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A. Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar härmed att de självsugande centrifugalpumparna av typ C uppfyller följande krav:

⇒ EG maskindirektiv 2006/42/EG, bilaga II A.

Pumpar utan en drivenhet ska anslutas till andra maskiner Det är förbjudet att starta maskinen i vilken 
pumpen installerats om maskinen inte har en överensstämmelseförsäkran enligt ovannämnda EG-direktiv. 
Pumpar med en drivenhet som ändrats och/eller inte används för avsett bruk kommer att ogiltiggöra och 
upphäva denna försäkran om överensstämmelse. 

Följande standarder har använts i sin helhet eller till en del som referens: 

⇒ SS-EN 809:2009
⇒ SS-EN ISO 12100:2010

Den tekniska dokumentationens handläggare: 
Victor Pumpen GmbH, Dieselstr. 7, 85551 Kirchheim, Tyskland. 

Datum: 2016-09-09 

Victor Pumpen GmbH 
Dieselstr. 7 
85551 Kirchheim 
Tyskland 

Paolo Varisco 
VD 
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B. Inledning

1. Inledning
1.1 Den här instruktionsboken innehåller viktig information om hur du använder pumpen på ett 

säkert, korrekt och effektivt sätt. Läs igenom de här instruktionerna för att undvika fara, för att 
minska reparationskostnader, driftavbrott och för att öka pumpens driftsäkerhet och livslängd. 

1.2 Bruksanvisningen ska alltid finns tillgänglig där pumpen används. 
1.3 Bruksanvisningen ska läsas igenom och användas av den person som ansvarar för arbeten 

på pumpen. 
1.4 Observera de obligatoriska reglerna och föreskrifterna för olycksförebyggande åtgärder och 

miljöskydd i landet och på den ort som pumpen används. Allmänt vedertagna tekniska regler 
ifråga om säkerhet och en korrekt funktion ska alltid observeras. 

1.5 Det antas att grundläggande projektarbete och allt arbete gällande transport, montering, 
installation, start, underhåll och reparation utförs av kvalificerad personal eller övervakad av 
yrkeskunnig arbetskraft som tar ett helhetsansvar. 

2. Säkerhet
2.1 En pump som installeras fel, sätts i drift på ett felaktigt sätt eller underhålls dåligt kan utgöra 

en fara. Om följande omständigheter förbises kan personalens säkerhet eller pumpens 
funktion sättas på spel. 

2.2 Alla delar ska hanteras på ett säkert sätt. Där pumpar, pumpenheter eller komponenter väger 
över 20 kg, rekommenderas att en lämplig lyftanordning används för att garantera ett skydd 
av personalen och pumpens komponenter mot skador. 

VARNING Uppmärksamma att lyftöglorna på de enskilda delarna som till exempel pumpen och motorn 
har konstruerats för att endast lyfta denna del och inte hela enheten. 

2.3 Innan en demontering av pumpen ska alla relevanta och lämpliga säkerhetsföreskrifter 
vidtagas, speciellt om pumparna har hanterat farliga eller giftiga produkter. Vid tvivel, be din 
skyddsansvariga eller tillverkaren om råd. 

2.4 Bär alltid lämplig skyddsutrustning och ögonskydd vid en demontering av pumpar som använts 
för att pumpa giftiga eller farliga produkter. En andningsapparat kan vara nödvändig. 

2.5 Isolera alltid pumpen från elförsörjningen innan en demontering. Se till att den elektriska 
utrustningen inte kan användas under arbeten på pumpen. 

2.6 Töm alltid pumphuset innan pumpen kopplas bort från rörledningen. 
2.7 Spola pumphuset med ett kompatibelt media och dränera till ett säkert område. 
2.8 Kontrollera med personalen för att fastställa om speciella dekontamineringsförfaranden ska 

följas innan arbetet på pumpen. 
2.9 Alla pumpar som sänds tillbaka för fabriksservice måste dekontamineras och markeras för 

information om vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtagas innan en demontering. 

3. Inspektion inför transport
3.1 Pumparna och enheterna transporteras med lämpligt skydd för att förhindra skada under 

transporten vid ett normalt handhavande. När de tas emot ska en omedelbar kontroll göras av 
leveransen. Skador på förpackningar eller emballage som kan påvisa skador på innehållet vid 
uppackningen ska rapporteras till transportören och eventuellt fotograferas. 

3.2 Ett fotografi är alltid till hjälp vid reklamationer gentemot transportören. Informera även 
tillverkaren eller den lokala auktoriserade distributören. 

3.3 Gods som saknas, i jämförelse med följesedeln, ska rapporteras till transportören. 
3.4 Jämför märkskylten med transportdokumenten och din beställningsorder för att säkerställa att 

rätt pump har tillhandahållits. 
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4. Förvaring
4.1 Efter mottagning och inspektion ska pumpen packas ner och placeras på lämplig 

förvaringsplats om den inte omedelbart ska användas. 
4.2 Skyddsbeläggningar på omålade ytor ska kontrolleras och lämnas hela. Omålade ytor, som 

inte behandlats med rostskyddsmedel, ska täckas med en skyddsbeläggning. 
4.3 Skyddsplast eller pluggar för anslutningarna ska lämnas på plats. 
4.4 Pumpar ska förvaras på en ren torr plats. Om en fuktig och dammig plats måste användas 

som förvaringsplats ska pumpen skyddas ytterligare med en fuktavvisande täckning. 
4.5 Om pumpen använts ska pumphuset tömmas genom att öppna inspektionsluckan eller 

pluggen och fylla på korrosionsskyddande olja. 

VARNING  Lämna aldrig vatten i pumphuset vid minusgrader! Vatten kan frysa och förstöra pumphuset!
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C. Funktion

1. Installation
1.1 Installera pumpen på en plan yta så nära vätskan som ska pumpas som möjligt. Se till att 

omgivningen är lämpligt ventilerad. 
1.2 Sugslangen eller röret ska vara så kort som möjligt och ska ha minst samma diameter som 

pumpporten. Det rekommenderas att undvika användning av böjar, vinklar eller förstrypningar. 
Detta minskar fyllningstiden och garanterar full kapacitet. 

1.3 Kontrollera att alla anslutningar (gängor, svetsar, packningar, snabbkopplingar, ventiler osv.) 
är helt lufttäta. Stryk på fett om det behövs. 

1.4 Ett sugfilter bör användas för att undvika uppsugning av fasta partiklar som är större än de 
pumpen kan hantera. Värdet för maximala pumppartiklar anges i bifogad kurva. 

1.5 I händelse av att en pump utan backventil slutar fungera kan det hända att vätskan flödar 
tillbaka. För att undvika detta bör en backventil installeras på tryck- eller sugsidan. 

1.6 Elmotorn ska anslutas av kompetent personal (se avsnitt D ”Elmotor” på sidan 8). 

2. Första start
2.1 Använd pumpen endast inom det rekommenderade arbetsområdet som anges i 

kapacitetskurvan, i det tekniska informationsbladet och i instruktionerna! Vätskan får aldrig 
pumpas på förångnings, kristalliserings, polymeriserings eller stelningsgränsen. 

2.2 Pumpmaterialen måste vara kompatibla med den pumpade vätskan. Pumptillverkaren 
ansvarar inte för detta. 

2.3 Före första start måste pumpen och pumpsystemet vara helt fyllt med vätska. 
2.4 Kontrollera att rotationsriktningen motsvarar pilen bak på pumpen (medurs sedd från axeln 

eller motorändan). 
2.5 Öppna alla ventiler. I annat fall kan den mekaniska tätningen skadas. 
2.6 Starta pumpen och kontrollera efter några minuter om pumpen fungerar som planerat. Tiden 

det tar att uppnå optimal drift bör inte överstiga 2 minuter. 

VARNING  En avvikelse från de normala driftsvillkoren (ökad strömförsörjning, temperatur, vibrationer,
buller osv.) eller varningssignaler från övervakningsanordningarna är tecken på ett 
funktionsfel. Informera omedelbart ansvarig underhållspersonal för att förhindra problem som 
kan förvärras och orsaka, direkt eller indirekt, allvarlig kroppsskada eller materialskada. 
Koppla omedelbart från maskinen vid tvivel! 

3. Funktion
3.1 Starta och stanna pumpen om det behövs.  Pumpen har konstruerats för 6 starter per timma. 

Fler startcykler  måste godkännas av pumptillverkaren. 
3.2 Om sugsidan är tom måste den fyllas innan pumpen startas. Pumpen kan inte pumpa luft. 

4. Problem under drift
4.1 PUMPEN SUGER INTE (pumpen pumpar inte vätskan) 

(a) Luft läcker in i sugledningen (genom kopplingar, gängor, flänsar, packningar,
slangklämmor, sprickor osv.). Det kan vara svårt att hitta små läckor.

(b) Vätskenivån inne i pumphuset är för låg eller tom. Pumpen måste alltid vara fylld med
vätska.

(c) Fel rotationsriktning eller för låg hastighet.
(d) Övertryck i tryckledningen.
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(e) Överhettad vätska som förångas. Detta leder till att pumpen slutar att pumpa. Vänta tills
vätskan har kylts ner eller ersätt den med kall vätska och starta sedan om pumpen.

(f) Luft läcker genom axeltätningen pga skada på tätningen.
(g) Pumphuset har slitits pga vätskans slipeffekt.
(h) Igensatt, trasigt eller slitet pumphjul.

4.2  LÅG KAPACITET 
(a) Sil eller filter igensatt. Gör rent.
(b) Sug eller tryckledningar är igensatta. Lokalisera och åtgärda igensättningen.
(c) Hög friktionsförlust i ledningen. Ta bort onödiga böjar, ventiler och förstrypningar.
(d) Statisk sughöjd för hög. Placera pumpen så nära den pumpade vätskans yta som möjligt.
(e) Låg rotationshastighet. Öka varvtalet.
(f) Pumphjulet är igensatt. Rengör pumphjulet genom inspektionshålet eller öppna

pumphuset.
(g) Pumphjul och/eller slitplatta(or) är slitna. Byt ut.

4.3 PUMPEN SKAPAR BULLER 
(a) Tryck eller sugsidan stängd eller igensatt. Installera en manometer på trycksidan och en

vakuummätare på sugsidan för att kontrollera rörledningen.
(b) Pumphjulet är igensatt. Rengör pumphjulet genom inspektionshålet eller öppna

pumphuset.
(c) Kavitation: Pumpen arbetar utanför den tillåtna kurvan. Kontrollera hur ljudet ändras genom

att långsamt stänga och öppna ventilen på trycksidan.
(d) Slitet kullager. Byt ut.

4.4 PUMPEN LÄCKER 
(a) Det finns lösa skruvar. Kontrollera.
(b) Pumpen och rörledningen är för hårt belastad. Kontrollera.
(c) Övertryck. Mekanisk tätning eller packningar skadade.
(d) Torrkörning eller stängda ledningar. Mekanisk tätning överhettad och trasig. Byt ut.
(e) Gummidelar inte kompatibla med den pumpade vätskan. Kontakta din pumpdistributör för

alternativa material.

4.5 För övriga funktionsproblem, kontakta din pumpdistributör och uppge följande: 
⇒ Pumpens typ
⇒ Serienr.
⇒ Problem
⇒ Driftstid
⇒ Bifoga eventuellt fotografier.

5. Underhåll
5.1 Efter en start måste pumpen kontrolleras på följande intervaller för att se till att den pumpar 

riktigt och inte skapar några konstiga ljud: 10 min./1 timma/1 dag/1 vecka/1 månad. 
Inspektionen kan därför göras varje månad på villkor att driftsvillkoren inte ändras. 

VARNING När pumpen inte används får du inte lämna vatten i pumphuset under kalla väderförhållanden.
Vatten kan frysa och förstöra pumphuset! 

5.2 Var sjätte månad, öppna inspektionsluckan eller pumphuset och kontrollera insidan. Ta bort 
eventuella främmande föremål. Gör rent pumpen och motorn. Kontrollera oftare om det anses 
nödvändigt. 
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5.3 Vart 5:e-10:e år ska en allmän renovering göras. 

6. Smörjning av mekanisk tätning
6.1 Pumpar med mekanisk koltätning (t.ex. .06. / .30. / .302. / .35. / .10. / .16. / .55.) har ingen 

smörjning och behöver inget underhåll. 
6.2 Modeller med mekanisk tätning med diamantbeläggning (.36., .362.) har ingen smörjning och 

kräver därför inget underhåll. 
6.3 Modeller med smörjnippel kräver inget underhåll under de första 200 arbetstimmarna. Efter 

den här perioden smörja in var 3:e månad med endast lite fett. Använd standardfett med en 
viskositetshalt mellan 1 och 3. Med alkaliska produkter (t.ex. kalkmjölk), använd ett specialfett 
(kontakta din pumpdistributör). 

VARNING Använd inte för mycket fett eftersom närliggande kullager kan skadas! 

7. Garanti
7.1 Tillverkaren ger en garanti för pumpen mot fel eller tillverkningsfel under en period på 12 

månader från leveransdatum.  
7.2 Reparation av pumpen eller byte av delar eller själva pumpen kan endast utföras efter en 

noggrann undersökning av pumpen på vår verkstad dit pumpen ska sändas fraktfritt. Undantag 
måste bekräftas skriftligen. 

7.3 Garantin täcker inte delar som skadats av en felaktig drift, hantering och montering samt 
förbrukningsdelar och normalt slitage (speciellt pumphjul, slitplattor och mekanisk tätning). 

7.4 Garantin gäller inte längre om pumpen monteras ner eller ändras utan tillåtelse från 
tillverkaren. 

VARNING  Glöm aldrig vatten i pumphuset i kalla väderförhållanden! Vatten kan frysa och förstöra
pumphuset! 
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D. Elmotor

1. Inledning
1.1 Det här avsnittet gäller endast för stängda kopplade pumpar. För alla andra typer av pumpar, 

se motorns separata instruktionsbok. 
1.2 Den stängda kopplade motorn är utrustad med starkare kullager och en förlängd axel som 

även är pumpaxeln. Motorn kan endast köpas genom pumptillverkaren. 

2. Elanslutning
2.1 Kontrollera spänningen och frekvensen med den tekniska informationen på motorns skylt. 
2.2 Anslut motorn enligt kopplingsschemat. Ändra motorns rotation genom att växla 2 faser. 

2.3 Gör en säker jordning. 
2.4 Stäng onödiga kabeluttag för att hålla lådan dammfri och vattentät. 
2.5 Montera ett motorskydd. 

VARNING Pumpen kan blockeras av fasta partiklar. För att förhindra skador ska motorn alltid anslutas
med ett motorskydd. 

3. Underhåll
3.1 Avlägsna damm från motorn (risk för överhettning). 
3.2 Gör rent motorfläkten. 

http://www.victorpumps.com/
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A. Declaration of Conformity

We hereby declare that the self-priming centrifugal pumps type C comply with the following relevant
requirements: 

⇒ EC Machinery Directive 2006/42/EC, Appendix II A.

Pumps without a drive unit are intended to be connected to other machines. It is forbidden to start-up the 
machine in which the pump is installed if the machine has not been declared conform to the above named EC 
Directives. 
By pumps with a drive unit that are modified and/or are not used for the purpose intended, will render null 
and void the validity of this declaration of conformity. 

The following standards have been found helpful and have been used in their entirety or in part: 

⇒ EN 809:2009
⇒ EN ISO 12100:2010

Person authorized to form the technical documentation: 
Victor Pumpen GmbH, Dieselstr. 7, 85551 Kirchheim, Germany. 

Date: 09.09.2016 

Victor Pumpen GmbH 
Dieselstr. 7 
85551 Kirchheim 
Germany 

Paolo Varisco 
Ceo 
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B. Introduction  

1. Introduction 
1.1 The instruction manual contains important information on how to operate the pump safely, 

properly and most efficiently. Observing these instructions helps to avoid danger, to reduce 
repair costs, downtimes and to increase the reliability and life of pump. 

1.2 The operating instructions must always be available wherever the pump is in use. 
1.3 The operating instructions must be read and applied by any person in charge of carrying out 

work on the pump. 
1.4 Observe the mandatory rules and regulations for accident prevention and environmental 

protection in the country and place of use of the pump. The generally recognized technical 
rules for safe and proper working must also be observed. 

1.5 It is presumed that fundamental project work as well as all work with regard to transport, 
assembly, installation, start-up, maintenance and repair is performed by qualified personnel 
or supervised by skilled labor taking overall responsibility. 
  

2. Safety 
2.1 A pump that is installed incorrectly, operated wrongly, or maintained poorly can present a 

hazard. If the following considerations are overlooked, the safety of personnel or satisfactory 
operation of the pump may be endangered. 

2.2 Attention must be given to the safe handling of all items. Where pumps, pump units or 
components weigh in excess of 20 kg (44 lb.), it is recommended that suitable lifting equipment 
should be used in the correct manner to ensure that personal injury or damage to pump 
components does not occur. 

WARNING Note that lifting eyes fitted to individual pieces such as pump and motor are designed to lift 
only this part and not the complete assembly. 

2.3 Before starting to dismantle a pump all relevant and appropriate safety precautions must be 
taken, particularly if the pumps have been handling hazardous or toxic products. Seek advice 
from your safety officer or the manufacturer if you have any doubts. 

2.4 Always wear adequate protective clothing and eye protection when dismantling pumps that 
have been used to pump toxic or hazardous products. Breathing apparatus may be necessary. 

2.5 Always isolate the pump electrically before dismantling. Ensure that the electrical switch gear 
cannot be operated whilst any work is being carried out on the pump. 

2.6 Always drain the pump casing of product before removing the pump from its associated pipe-
work. 

2.7 Flush out the pump casing and shroud with a compatible flush and drain away to a safe area. 
2.8 Check with your process people to see if any special decontamination procedures have to be 

followed before working on a pump. 
2.9 All pumps returned for factory servicing must be decontaminated and labeled to inform what 

precautions should be taken before dismantling. 
  

3. Shipment inspection 
3.1 Pumps and units are shipped suitably protected to prevent damage in transit from normal 

handling. When received, the shipment should be inspected immediately. Damages to the 
packaging or crating that may reveal content damages when unpacked should be reported to 
the carrier and possibly photographed. 

3.2 A photograph is helpful in any claims to be made against the carrier. Inform manufacturer or 
the local authorized distributor, too. 
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3.3 Shipment shortages, checked against the transport documents, should be reported to the 
carrier. 

3.4 Check the nameplate data against the shipping papers and against your purchase order to 
ensure that the proper pump is provided. 

4. Storage
4.1 After receipt and inspection, a pump not immediately installed should be repackaged and 

placed in suitable storage. 
4.2 Protective coatings on unpainted surfaces should be inspected and left intact. Unpainted 

surfaces, not factory treated with a rust inhibiting coating, should have a protective coating 
applied.  

4.3 Plastic or gasket type port covers should be left in place. 
4.4 Pumps should be stored in a clean, dry location. When moist, dusty atmosphere must be used 

for storage, further protect the pump with a moisture repellent cover. 
4.5 If the pump has been used please empty the pump casing by opening the clean-out cover or 

plug and fill with some corrosion inhibiting oil. 

WARNING  Never forget water inside pump casing during cold weather! Water may freeze and break the
pump casing! 
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C. Operation 

1. Installation
1.1 Set up the pump on a flat surface as near as possible to the liquid to be pumped. Make sure 

that the surrounding is adequately ventilated. 
1.2 Suction hose or pipe should be as short as possible and should have the same diameter as 

the pump port. It is recommended minimize the use of curves, corners or necks. This will 
reduce the priming time and ensure full capacity. 

1.3 Check that any connections (threads, welds, gaskets, quick-couplings, valves, etc.) are 
completely airtight: if necessary, coat them with grease. 

1.4 It is advisable to use a suction filter to avoid to suction solids larger than those that pump can 
accept. The value of the maximum pump solids is indicated in the attached curve. 

1.5 In the event that a pump without a non-return valve stops working, the liquid could flow back. 
To avoid this, fit a non-return valve on the delivery or suction side. 

1.6 Connect the electric motor with authorized personal only (see section E “Electric Motor”, on 
page 8). 

2. First Start-up
2.1 Use the pump only in the authorized performances levels indicated in performance curve, 

technical datasheet and instructions! The liquid should never be pumped on the limit of 
vaporization, crystallization, polymerization or solidification. 

2.2 The material of the pump must be compatible with the pumped liquid. The pump manufacturer 
has no responsibility on this. 

2.3 To self-prime the first time, the pump must be under water head. This means that the liquid 
has already entered into the pump casing before the first start-up. 

2.4 Check that direction of rotation is the same as shown by the arrow on the back of the pump 
(clockwise when looking from the shaft or motor end, for the C 30 counterclockwise). 

2.5 Open all valves. Otherwise the mechanical seal can be damaged. 
2.6 Start the pump and check after some minutes if the pump is working as planned. The time to 

reach the optimal operation should not exceed 2 min. 

WARNING Any deviation from normal operating conditions (increased power consumption, temperature,
vibrations, noise etc.) or warning signals by monitoring equipment suggest malfunction. Inform 
the responsible maintenance personnel at once to prevent the trouble from getting worse and 
causing, directly or indirectly, serious physical injury or material damage. 
In case of doubt disconnect the machine immediately! 

3. Running
3.1 Start and stop the pump if necessary. The pump is designed for 6 starts per hour. More 

frequent start cycles must be approved by the pump producer. 
3.2 If the suction line is empty, it is necessary to fill it before to start the pump. The pump cannot 

pump air. 

4. Operating troubles
4.1 PUMP DOES NOT PRIME (pumps does not pump the liquid) 

(a) Air leaks into the suction line (through couplings, threads, flanges, gaskets, hose clips, cuts, 
etc.). It is difficult to find the trouble place. 

(b) Level of liquid inside pump casing is too low or empty. Pump must be always full of liquid, 
better if it is placed under water head. 
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(c) Wrong direction of rotation or too low speed.
(d) Overpressure in the delivery line.
(e) Overheated liquid that vaporizes. This stops pumping. Wait until the liquid cools down or

replace it with a cold liquid, then restart the pump.
(f) Air leaks through the seal because of damaged seal. Replace it.
(g) Volute worn out by abrasive liquids.
(h) Clogged, broken or worn impeller.

4.2  LOW CAPACITY 
(a) Strainer or filter clogged. Clean out.
(b) Suction or delivery lines clogged. Locate and remove obstruction.
(c) High friction losses in the line. Get rid of unnecessary curves, valves and constrictions.
(d) Static suction lift too high. Place the pump as close as possible to the surface of liquid to

be pumped.
(e) Low rotation speed. Increase RPM.
(f) Impeller clogged. Free impeller through the inspection cover or open the pump casing.
(g) Impeller and/or wear plate(s) worn out. Replace.

4.3 PUMP IS MAKING NOISE 
(a) Discharge side or suction side closed or clogged. Install a manometer in the discharge side

and a vacuum meter in the suction side to inspect the piping.
(b) Impeller clogged. Free impeller through the inspection cover or open the pump casing.
(c) Cavitation. The pump is working outside the allowable curve. Check how the sound

changes by slowly closing and opening the valve in the discharge side.
(d) Ball bearing worn out; replace.

4.4 PUMP IS LEAKING 
(a) Loosen screws. Check.
(b) Loads on the pump and piping to high. Check.
(c) Overpressure. Mechanical seal or gaskets damaged.
(d) Dry-running or closed lines. Mechanical seal overheated and broken. Replace.
(e) Rubber components not compatible with the pumped liquid. Please contact your pump

partner for alternatives materials.

4.5 For any other operation troubles, please contact your pump partner by mentioning: 
⇒ Pump type
⇒ Serial no.
⇒ Problem
⇒ Running time
⇒ And possibly attach photographs.

5. Maintenance
5.1 After start-up the pump will need to be checked at the following intervals to make sure it is 

pumping properly and with regard to pump noise: 10 min. / 1 hour / 1 day / 1 week / 1 month. 
Inspection may take place thereafter at monthly intervals provided the conditions of use do not 
change. 

WARNING When pump is not used, never forget water inside the pump casing during cold weather!  Water
may freeze and break the pump casing! 

http://www.victorpumps.com/
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5.2 Each 6 months open the inspection cover or the casing and check inside. Remove possible 
foreign parts. Clean the pump and the motor. If necessary, check more frequently. 

5.3 Each 5-10 years make a general pump recondition. 

6. Lubrication of the mechanical seal
6.1 Pumps with carbon graphite mechanical seal (i.e. .06. / .30. / .302. / .35. / .10. / .16. / .55.) 

have no lubrication and do not need any maintenance. 
6.2 Models with mechanical seal with diamond coating (.36., .362.) have no lubrication and 

therefore need no maintenance. 
6.3 Models with grease nipple do not need any maintenance for the first 200 working hours. After 

this period lubricate each 3 months with only one hub of grease. Use standard grease with 
viscosity grade between 1 and 3. With alkaline products (ex. lime-milk) use the special grease 
(please contact your pump partner). 

WARNING Do not over-grease, otherwise the narrow ball bearing can be damaged!

7. Warranty
7.1 The manufacturer warrants the pump against defects or faulty workmanship for a period of 12 

months from the date of delivery. Longer warranty periods are available on request. 
7.2 Repair of the pump or replacement of parts or of the pump itself can only be carried out after 

careful examination of the pump in our workshop where the pump should be sent by carriage 
paid. Any exceptions must be confirmed in writing. 

7.3 Warranty does not cover parts damaged by improper operation, handling and assembly, as 
well as parts subjected to deterioration and normal wear (especially impellers, wear plates and 
mechanical seals). 

7.4 Warranty is no longer valid if the pump is disassembled or modified without the authorization 
of the manufacturer. 

WARNING  Never forget water inside pump casing during cold weather! Water may freeze and break the
pump casing! 
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D. Electric Motor

1. Introduction
1.1 This section is valid only for close coupled pumps. For all other type of pumps, please see the 

separate motor instruction manual. 
1.2 The close coupled motor is equipped with stronger ball bearings and an extended shaft that is 

also the pump-shaft. The motor can be bought only through the pump manufacturer. 

2. Electric connection
2.1 Check the voltage and frequency with the technical information on the motor label. 
2.2 Connect the motor following the wiring diagram. If necessary, change the motor rotation by 

inverting 2 Phases. 

2.3 Make a secure connection to earth. 
2.4 Close unnecessary cable entries to close the box dust and waterproof. 
2.5 Mount a safe overload switch. Set it to the nominal current +15%. 

WARNING The pump can be blocked by solids. To prevent damages always connect the motor through
an overload switch. 

3. Maintenance
3.1 Clean the motor from dust (risk of overheating). 
3.2 Clean the motor fan. 

http://www.victorpumps.com/
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