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Bästa kund, 

Tack för att du har valt en dränkbar pump av PRORIL. Denna bruksanvisning innehåller instruktioner för hur man 
installerar, använder och underhåller pumpen. Om produkten används på felaktigt sätt kan personskador eller 
skador på egendom uppstå som följd, vilket kan göra garantin ogiltig. När pumpen först tas emot ska den 
inspekteras för skada eller brister. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan produkten installeras och används. 
Förvara bruksanvisningen nära till hands för framtida referens. 

Besök vår hemsida www.prorilpumpseurope.com för ytterligare teknisk information. Tack! 

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan den dränkbara pumpen sätts i drift för första gången. Förvara bruks-
anvisningen nära till hands för framtida referens. Om denna varning inte iakttas kan personskador, hälsoproblem, 
skada på produkten och funktionsstörningar uppstå som följd. 

Farosymboler 

LIVSFARA En farlig situation som, om den inte undviks, resulterar i dödsfall eller allvarlig personskada. 

FAROVARNING En farlig situation som, om den inte undviks, resulterar i dödsfall eller allvarlig 
skada. 

VARNING En farlig situation som, om den inte undviks, resulterar i mindre eller större skada. 

PÅMINNELSE En möjlig situation som, om den inte undviks, resulterar i oönskat tillstånd. 

Kompletterande farosymboler 

ELEKTRISK FARA    KROSSNINGSFARA 

FARA FÖR HET YTA    SKÄRNINGSFARA 

Säkerhetskrav 

LIVSFARA 

Risk för elektrisk stöt – denna pump är försedd med en jordningsledare eller en anslutningsplugg av jordningstyp. 
För att minska risken för elektriska stötar, säkerställ att den är ansluten till en jordfelsbrytare (RCD) eller en 
ordentlig behållare av jordningstyp. Denna pump får INTE användas i vatten där människor befinner sig. 

Introduktion 

Säkerhetsinformation 

http://www.prorilpumpseurope.com/
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FAROVARNING 

• Denna pump har utvärderats för användning med endast vatten.
• Använd inte produkten nära en potentiellt explosiv miljö.
• Använd inte produkten i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
• Stäng alltid av och koppla bort pumpen från huvudströmmen och använda LOTO-rutin (Lockout 

Tagout-system för spärrning och märkning) innan inspektion, underhåll och justering utförs.
• Försök aldrig att ändra inställningarna för någon av skyddsenheterna utan att först rådgöra med en

representant från PRORIL.
• Produkten har tagits fram för att flytta avloppsvatten, råvatten och rent vatten. Av säkerhetsskäl får

följande inte hanteras:
i ) Lättantändliga, giftiga, slipande, kristalliserande och polymeriserande vätskor. 
ii ) Flytande kemikalier och livsmedel, alkaliska och frätande vätskor. 
iii ) Vätskor med hög temperatur, hög viskositet eller en hög torrhalt. 

• Skydda alltid det elektriska uttaget vid strömkabelns ända från fuktintrång. Vidrör aldrig rören eller de 
elektriska anslutningarna medan pumpen är igång.

• Vidrör aldrig vattnet medan pumpen är i drift!
• Använd inte pumpen om den har delvis demonterats.
• Hörselskydd ska användas vid långvarig exponering för buller.
• Pumpen får inte torrköras, köras utanför vattnet eller med för lite vatten. Använd inte pumpen om

strömkabeln(-kablarna) har skadats. Om du har frågor, kontakta vår representant eller företaget direkt.

Miljösäkerhet 

Elektriska apparater ska inte avyttras som osorterat kommunalt avfall. Använd särskilda avfallsanläggningar. 

Kontakta kommunen för information om det lokala systemet för avfallshantering. Om elektriska apparater avyttras i 
avfallsdeponeringar kan farliga ämnen läcka ut i grundvattnet och hamna i matkedjan, vilket skadar din hälsa och 
ditt välmående. 

Produktgaranti 

PRORIL:s enda skyldighet under denna tolvmånadersgaranti ska begränsas till reparation eller byte av eventuella 
delar som säljaren, efter eget gottfinnande, bedömer vara defekta. Garantin upphör att gälla om skadan orsakas 
av följande faktorer: 

• Felaktig installation
• Bristfälligt underhåll
• Skada till följd av felaktig eller olämplig användning.
• Ändringar eller försök till ändringar av pumpen utförda av tredje part
• Normalt slitage
• Pumpen har använts i andra syften än de som avsågs

PRORIL påtar sig inget ansvar för följande: 

• Fysisk skada
• Materiella skador
• Ekonomisk förlust

PRORIL förbehåller sig rätten att ändra utformningen och specifikationerna utan föregående meddelande. 
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KROSSNINGSFARA 

Håll dig och andra borta från hängande last. Enheten och komponenter kan vara tunga. Följs olycksförebyggande 
föreskrifter som är i effekt. 

Lyftning 

• Pumpen måste alltid stå på ett stadigt underlag så att den inte välter omkull. Ägna stor uppmärksamhet
åt pumpens tyngdpunkt och vikt.

• Inkorrekt lyftning kan resultera i produktskador, personskador eller dödsfall.
• Använd alltid handtaget för att flytta pumpen med. Använd helst ögonbultar eller lyfthakar.
• Lyft den aldrig i motorkabeln eller slangen.
• När pumpen ska bäras för hand, bestäm antalet personer som behövs baserad på pumpens massa. 

När pumpen lyfts: Se till att greppen om handtagen är bra. Böj inte ryggen. (Använd knäna för att 
skydda ryggen.) Se framåt och använd mjuka rörelser.

Förvaring 

PÅMINNELSE 

• Skydda pumpen från luftfuktighet, värmekällor och mekanisk skada.
• Ställ inte tunga föremål på den färdigpackade produkten.
• Förvaringstemperaturen ska vara mellan –25 °C och 55 °C.
• För en temperatur upp till 70 °C och uppåt, måste förvaring ske inom en kort period och inte överskrida

24 timmar.
• Om du befinner dig i kallt klimat, låt inte vattnet i pumpen frysa.
• Efter längre förvaring bör pumpen kontrolleras innan användning.
• Rotera pumphjulet för hand innan pumpen sätts i drift.
• Kontrollera tätningarna och kabelinföringen.

Ytterligare information om särskild produktspecifik information – t.ex. mått, specifikationer, prestandakurvor 
för den motsvarande modellen – ska tillhandahållas separat. Var god och se produktens 
specifikationstabeller och produktens märkskylt på sidorna 16 eller kontakta vår representant. 

Pumpdesign 

Pumpen är sänkbar och drivs av en elektrisk motor. Produkten har tagits fram för att flytta avloppsvatten, råvatten 
och rent vatten. Använd aldrig denna produkt under förhållande som inte är de som specificerats. 

FAROVARNING 

• Använd inte pumpen på en plats där giftiga, frätande eller explosiva gaser förekommer. Användning 
på sådan plats kan resultera i eld eller explosion.

• Använd inte produkten under spänning förutom den spänning som beskrivs på märkskylten med 
spänningsvariationsgränsen inom ±10 %. Att inte följa denna varning kan resultera i funktionsstörning
och produkthaveri som kan leda till elektriskt läckage eller elektriska stötar.

• Använd inte produkten för het eller varm vätska 40 °C, eftersom detta kan skada produkten, vilket kan
leda till elektriskt läckage eller elektriska stötar.

• Använda inte pumpen på ett område som utsätts för ett vattentryck som överskrider de specificerade 
förhållandena.

Transport och förvaring 

Produktspecifikation 
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Pumpens användningsförhållanden 

Förhållanden Beskrivning 
Vätsketemperatur 5 °C till 40 °C (41 °F till 104 °F) 

pH vätska 5–8 

Nominell effekt, variation ± 10 % 

Spänningsvariation utan överhettning ± 10 %, under förutsättningen att den inte kör 

Frekvensvariation ± 1 % 

Maximalt tillåtet tryck 0.2 MPa (2 kgf/cm2) – utloppstryck 

Installera pumpen 

FAROVARNING 

• Innan pumpen installeras, kontrollera att kabeln och kabelinföringen inte skadats under transport.
• Var uppmärksam på pumpens tyngdkraft och vikt. Om pumpen inte lyfts eller hängs upp korrekt, 

kan personskada resultera.
• Använd aldrig pumpkabeln för att hänga upp pumpen. Att göra detta skadar pumpen och kan leda till 

elektrisk stöt eller eld.
• Ta INTE isär produkten före/under installation, utan godkända anvisningar från PRORIL.

PÅMINNELSE 

Följande installationskravet måste implementeras: 

• Använd pumpens måttritning för att säkra korrekt installation. Om du har några frågor, var god och 
kontakta vår representant eller vårt företag.

• Se till att arbetsområdet kring pumpen har en lämplig skyddsbarriär.
• Kontrollera risk för explosion innan rörsvetsning eller användning av elektriska handverktyg.
• Avlägsna all kvarstående material från insläppsrörsystemet innan pumpen installeras.

VARNING 

Medan rörarbetet pågår notera ev. svetsgnistor, färg, betong o.s.v. som kommer i kontakt med pumpen. Dessa kan 
resultera i funktionsstörningar, spänningsläckage eller elektriska stötar. 

Pumpdesign 

VARNING 

Pumpen är ett delvis fullbordat maskineri utan skyddsåtgärd. Pumpen kan i sig inte utföra en specifik funktion, 
och kan bara färdigställas när den inkorporerats i systemet, inklusive alla nödvändiga skyddsåtgärder och 
kontrollströmkrets. Slutligen måste systemintegratorn ta alla lämpliga åtgärder för att säkra att delvis fullbordat 
maskineri kan placeras på marknaden endast om det uppfyller relevanta föreskrifter i EN 60204-1 och 
EN ISO 12100. Säkerhetsavstånd och spalt/gap ska överensstämma med Tabell 1, 3, 4 i EN ISO 13857. 

Följande installationsinstruktioner gäller bara när installationen har designats enligt pumpens måttritningar. 

1. Lägg kabeln så att den inte har skarpa vinklar, inte är klämd och inte kan dras in i pumpens insläpp.
2. Anslut utloppsrör. Pumpen är försedd med en utloppsanslutning för slang eller rör. Arbete på rör får inte

resultera i luftfickor i mitten av rör.

Installation 



SE 

7 

 

 

 

PÅMINNELSE 
 

Utloppsröret kan löpa lodrätt eller vågrätt, men måste utföras utan skarpa vinklar. Övermåttliga böjningar kan 
blockera vattenflödet och minska pumpvolymen eller täppa till pumpen. 

 
3. Installera en backventil om pumpschaktet är för djupt eller om det lodräta/vågräta rörsystemet är för långt. 
4. Sätt ned pumpen i pumpschaktet. Sätt fast ett rep, en kedja eller en vajer på handtaget av ögonbultar för 

nedsättning och urlyftning av pumpen. 
 

 VARNING 

Säkra att repet inte trasslar in sig eller tvinnar in sig under installation. 
 

5. Ställ pumpen på en vågrät och rigid bas, i ett område som är fritt från och som inte leder till att pumpen tar 
in luft. Detta område måste ha en tillräcklig vattennivå och samla vatten lätt. Alternativ kan pumpen lyftas 
med en lyftkedja precis ovanför pumpschaktets botten. Säkra att pumpen inte kan roteras vid uppstart eller 
under drift. 

 PÅMINNELSE 

För information om vattennivån som krävs för pumpens drift, se pumpens måttritning som kan erhållas ifrån vår 
representant eller vårt företag. 

 
6. Se till att pumphjulets rotation är korrekt. 
7. Om några fel skulle uppstå vid installation, kontakta din PRORIL-representant. 

 
Flottörbrytare Plats Installationskrav 

 VARNING 

Ställ pumpen med integrerad flottörbrytaresmaskinvara i området där flottören kan korrekt och lätt flytta upp och 
ned utan att fastna mot schaktets väggar, mot kablar eller mot lyftkedjor. 

 

 

     ELEKTRISK FARA 

• En certifierad elektriker måste övervaka allt elektriskt arbete. Följ alla lokala bestämmelser och föreskrifter. 
• Innan arbetet på enheten påbörjas, säkerställ att enheten och kontrollpanelen isoleras från nätanslutningen. 

Säkerställ också att enheten inte kan sättas under spänning eller på annat sätt aktiveras. Detta gäller 
även kontrollkretsen. 

• Läckage in i elektriska delar kan resultera i skadad utrustning eller att en säkring går. Håll motorkabelns 
ända ovanför vätskenivån. 

• Säkerställ att alla oanvända ledare är isolerade. 
• Risk för elektrisk stöt eller explosion förekommer om elektriska anslutningar inte utförs korrekt eller 

om produkten felar eller har skadats. 

  PÅ    AV 

Elektriska anslutningar 
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Anslutningskrav (Extern skyddsutrustning) 

• Myndigheten eller parten som är ansvarig för strömmen måste informeras innan pumpen installeras 
om den ska kopplas till allmän nätanslutning. När pumpen kopplas till allmän nätanslutning kan den 
vid start resultera i flimrande glödlampor.

• Nätspänningen och -frekvens måste överensstämma med specifikationer på märkskylten. 
Drivspänningen och -frekvensvariation måste vara inom ± 1 % av märkspänning. Om pumpen kan 
kopplas till olika spänningar, då måste anslutningsspänningen specificeras på ett gult klistermärke i 
närheten av kabelingången.

• Pumpen ska förses genom en jordfelsbrytare (RCD) som har en jordfelsström som inte överskrider 
30 mA. 

• Säkringarna och strömbrytare måste ha korrekt värde, och pumpöverbelastning
(motorskyddsbrytare) måste vara ansluten och inställd till märkvärdet enligt märkskylten och, 
om lämpligt, kabeldiagram.

• Startströmmen vid direktstart (direct-on-line start) kan vara upp till sex gånger högre än märkvärdet. 
När start-delta används minskas strömmen med faktor 0.58 (1/3), vilket man måste ta hänsyn till när 
man ställer in strömbrytarna.

• Säkringens märkström och kablarna måste överensstämma med lokala regler och föreskrifter.
• Om periodisk drift föreskrivs, då måste pumpen förses med övervakningsutrustning som stöder 

sådan drift.

PÅMINNELSE 

Det är möjligt att styra vattennivån genom att kombinera flottörbrytare med en analog tryckgivare. Ytterligare två 
säkerhetsflottörgivare kan installeras i det öronmärkta kontrollsystemet för högnivåslarm och torrkörningslarm. 

• Termiska kontakter/termistorer måste användas.
• Kablarna måste vara i bra skick, får inte ha skarpa vinklar och får inte klämmas åt.
• Hänsyn måste tas till spänningsfallet i långa kablar. Drivenhetens märkspänning mäts vid punkten 

för kabelanslutning till pumpen.

Jordning 

ELEKTRISK FARA 

• Du måste jorda all elektrisk utrustning. Detta gäller pumputrustningen, drivaren och all
övervakningsutrustning. Testa jordledningen för att säkerställa att den är korrekt ansluten.

• Om motorkabel rycks lös av misstag måste jordledare vara den sista ledaren som lossnar från sin terminal. 
Säkerställ att jordledaren är längre än fasledararna. Detta gäller motorkabelns båda ändar.

• Risk för elektriska stötar eller brännskador. Du måste ansluta ytterligare jordfelsskyddsutrustning till 
jordledare om det är sannolikt att personer kommer i fysisk kontakt med pumpen eller pumpvätskor.

• Anslutning av strömkablarna.

VARNING 

Läckage in i elektriska delar kan resultera i skadad utrustning eller att en säkring går. Håll motorkabelns ända 
ovanför vätskenivån. 

1. Kontrollera märkskylten för uteffekt och spänning som krävs för pumpen.
2. Anslut strömkablarna, inklusive jord, till terminalen eller startenheten.
3. Det är viktigt att pumpen jordas korrekt och förses med läckagebrytare för att hindra att användare skadas 

av allvarliga elektriska stötar.
4. Sätt fast kabelingången till dess understa position.
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Anslut strömkablarna 

VARNING 

Var försiktig – strömkontakterna varierar mellan länder och regioner. 

Enkelfas/Trefas Direktsart (Direct on line) 

L1 L2  Jord L1 L2 L3 Jord 

Trefasig start – Deltastart 

Elektriska kretsdiagram 

Ytterligare information om produktens kretsdiagram för motsvarande modell tillhandahållas separat. Kontakta 
vår representant eller vårt företag. 

Inför drift 

• Använd aldrig pumpen innan säkerhetsutrustning har installerats.
• Använd aldrig pumpen när utloppsventilen är stängd.
• Säkerställ att alla säkerhetsåtgärder är på plats och säkrade.
• Säkerställ att din utrymningsväg är fri.
• Arbeta aldrig ensam.
• Var vaksam mot risken för en plötslig start om produkten används med en flottörbrytaresnivåkontroll 

och/eller intern kontaktor.
• Start aldrig pumpen när den är upphängd, eftersom pumpen kan rycka till och orsaka allvarliga olyckor. 

Three pase 

Brun 
  (Röd)   Svart 

enkelfas 

Grön/Gul 
(Grön) Blå (Vit) 

U1 V1 W1 U2 V2 
Brun Blå Svart Brun Blå 

W2 T1 T2 Jord 
Svart Vit Vit Grön/Gul 

GRN/GUL 

BRUN BLÅ 

Drift 
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ELEKTRISK FARA 

Risk för elektriska stötar. Säkerställ att ingen kommer närmare än 20 meter (eller 65 fot) till enheten när 
vederbörande är i kontakt med den pumpade eller blandade vätskan. 

PÅMINNELSE 

Produktens bullernivå är lägre än 70 dB. Däremot kan bullernivån 70 dB överskridas i vissa installationer och 
vid vissa driftpunkter på prestandakurvan. Säkerställ att du förstår bullernivåskraven i miljön där pumpen 
installeras. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i hörselskador eller överträdelser av lokala lagar. 

1. Kontrollera märkplåten för uteffekt och spänning som krävs för pumpen.
2. Kontrollera ledningar, nätspänningen, grundläckagesströmbrytare o.s.v.
3. Starta pumpen.

Provdrift Icke flottörbrytare 

Kör pumpen ett ögonblick (1 till 2 sekunder) och bekräfta att riktningen av pumphjulets 
rotation. Om startrycken är motsols (sedd ovanifrån) är riktningen korrekt. Om riktningen 
är inkorrekt, måste två av ledningarna bytas ut (rådfråga en certifierad elektriker). 

VARNING 

• Var god och bekräfta att pumpens rotationsriktning när pumpen inte är 
nedsänkt i vatten. Annars skadas pumpen, vilket kan leda till strömläckage
och elektriska stötar.

• Använd pump från 3 till 10 minuter och utför följande test:
• Använd en AC-amperemeter (klämma) och mät driftströmmen vid faserna U, V och W som kopplas 

till kretskort.
• Använd en AC-voltmeter (testmätare) och mät spänningen vid kretskortet.

Förhållanden Beskrivning 
Nominell effekt, variation ± 10 % 

Spänningsvariation utan överhettning ± 10 %, under förutsättningen att 
den inte kör 

Frekvensvariation ±1 % 

• Fortsätt med normaldrift om inga onormala förhållanden upptäcks under provdrift.
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Provdrift Flottörbrytare 

1. Rikta flottörbrytaren nedåt.
2. Höj flottören till dess högsta position. Detta får pumpen att starta.
3. Återställ då flottörbrytaren till den ursprungliga positionen. Detta får pumpen att stanna.
4. Utför steg 2 och 3 i följd två eller tre gånger för att bekräfta att driften fungerar.

Drift 
FARA FÖR HET YTA 

Rör inte produkten med bara händer under eller omedelbart efter drift, eftersom produkten kan bli mycket het 
under drift. Undanlåtenhet att iaktta denna varning kan leda till brännskador. 

CAUTION 

• Kör inte pumpen utan vatten eller använda den när slussventil är stängd, eftersom detta skadar
produkten och kan leda till elektriskt läckage eller elektriska stötar.

• Vätskeföroreningar kan uppstå på grund av smörjmedelsläckage. Använd aldrig produkten för dricksvatten. 

1. Var uppmärksam på vattennivån under drift.
2. Använd inte pumpen vid den lägsta vattennivån i mer än 30 minuter. För uppgifter om den lägsta 

vattennivån se mätritningen, som tillhandahålls separat.
3. Om det inbyggda motorskyddet är aktiverat stängs pumpen ned och startas om automatiskt.

Regelbundna kontroller och förebyggande underhåll kommer att säkra pålitligare och säkrare drift. 
Det rekommenderas att utföra en inledande inspektion av pumpen inom 3 till 4 månader efter installationen. 
Följande inspektioner/underhåll kan utföras var sjätte månad. 

FAROVARNING 

• Koppla alltid bort och lås ut pumpen från nätanslutningen innan pumpen inspekteras.
• Säkerställ att pumpen inte kan rulla iväg eller falla omkull och därmed skada människor eller egendom. 
• Spola pumpen grundligt med rent vatten innan arbete på pumpen påbörjas.
• Pumpen ska inte aktiveras om den har delvis tagits isär.

Underhållskrav 

• Låt alla system- och pumpkomponenter kyla ned innan de hanteras.
• Säkerställ att pumpen och dess komponenter har rengjorts fullständigt.
• Inspektera och bekräfta att pumpens utsida inte skadats, och att bultar och muttrar inte lossnat.
• Öppna ingen ventil eller utloppsventil och avlägsna inga pluggar medan systemet är under tryck.
• Säkerställ att pumpen är isolerad från systemet.

Underhåll Allmänna riktlinjer 

• Rengör alla delar fullständigt, särskilt O-ringars fåror.
• Byt alla O-ringar, och packning.
• Under montering eller service av pumparna rekommenderas att skruvarna skruvas fast till cirka 

6 Nm (4.5 6 ft-lb). Åtdragningsmoment säkrar att delarna är korrekt fastspända och att pumpen 
kommer att fungera som avsett.

Underhåll och inspektion 



SE 

12 

SKÄRNINGFARA 

Nötta pumphjul har ofta mycket vassa ytor. Var försiktig när du byter ut dem! 

Omständighet Orsak Motåtgärd 

Pumpen startar inte 

Ingen ström (strömavbrott) Kontakta elbolaget eller 
en elektriker 

Öppen elkrets eller dålig 
koppling via gummikabeln 

Kontrollera om det finns en 
öppen krets i gummikabeln 
eller elinstallationen 

Pumphjulet är blockerat Kontrollera pumpen och 
avlägsna hindret 

Pumpen startar men 
stannar omedelbart, vilket 
leder till att motorskyddet 
aktiveras 

Pumphjulet är blockerat Kontrollera pumpen och 
avlägsna hindret 

Spänningsfall 

Justera spänningen till 
värdet på dataskylten 
(märkspänningen), eller 
använd förlängningskabel 
som uppfyller standarden. 

En 50Hz-modell drivs 
vid 60Hz 

Kontrollera typskylt och byt 
ut pump eller pumphjul 

Filtret är blockerat, och 
pumpen kördes utan vatten 
i flera timmar 

Avlägsna hindret 

Motor onormal Laga motorn eller byt ut mot 
en ny motor 

Pumpen samlar på sig för 
mycket sediment 

Ställ ett betongblock under 
pumpen för att hindra 
pumpen från att 
samla sediment 

Pumptryckhöjd och 
pumpvolym är lägre 

Pumphjulet är slitet Ersätt 

Slangen kan vara blockerad 

Minska antalet böjar i slangen. 
(I ett område med mycket 
smuts och grovkornigt 
material kör pumpen i 
en nätkorg). 

Filtret är blockerat eller är 
övertäckt 

Minska antalet böjar i slangen. 
(I ett område med mycket 
smuts och grovkornigt 
material kör pumpen i 
en nätkorg). 

Motorn roterar åt fel håll Byt ut kopplingen i 
strömtillförselterminalen 

Pumpen skapar buller 
eller vibrationer. 

Motorns kullager kan 
vara skadat Byt ut kullagret 

Felsökning 
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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 

Namnskylten innehåller viktiga uppgifter. Var försiktig så att du inte överskrider de angivna specifikationerna när du 
använder produkten. 



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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