
SHIMIZU Baca seluruh isi buku petunjuk ini sebelum anda 
mengoperasikan pompa untuk mendapatkan hasil 
yang Optimal.

1. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SEBELUM
    MENGGUNAKAN POMPA

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 terjadi  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 resiko 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 rangkaian kabel motor dan 
peyambungan pada petunjuk  penggunaan pompa air listrik otomatis ini pada hal.4 bag.7

7. Jika pompa tidak digunakan untuk waktu yang lama, lepas steker atau matikan saklar. Saat 
melepaskan steker, cabut steker body-nya. (gb.1)

8. Jangan menyentuh/melepaskan steker jika kondisi tangan basah. (gb.2)
9. Jangan gunakan pompa untuk memompa cairan selain air dan suhu air tidak melebihi 40 °C  

(gb.3)
10.Jika pompa ditempatkan diluar rumah harus terlindung dari hujan atau aman dari matahari 

secara langsung, dan untuk mempermudah perawatan/
    perbaikan pompa area pemasangan pompa sesuai dengan 
    keterangan  (gb.4)

40°C

Gasoline

Alcohol

gb.3

gb.2gb.1

Ketinggiannya
cukup untuk 
melepaskan 
pump cover

Kencangkan dengan nutLantai beton
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Min.30cm

Min.
30cm

gb.4

Kedalaman hisap (m)

Panjang pipa  horizontal (m)

8 7 6 5

3 14.5 26 37.5 49

4
gb.5

BILA POMPA TIDAK DIOPERASIKAN 
DALAM  WAKTU LAMA 
* Jika pompa macet, putar poros dibagian 

belakang searah jarum jam menggunakan 
obeng atau alat sejenisnya (gb.8) 

gb.8

8. KERUSAKAN DAN CARA MEMPERBAIKI

Kerusakan Penyebab Cara Memperbaiki

Pompa tidak bisa  
memompa air
(Motor tidak bisa
dioperasikan)

Stekernya longgar atau power
switch rusak.

- Pastikan steker tetap kencang
   dan tidak rusak

Kumparan motor atau pressure
switch sudah rusak.

Impeller tersangkut benda lain.

Kapasitor telah bocor atau 
meleleh.

Pasokan air kering, atau
bocor pada pipa hisap.

Check valve tidak bisa
menutup dengan rapat.

Kurangnya air pancingan
di dalam pompa.

Pipa hisap tersumbat.

Permukaan air lebih rendah
dari ujung pipa hisap

Pressure switch rusak.

Pompa ber
operasi secara
terus menerus

- Ganti motor atau ganti pressure 
  switch yang bagus.

- Lepaskan Impeller Cover dan
   bersihkan kotorannya.

- Ganti Capacitor yang baru

- Periksa persediaan air dan
  pastikan tidak ada 
  kebocoran instalasi pipa.

- Buka untuk membersihkan &
  periksa check valve packing

- Lakukan pemancingan ulang

- Periksa dan bersihkan pipa.

- Pastikan panjang
  pipa hisap lebih rendah
  dari permukaan air.

- Perbaiki atau ganti yang baru

Pompa tidak bisa  
memompa air
(Meskipun
motor beroperasi
 normal)

Udara di dalam small tank
berkurang.

Penggunaan volume air terlalu
kecil.

Kebocoran pada small tank.

Kerusakan pada pressure switch.

Operasional
pompa terlalu
sering On-Off 

- Pastikan tidak terjadi
  kebocoran pada small tank

- Buka kran untuk kapasitas air
  yang sesuai.

- Ganti small tank

- Perbaiki atau ganti pressure
  switch baru.
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Buku Petunjuk Penggunaan
Pompa Air Listrik Otomatis Sumur Dangkal

Rangkaian Kabel
Pompa Air Listrik Otomatis

M

Abu-abu

Pressure switch

Merah

Biru

HitamCoklat

Capacitor

S

~220V, 50Hz

Kuning-Hijau Thermal Protector

7. RANGKAIAN LISTRIK

Motor

Biru

Abu-abuAbu-abu

Model: PLW-150 BIT, PLW-200 BIT, PLW-300 BIT

Reg No. : PMKG.463.09.2020Reg No. : PMKG.50.01.2020

P
L



3. PETUNJUK UNTUK INSTALASI

Ilustrasi instalasi pompa bila digunakan 
untuk memompa air dari sumur.

Tinggi Dorong

Saringan/Strainer

> 30 cm

T
in

g
g
ih

is
a
p
 

Horizontal

Permukaan Air

Center pompa

Pipa hisap

Saringan pasir

Grounding

Pasang pompa sedekat 
mungkin dengan sumur
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01. Pump Cover
02. Small Tank
03. Pressure Switch
04. Hopper Cap
05. Check Valve Cover
06. Body
07. Impeller Cover
08. Flange Inlet
09. Base Plate 
10. Smart Device
11. Flange Outlet
12. Power Cord

x

x

07

09

08

11

12

Pressure Switch

Jangan membuka 
tutup pressure switch 
dan menyetelnya

- Accumulator penstabil 
tekanan untuk kinerja 
pressure switch

Steel plate

Accumulator
Nipple

Small tank
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Strainer/Saringan - Jika untuk menghisap air dari sumur atau tangki 
reservoir harus dilengkapi saringan yang dipasang pada 
pipa hisap dan jarak dari sumur sekurangnya 30 cm 

2. BENTUK DAN NAMA KOMPONEN POMPA

01

x

x

x

0405

03 0206

Center pompa

Tidak lebih dari 2m

Permukaan air

Ilustrasi instalasi pompa bila digunakan untuk
memompa air dari tangki.

Jika digunakan untuk memompa air dari 
tampungan/tangki disarankan level air terhadap 
pompa tidak lebih tinggi dari 2 meter untuk 
mencegah kerusakan yang disebabkan oleh water 
hammer

2. Saat selesai proses no.1, pasang hopper cap dengan kencang, 
kemudian periksa kebocoran pada pompa.

3. Operasikan pompa dengan menghubungkan kabel daya ke sumber 
arus listrik.

4. Jika pompa tidak mengeluarkan air selama 7 menit, ulangi proses 
nomor 1

Air jangan 
sampai meluap

Hopper cap

Xgb.6

Setelah pemasangan, untuk pertama kali pengoperasian, buka hopper cap dan tuangkan air 
pancingan hingga ruang pompa penuh air.
1. Saat mengisi air, jangan sampai meluap, hati-hati air jangan sampai menyiram elemen listrik 

seperti motor, dll. (gb.6)

5. CARA MENGOPERASIKAN POMPA

- Pipa horizontal (dari sumur ke pompa) dibatasi oleh tinggi hisap mengingat permukaan air 
akan berkurang pada musim kemarau/musim panas (gb.5) 

x

x

x

x

x

OUT

IN

Impeller cover gb.7

- Pompa ini tidak membutuhkan program perawatan khusus. Sebagai tindakan pencegahan 
terhadap terjadinya kerusakan, kami menyarankan untuk menambahkan saringan guna 
menahan partikel besar masuk kedalam sirkulasi, jika terdapat kotoran/sampah yang menempel 
di impeller dapat menyebabkan motor menjadi macet, lakukan langkah-langkah berikut:

- Lepaskan steker listrik sebelum memperbaiki.
- Keluarkan air dari pompa.
- Buka Impeller Cover.
- Bersihkan puing-puing pasir atau kotoran
   yang nyangkut di impeller.
- Setelah kotoran dibersihkan pasang
   kembali Impeller Cover. (gb.7)

Membersihkan Smart Device
- Bersihkan smart device secara berkala

6. PERAWATAN POMPA 

Hex.
Head Bolt 

Smart device

32

4. SPESIFIKASI POMPA 

H. Maks.:... Meter 

P/Switch ON:... kgf/cm²

Pipa Hisap & Dorong:... inch 

Q:... l/min 

U : 1x220 V~   

I : Ampere

Pompa OFF  :... l/min  

POMPA

MOTOR

30 

1.4

25mm (1”)

10 
28 

2.0A

< 4

MODEL

PLW-150 BIT PLW-200 BIT PLW-300 BIT

Q:... l/min 
H:... Meter
H:... Meter

22 
7 

22 
8 

22 
8 

26 40

1.4

< 4

1.8
< 4

50 60

3.0A2.6A

34 34 

25mm (1”) 25mm (1”)

IPX4
16µF / 370 V~ -1n : 2900 min

50 Hz
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