığı vardır. Ürünü asla içme suyu için kullanmayın.

1. Çalışma sırasında su seviyesine dikkat edin.
2. Pompayı en düşük su seviyesinde 30 dakikadan uzun çalıştırmayın. En düşük su seviyesi ile ilgili ayrıntılı 

bilgi için ayrı olarak verilen boyutlandırma çizimine bakın.
3. Dahili motor emniyet sistemi devreye girerse, pompa kapanır ve otomatik olarak yeniden başlatılır.

Düzenli kontroller ve önleyici bakım yapılarak daha güvenli bir çalışma sağlanabilir. Montajdan sonra 3 ila 
4 ay içinde pompanın ilk kontrolünün yapılması önerilir. 
Sonraki kontrol ve bakımlar her 6 ayda bir yapılabilir. 

UYARI 

• Pompayı kontrol etmeden önce, daima güç kaynağından ayırın ve kilitleyin.
• Pompanın insanları yaralayacak ve maddi hasara yol açacak şekilde yuvarlanmadığından veya 

düşmediğinden emin olun.
• Pompa üzerinde çalışmadan önce, pompayı temiz suyla tamamen yıkayın.
• Pompa kısmen demonte edilmişse çalıştırılmamalıdır.

Bakım Gereksinimleri 

• Tüm sistem ve pompa bileşenlerini tutmadan önce soğumasını bekleyin.
• Pompa ve bileşenlerinin tamamen temizlendiğinden emin olun.
• Pompanın dış bölümlerinde herhangi bir hasar olmadığını, cıvata ve somunların gevşemediğini

kontrol edin.
• Sistem basınç altındayken herhangi bir havalandırma veya boşaltma vanasını açmayın veya 

herhangi bir tapayı çıkarmayın.
• Pompanın sistemden yalıtıldığından emin olun.

Genel Bakım Gereksinimleri 

• Tüm parçaları, özellikle O-ring yuvalarını tamamen temizleyin.
• Tüm O-ringleri ve contayı değiştirin.
• Pompaların montajı veya bakımı sırasında, cıvataların yaklaşık 6 Nm (4,5 6 ft-lb) tork değeriyle

sıkılması tavsiye edilir. Sıkma torku, parçaların uygun şekilde sabitlenmesini ve pompanın amacına 
uygun çalışmasını sağlar.

Bakım ve Kontrol 
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KESİLME TEHLİKESİ 

Aşınmış pervane kanatları çok keskin kenarlara sahiptir. Değiştirirken çok dikkatli olun! 

Koşullar Nedenler Karşı önlem 

Pompa çalışmıyor 

Güç beslemesi yok 
(güç kesintisi) 

Elektrik dağıtım şirketi veya 
elektrik tamir atölyesi ile 
irtibata geçin 

Çok damarlı kabloda açık 
devre veya kötü bağlantı 

Çok damarlı kabloda veya 
kablo bağlantısında açık 
devre olup olmadığını 
kontrol edin 

Pervane bloke olmuş Pompayı inceleyin ve 
sıkışıklığı giderin 

Pompa çalışıyor ancak 
anında durarak motor 
korumasının devreye 
girmesine neden oluyor 

Pervane bloke olmuş Pompayı inceleyin ve 
sıkışıklığı giderin 

Gerilim düşümü 

Gerilimi nominal gerilim 
seviyesine düzeltin veya 
standartlara uygun bir 
uzatma kablosu kullanın 

50Hz modeli 
60Hz'te çalıştırılıyor 

Ürün etiketini kontrol 
edin ve pompayı veya 
pervaneyi değiştirin. 

Filtre tıkalı ve pompa uzun 
süre kuru çalıştırıldı Tıkanıklığı giderin 

Motorda anormallik Motoru onarın veya 
yenisiyle değiştirin 

Pompa çok fazla 
tortu topluyor 

Pompanın tortu toplamasını 
önlemek için altına beton bir 
blok yerleştirin 

Pompanın basma 
yüksekliği ve pompalanan 
hacim düşük 

Pervane aşınmış Değiştirin 

Hortum tıkanmış olabilir 

Hortumdaki kıvrılma 
sayısını en aza indirin 
(çok miktarda pislik içeren 
alanlarda pompayı örgülü 
bir sepet içinde kullanın). 

Filtre tıkalı veya örtülü 

Hortumdaki kıvrılma 
sayısını en aza indirin 
(çok miktarda pislik içeren 
alanlarda pompayı örgülü 
bir sepet içinde kullanın). 

Motor ters yönde dönüyor Güç beslemesi terminal 
bağlantısını yer değiştirin 

Pompa ses veya 
titreşim üretiyor 

Motor rulmanı hasar 
görmüş olabilir 

Rulmanı değiştirmek için 
Donanımı satın aldığınız 
bayi ile irtibata geçin 

Sorun Giderme 
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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 

İsim plakası önemli ayrıntılar sağlar. Ürünün kullanımında verilen özellikleri aşmamaya özen gösteriniz.
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