
BACA SELURUH ISI BUKU PETUNJUK INI SEBELUM ANDA MENGOPERASIKAN POMPA UNTUK MENDAPAT 
KAN HASIL YANG OPTIMAL.
SIMPAN MANUAL INI DAN KARTU GARANSI UNTUK REFERENSI SAAT DIBUTUHKAN DI KEMUDIAN HARI.
TEGANGAN YANG DIIJINKAN UNTUK POMPA INI ADALAH ± 10% DARI VOLTASE PENGENAL. DILUAR 
KETENTUAN AKAN DAPAT MEMPERPENDEKUSIA PEMAKAIAN POMPA.

Catatan:

Tanda Nomor Pendaftaran,
DIRJEN PDN No. : P.34.TIN2.01202.1018

SMART
BOOSTER



    III.  HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

1.  Pastikan produk yang diterima sesuai dengan yang dipesan.

2.  Pahami semua bagian pompa dan fungsinya.

3 . Sebelum digunakan, periksa keseluruhan bagian/komponen pompa jangan sampai ada 

yang rusak setelah dalam penyimpanan  (misalnya kabel, konektor, dll) .

 Jika terjadi kerusakan harus segera diganti atau diperbaiki kerusakannya, harus 

dilakukan oleh  para profesional atau orang yang memiliki kualifikasi dibidang yang 

sama.

4.  Buatlah panel kontrol dan sistem kelistrikan sesuai dengan standar PLN

5.  Sebelum digunakan, pastikan bahwa kabel pembumian (Ground) tersambung dengan 

benar, dan grounding tertanam baik didalam bumi. 

6.  Pastikan pompa beroperasi normal.
7.  Periksa kedalaman permukaan air sumur, sesuaikan dengan daya hisap pompa.
8.  Pasang tusen klep (foot valve cushion) pada ujung pipa hisap.
9.  Pasang saringan pada pipa hisap.
10.Pasang stop kran pada pipa discharge dekat pompa (±20cm dari pompa)
11.Pastikan tidak ada kebocoran instalasi pipa.

    IV.   HAL-HAL YANG HARUS DIHINDARKAN
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  V.    BAGIAN-BAGIAN POMPA INVERTER 

1. L key Bolt D6*25
2. Pump Body
3. Flow Switch
4. Nut
5. Pressure Switch
6.   Impeller

7.   Key
8.   O-ring
9.   Mechanical Seal
10. Control box
11. Countersunk 4*8 
12. Inverter Component

 Nama-nama bagian pompa Inverter

1. Bilamana pompa harus digunakan untuk menghisap air sumur.

- Instalasi pipa hisap melebihi kedalaman maksimum daya hisap pompa, hal ini untuk 
mencegah terjadinya overload pada pompa.

- Mempergunakan instalasi pipa hisap atau selang yang terlalu lunak karena dapat 
mengakibatkan pengempetan/kompresi pada saat pompa dioperasikan.

- Menggunakan pompa untuk memompa lumpur, cairan yang bersifat mudah terbakar, 
mudah meledak, dan yang berbahaya lainnya.

2. Meletakkan plug kabel atau soket ditempat yang tergenang air.

3. Menyentuh langsung atau memindahkan pompa setelah saklar daya terputus. (sebaiknya 
menunggu sampai motor dingin).

4. Pengoperasian pompa bukan oleh ahlinya.  

13. Reset Lever
14. Tapping Screw 4*25
15. Cord bushing
16. Brass Plug
17. Motor Asm
18. Power Cord

1

Pompa Seri IBP (Inverter Booster Pumps) adalah sebuah pompa booster yang dirancang 
khusus agar dapat digunakan diberbagai kebutuhan dengan tekanan air yang dipancarkan 
stabil dan efisiensi yang sangat tinggi dalam penggunaan energi listrik.
Pompa air ini menggunakan motor brush less magnet permanent dan teknologi yang cerdas 
yang dapat mengatur kecepatan putaran motor dengan berubahnya frequensi mengikuti 
seberapa besarnya air keluar yang dipakai.
Selain itu juga dilengkapi fitur-fitur pengaman yang dapat menjaga keamanan pemakai dan 
unit:

1. Kran ditutup  pompa secara otomatis akan off

2. Kran dibuka pompa secara otomatis akan on

3. Sumber air habis pompa secara otomatis akan off

4. Kondisi voltase listrik kurang dari 170 volt atau lebih dari 242 volt maka pompa akan 
proteksi off.

   
 Pompa jenis ini cocok digunakan untuk berbagai keperluan seperti:
-  Menambah tekanan ke sower pada alat pemanas air.
-  Sirkulasi air untuk industri, seperti demineralisasi.
-  Suplai air pada gedung bertingkat, apartemen, villa dll 

I.    PERINGATAN ...!!!

1. Penyambungan/Penggantian kabel suplai harus dilakukan oleh pabrik 
pembuat atau Pusat Service Station atau Authorized Service Station yang 
telah ditunjuk (lihat kartu garansi) atau orang yang memiliki kualifikasi 
dibidang yang sama untuk menghindari bahaya. 

2. Produk ini dimaksudkan untuk pengkawatan / atau penyambungan tetap (fixed wiring)
3. Pompa ini memiliki penghantar grounding dan steker yang dilengkapi grounding. Untuk 

mengurangi risiko kejutan listrik, pastikan pompa dihubungkan ke steker yang 
dilengkapi grounding.

4. Pada saat akan melakukan penyambungan kabel suplai, pemanfaat harus terputus dari 
sumber listrik.

5. Disarankan, kabel suplai yang digunakan agar dihubungkan ke saklar  (pemutus 
hubungan arus listrik)   

6. Penyambungan kabel suplai, harap mengikuti petunjuk penyambungan kabel (gb.3  hal.3) 
dari petunjuk  penggunaan pompa air listrik otomatis ini.

7. Perhatikan kemampuan daya listrik yang terpasang.

II. URAIAN SINGKAT TENTANG POMPA IBP 



P1 Min

Pipa

 25mm
(1”)

MODEL 

IBP 375 BIT

P1 Maks.

Debit Air
Q. Min Q. Maks.

 Kontrol elektrik
P2 ON

250 W 750 W 350 W 3.5 l/min

OFF
1kgf/cm² 3.0 l/min100 l/min

 H. Maks
Meter

32

 Tekanan
Stabil

1.6kgf/cm²
Temperatur Air : Maks. 40 ºC

U : 1x220 V~ 50Hz

-1n : 4000~5000 min IPX4

XI. PENYEBAB KERUSAKAN DAN CARA MEMPERBAIKI

- Putaran motor terbalik

- Pompa kurang air pancingan

- Kerusakan impeller
- Permukaan air lebih rendah 

dari panjang pipa hisap.
- Kebocoran pada pipa hisap 

atau mech.seal
- Permukaan air lebih rendah 

dari kemampuan hisap pompa.

- Salah penyambungan kabel, hubungi 
Authorised Service Station untuk 
memperbaiki.

- Tambahkan air pancingan hingga 
maksimal

- Ganti dengan impeller baru/bagus
- Sesuaikan panjang pipa hingga masuk 

kedalam air dan terendam.
- Periksa dan perbaiki installasi pipa

- Ganti dengan pompa yang memiliki 
kemampuan hisap lebih dalam

Kerusakan Penyebab Cara Memperbaiki

VI.  RANGKAIAN KABEL MOTOR 

DAN PENYAMBUNGAN

Rangkaian kabel motor
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220V~ 50Hz
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Pompa air listrik otomatis inverter booster

Dimensi dan Berat pompa Inverter
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Model

IBP-375 BIT

In Out 1 2 3 4 5 6 7
(KG)

Berat

1” 1” 222 85 126 93 71 231 5.5

gb.1

gb.3

gb.2
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VII.    INSTALASI POMPA

+

SHIMIZU
220V, 50Hz
MADE IN INDONESIA
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1. Lokasi: 
  Disarankan agar memasang pompa dekat ada dibawah penampungan air. Jika pompa 

dipasang diluar ruangan, buatlah pelindung pompa agar tidak terkena air hujan dan panas 
matahari secara langsung (gb.4 hal.4) 

2. Ruang Minimum: 
  Pilih tempat dimana pompa dapat dengan mudah diperiksa atau diperbaiki saat terjadi 

kerusakan, jika memang harus ditempatkan di lokasi yang sempit maka, jarak yang 
diperlukan seperti ditunjukan dalam gb.4 hal.4

3. Instalasi pompa:
  Lihat Simulasi Instalasi pada hal.4

Setelah pemasangan untuk pertama kali pengoperasian, 
1. Buka penutup pancingan, tuangkan air hingga rumah pompa dipenuhi air. 
    Perhataian : saat mengisi air jangan sampai meluap, hati-hati air jangan sampai menyiram 

elemen listrik seperti motor, dll. 
2. Jika proses no.1 telah selesai pasang kembali penutup pancingan dan kencangkan.
 * Tahapan 1 dan 2 berlaku jika produk difungsikan sebagai pompa hisap. 
3. Operasikan pompa dengan menghubungkan kabel daya ke sumber arus listrik. Jika 

pompa tidak dapat menyala seketika, jangan melakukan tindakan yang mengakibatkan 
kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, segeralah hubungi teknisi kami.

4. Setelah pompa beroperasi namun tidak mengeluarkan air selama 7min, ulangi proses 
pengoperasian nomor 1.

 * Tahapan 4 berlaku jika produk difungsikan sebagai pompa hisap. 
5. Bilamana pompa sudah berfungsi/beroperasi dengan baik pastikan daya dorong dan 

kapasitas airnya tidak beda jauh dengan data yang tertera spesifikasi pompa, lihat hal. 5 
bag. VIII)

    X. PERAWATAN

    Pompa ini tidak membutuhkan program perawatan khusus. Sebagai tindakan pencegahan 
terhadap terjadi kerusakan, kami menyarankan untuk memeriksa tekanan pompa dan arus 
listrik yang masuk secara berkala. Turunnya tekanan pompa terkadang merupakan gejala 
dari berkurangnya air hingga level terendah. 

IX. PENGOPERASIAN POMPA

VIII. SPESIFIKASI POMPA

P
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PENTING...!!!

- Dianjurkan jarak pompa 
terhadap dinding adalah : 
Minimal 30cm.

 
- Terlindung dari hujan dan 

panas matahari secara 
langsung.
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Simulasi Instalasi
- Instalasi pipa terlalu panjang, 

atau banyak tikungan, 
diameter pipa tidak sesui 
dengan spesifikasi produk.

- Terdapat benda asing 
menyumbat pipa.

- Sumber tegangan terlalu 
rendah atau sebaliknya

- Salah sambung atau gulungan 
coil rusak.

- Impeller macet, tersumbat 
  kotoran

- Kebocoran pada kelep  atau 
 kebocoran pada inlet

- Mechanical seal rusak

- Air dalam tampungan habis
- Permukaan air sumur berada 

dibawah kemampuan hisap 
pompa

- Tekanan air dari tangki 
penampungan terlalu tinggi 

- Motor rusak

- Sensor tekanan rusak

- Sesuaikan panjang instalasi pipa 
dengan kemampuan pompa, kurangi 
jumlah tikungan, pilih diameter pipa 
yang sesuai spsifikasi.

- Pastikan instalasi pipa atau ruang 
pompa tidak tersumbat

- Tanyakan kepada pemasok daya (PLN)

- Perbaiki, ganti gulungan coil

- Bersihkan material yang menyangkut 
pada impeller pompa, sehingga 
putaran impeller tidak ada terhambat.

- Bersihkan atau ganti kelep/check 
valve, periksa instalasi pipa dan 
perbaiki kebocoran.

- Ganti dengan Mechanical seal baru

- Tekan tombol reset
- Ganti pompa yang memiliki 

spesifikasi/ kemampuan hisap sessuai 
permukaan air sumur

- Atur tekanan air dari tangki 
penampungan pada tekanan dimana 
pompa bisa beroperasi (ketinggian 
permukaan tidak lebih 2meter  dari 
center pompa.

- Hubungi Authorised Service Station 
untuk memperbaiki.

- Ganti sensor atau perbaiki 
kerusakannya.

gb.4
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