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FFOORREEWWOORRDD,,  WWAARRRREENNTTIIEESS  AANNDD  LLIIMMIITTAATTIIOONNSS 

11)) PPUURRPPOOSSEE
TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall  iiss  ttoo  eeaassee  aass  mmuucchh  aass
ppoossssiibbllee  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn,,  ooppeerraattiioonn  aanndd  sseerrvviicciinngg  ooff  CCLLDD  IInn--lliinnee
cceennttrriiffuuggaall  ppuummppss..
WWee  ssttrroonnggllyy  rreeccoommmmeenndd  ttoo  rreeaadd  iitt  aatttteennttiivveellyy  aanndd  ttoo  ccoonnssuulltt  iitt
wwhheenneevveerr  wwoorrkk  iiss  ddoonnee  oonn  tthhee  ppuummpp..
UUnnoobbsseerrvvaannccee  ooff  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  hheerree  rreeppoorrtteedd  oorr  iimmpprrooppeerr  uussee  oodd
tthhee  ppuummpp  bbyy  uunnsskkiilllleedd  ppeerrssoonnnneell  mmaayy  rreessuulltt  iinn  hheeaavvyy  ddaammaaggee  ttoo
tthhiinnggss  aanndd//oorr  iinnjjuurriieess  ttoo  tthhee  ppeerrssoonn  dduuee  ttoo  tthhee  pprreesseennccee  ooff  mmiivviinngg
ppaarrttss,,  pprreessssuurriizzeedd  fflliiddss  aanndd  eelleeccttrriiccaall  ccoonnnneeccttiioonnss..

IIMMPP  PPUUMMPPSS  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  iiss  rreeaaddiillyy  aavvaaiillaabbllee::  ffoorr  aannyy 
ddoouubbtt  oorr  ppoossssiibbllee  pprroobblleemm,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  uu  ssaallssoo  bbyy  pphhoonnee.. 

22)) CCHHEECCKK  TTHHEE  DDOOCCUUMMEENNTTSS
CChheecckk  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  aatt  ddeelliivveerryy  aaggaaiinnsstt  tthhee  aaccccoommppaannyyiinngg
ddooccuummeennttss,,  ppaayyiinngg  ppaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  ttoo  iittss  ccoommpplleetteenneessss  aanndd  ttoo
ppoossssiibbllee  ddaammaaggee  ooccccuurrrreedd  dduurriinngg  ttrraannssppoorrttaattiioonn..
TThhee  ssaammee  sshhoouulldd  bbee  ddoonnee  ffoorr  aannyy  aanncciillllaarryy  eeqquuiippmmeenntt..

33)) WWAARRRRAANNTTYY
TThhee  wwaarrrraannttyy  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  ppoossssiibbllee  ddaammaaggee  oorr  ffaaiilluurree  ccaauusseedd
bbyy  mmiisshhaannddlliinngg,,  wwrroonngg  eelleeccttrriiccaall  ccoonnnneeccttiioonnss  aanndd  uunnccoorrrreecctt
aasssseemmbblliinngg;;  tthhee  wwaarrrraannttyy  aallssoo  eexxcclluuddeess  iinn  aallll  ccaasseess
rreemmbboouurrsseemmeennttss  ffoorr  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  oorr  ffoorr  mmaajjoorr  ddaammaaggee..
IIMMPP  PPUUMMPPSS  ddeecclliinneess  aannyy  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ddaammaaggee  ttoo  ppeerrssoonnss  aanndd
tthhiinnss  dduuee  ttoo  iimmpprrooppeerr  uussee  ooff  tthhee  mmaacchhiinneerryy  hheerree  ddeessccrriibbeedd..
CCoonnssuummaabblleess  aarree  nnoott  ssuubbjjeecctt  ttoo  wwaarrrraannttyy..



CCHHAAPPTTEERR  11 

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN 

11..11  CCoonnssttrruuccttiioonn  ffeeaauutteerrss 
CCLLDD  ppuummppss  aarree  cceennttrriiffuuggaall  hhoorriizzoonnttaall  ppuummppss  ccoouupplleedd  bbyy mmeeaannss  ooff  aa  
ssppiinnddllee  ttoo  aa  tthhrreeee--pphhaassee  ttoottaallllyy  eenncclloosseedd  aassyynncchhrroonnoouuss mmoottoorr  wwiitthh  
eexxtteerrnnaall  vveennttiillaattiioonn  ffoorr  mmoottoorr  ccoooolliinngg.. 
SSeeaalliinngg  iiss  eennssuurreedd  bbyy  mmeecchhaanniiccaall  sshhaafftt  sseeaall.. 
TTyyppiiccaall  ppeerrffoorrmmaanncceess  rreeffeerr  ttoo  ccoonnttiinnuuoouuss  dduuttyy  wwiitthh  cclleeaarr  wwaatteerr 
((ssppeecciiffiicc  wweeiigghhtt  11..000000  KKgg..//mm³³))  wwiitthh  aa  mmaannoommeettrriicc  ssuuccttiioonn  hheeaadd  ooff  22 
mmeetteerrss  iiff  nnoott  ootthheerrwwiissee  ssppeecciiffiieedd.. 
WWiitthh  hhiigghheerr  hheeaaddss,,  ttiillll  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  66  ttoo  88  mmeetteerrss  ooff  ssuuccttiioonn 
ccoolluummnn,,  ppuummpp  ppeerrffoorrmmaanncceess  aarree  rreedduucceedd  iinn  ddeelliivveerryy  vvaalluueess.. 
PPuummpp  nnaammeeppllaattee  rreeppoorrttss  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddaattaa  :: 
-- MMaannuuffaaccttuurreess
-- PPuummpp  ttyyppee
-- SSeerriiaall  nnuummbbeerr
-- DDeelliivveerryy  ((lliittrreess  ppeerr  mmiinnuuttee))
-- HHeeaadd  ((mmeetteerrss))
-- MMoonntthh  //  yyeeaarr  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn
-- BBrreeaakk  ppoowweerr  ((kkWW))
-- RRoouunnddss  ppeerr  mmiinnuuttee  ((mmiinn--11))

11..22  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS 
CCLLDD  ppuummppss  aarree  mmaaiinnllyy  eemmppllooyyeedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
aapppplliiccaattiioonn  :: 
-- HHeeaattiinngg  aanndd  aaiirr  ccoonnddiittiioonniinngg  ssyysstteemmss
-- WWaatteerr  lliiffttiinngg  ffrroomm  llaakkeess,,  rriivveerrss,,  wweellllss,,  eettcc……
-- IIrrrriiggaattiioonn  ssyysstteemmss  oonn  ggrroouunndd  ssuurrffaaccee  oorr  bbyy  sspprriinnkklliinngg
-- WWaatteerr  ssuuppppllyy  ffoorr  ssmmaallll  ccoommmmuunniittiieess  oorr  iissoollaatteedd  hhoouusseess
-- PPrreessssuurree  ssyysstteemmss
-- SSuuppppllyy  ssyysstteemmss  ffoorr  ddoommeessttiicc  hhoott  wwaatteerr

CCLLDD  ppuummppss  sshhoouulldd  aallwwaayyss  ooppeerraattee  wwiitthhiinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg ooppeerraattiinngg  
lliimmiittss  :: 
-- MMaaxx..  ooppeerraattiinngg  pprreessssuurree  1100  bbaarrss

((66  bbaarrss  ffoorr  mmooddeellss  3322xx110000  aanndd  4400xx110000))
-- MMaaxx..  lliiqquuiidd  tteemmppeerraattuurree  ++113300°°CC

((++5500°°CC  ffoorr  mmooddeell  3322xx110000))
-- MMiinn..  lliiqquuiidd  tteemmppeerraattuurree  --1100°°CC
-- MMaaxx..  aammbbiieenntt  tteemmppeerraattuurree  ++4400°°CC
-- MMaaxx..  lliiqquuiidd  vviissccoossiittyy  55EE
-- MMaaxx..  nn°°  ooff  ssttaarrttuuppss  //  hhoouurr    2200  ((aatt  rreegguullaarr  iinntteerrvvaallss))

AATTTTEENNTTIIOONN  ::  ((OOppttiioonnaall  ssuuppppllyy)) 
TToo  eennssuurree  rreelliiaabbllee  ooppeerraattiioonn  ooff  ppuummppss  iinnssttaalllleedd  iinn  ppllaannttss 
wwiitthh  ccoolldd  wwaatteerr  **,,  aanndd  hhaavvee  aa  hhiigghh  rreelliiaabbiilliittyy,,  eelleeccttrriicc  mmoottoorrss 
aarree  pprroovviiddeedd  wwiitthh  hhoolleess  ffoorr  eexxhhaauusstt  ccoonnddeennssaattiioonn  oonn  tthhee 
ffllaannggee  ccoouupplliinngg  wwiitthh  tthhee  ppuummpp.. 
CChheecckk  tthhaatt  tthhee  ccoonnddeennssaattee  ddrraaiinn  hhoolleess  aarree  cclleeaarr.. 



11..33  NNooiissee  lleevveellss 
TThhee  ffoolllloowwiinngg  ttaabbllee  rreeppoorrttss  tthhee  nnooiissee  lleevveell  pprroodduucceedd  bbyy  CCLLDD  
ppuummppss  rruunnnniinngg  wwiitthhiinn  tthheeiirr  ooppeerraattiinngg  lliimmiittss  aanndd  iinnssttaalllleedd  aaccccoorrddiinngg 
ttoo  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  ggiivveenn  iinn  tthhiiss  mmaannuuaall.. 
((AAvveerraaggee  vvaalluueess  mmeeaassuurreedd  aatt  11  mmeetteerr  ffrroomm  tthhee  ppuummpp  aanndd 
eellaabboorraatteedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  IISSOO  ccuurrvvee  AA  ––  ssttaannddaarrdd  RR  11668800)).. 

MMOOTTOORR 
PPOOWWEERR 

((kkWW)) 
PPOOLLEESS NNOOIISSEE  LLEEVVEELLSS 

ddBB((AA)) 

00..2255--22 22 IInnffeerriioorree  aa  7700 
33 22 7722 
44--66..33 22 7788 
77..55--1155 22 8800 
1188..55--2222 22 8811 
3300--3377 22 8833 
00..2255--99 44 IInnffeerriioorree  aa  7700 

CCHHAAPPTTEERR  22 

TTRRAANNSSPPOORRTT  AANNDD  SSTTOORRAAGGEE 

22..11  TTrraannssppoorrtt 
BBeeffoorree  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  pplleeaassee  ppeerrffoorrmm  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cchheecckkss  :: 
-- WWeeiigghhtt  ooff  ppuummpp  //  mmoottoorr  ggrroouupp
-- OOvveerraallll  ddiimmeennssiioonnss  ooff  ppuummpp  //  mmoottoorr  uunniitt
-- SSuuiittaabbiilliittyy  ooff  lliiffttiinngg  ppooiinnttss,,  eeyyee  bboolltt  ffrroomm  ssiizzee  mmoottoorr  113322

TThhee  eelleeccttrriicc  ppuummpp  ccaann  bbee  ddiissppaattcchheedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwaayyss  :: 
-- BBooxx
-- SSiinnggllee  ppaalllleett
-- PPaalllleett  wwiitthh  ootthheerr  ppuummppss

TThhee  ppuummpp  sshhoouulldd  bbee  hhaannddlleedd  wwiitthh  eeqquuiippmmeenntt  ssuuiitteedd  ttoo  iittss  wweeiigghhtt 
aanndd  ttoo  tthhee  sshhaappee  ooff  iittss  ppaacckkaaggiinngg  ((sseeee  ssiiddee  ppiiccttuurreess)).. 
LLiiffttiinngg  bbyy  hhaanndd  iiss  aalllloowweedd  oonnllyy  ffoorr  wweeiigghhttss  lloowweerr  tthhaann  2200  KKgg.. 

22..22  SSttoorraaggee 
DDuurriinngg  ssttoorraaggee..  PPlleeaassee  oobbsseerrvvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprreeccaauuttiioonnss  :: 
-- SSttoorree  tthhee  ppuummpp  iinn  aa  ddrryy,,  sshheelltteerreedd  eennvviirroonnmmeenntt
-- CChheecckk  tthhaatt  aammbbiieenntt  tteemmppeerraattuurree  nneevveerr  ffaallllss  lloowweerr  tthhaann  55°°CC
-- RReessttoorree  tthhee  mmoottoorr  aafftteerr  lloonngg  ssttoorraaggee  ((mmoorree  tthhaann  66  mmoonntthhss))
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GGEENNEERRAALL  SSAAFFEETTYY  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS 

33..11  GGeenneerraall  iinnssttrruuccttiioonnss 
TThhee  ppuummpp((ss))  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  oonnllyy  ffoorr  tthhee  aapppplliiccaattiioonnss  ssppeecciiffiieedd  iinn 
sseeccttiioonn  11..22.. 
RReeccoommmmeennddeedd  ooppeerraattiioonnaall  lliimmiittss  mmuusstt  bbee  ssttrriiccttllyy  oobbsseerrvveedd.. 
IInn  ccaassee  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  nnoott  ssppeecciiffiieedd  oonn  tthhiiss  mmaannuuaall,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt 
IIMMPP  PPUUMMPPSS  ttoo  cchheecckk  ffoorr  ppuummpp  ssuuiittaabbiilliittyy,,  iinnssttaallllaattiioonn  ssaaffeettyy  aanndd  
ppuummpp lliiffee.. 
WWee  rreeccoommmmeenndd  bbeessiiddeess  ttoo  iinnssttaallll  tthhee  ppuummpp  iinn  aa  ssaaffee  ppllaaccee.. 

AATTTTEENNTTIIOONN 
IInn  ccaassee  ooff  eemmeerrggeennccyy,,  sswwiittcchh  ooffff  lliinnee  vvoollttaaggee  aanndd  wwaarrnn  sseerrvviiccee 
ppeerrssoonnnneell.. 

33..22  PPrreeccaauuttiioonnss  dduurriinngg  ooppeerraattiioonn 
NNeevveerr  ppuutt  yyoouurr  hhaannddss  oorr  aannyy  kkiinndd  ooff  oobbjjeecctt  iinnttoo  ppuummpp  ooppeenniinnggss 
wwhheerree  tthhee  sshhaafftt  rroottaatteess  ((sseeee  ssiiddee  ppiiccttuurree)).. 
PPrrootteecctt  mmoottoorr  aanndd  eelleeccttrriiccaall  ppaarrttss  iinn  ggeenneerraall  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ccuurrrreenntt 
rreegguullaattiioonnss.. 
IIff  wwaarrmm  wwaatteerr  iiss  ppuummppeedd,,  ddoo  nnoott  ttoouucchh  tthhee  ppuummpp.. 

33..33  RReessiidduuaall  rriisskkss 
TTaakkee  ccaarree  nnoott  ttoo  :: 
-- KKiicckk  tthhee  ppuummpp
-- PPrreessssuurriizzee  tthhee  ppuummpp  bbeeyyoonndd  rreeccoommmmeennddeedd  lliimmiittss
-- UUssee  tthhee  ppuummpp  uunnpprrooppeerrllyy
-- DDaammaaggee  tthhee  ppuummpp  bbyy  wwrroonngg  hhaannddlliinngg
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IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN 

((11)) 

((22)) 

((33)) 

(1) Installation suitable for
heating and
conditioning plants*.

(2) Installation allowed for
heating plants.

(3) Installation not allowed.

44..11  IInnssttaallllaattiioonn 
FFoorr  wwhhaatt  ccoonncceerrnnss  hhaannddlliinngg  aanndd  iinnssttaallllaattiioonn,,  pplleeaassee  rreeffeerr  ttoo  sseeccttiioonn 
22..11.. 
PPiippiinnggss  sshhoouulldd  aallwwaayyss  bbee  ccoonnnneecctteedd  ssoo  ttoo  aavvooiidd  aannyy  kkiinndd  ooff  ssttrreessss  
ttoo  ppuummppss.. 
SSuuccttiioonn  ppiippee  sshhoouulldd  bbee  aabbssoolluutteellyy  aaiirrttiigghhtt,,  wwiitthh  aa  ddiiaammeetteerr  llaarrggeerr  oorr 
((aatt  mmoosstt))  eeqquuaall  ttoo  ppuummpp  ssuuccttiioonn  nnoozzzzllee  ddiiaammeetteerr.. 
FFlluuiidd  vveelloocciittyy  iinnssiiddee  tthhee  ppiippiinngg  sshhoouulldd  nneevveerr  eexxcceeeedd  22  mmtt//  sseecc..  aatt  
ssuuccttiioonn  aanndd  33  mmtt//sseecc..  aatt  ddeelliivveerryy.. 
TThhee  ppuummppss  ccaann  bbee  iinnssttaalllleedd  oonn  ddeelliivveerryy  oorr  rreettuurrnn  ppiippeess  aanndd  iinn 
hhoorriizzoonnttaall  oorr  vveerrttiiccaall  ppoossiittiioonn,,  pprroovviiddeedd  tthhee  mmoottoorr  iiss  nneevveerr  ppllaacceedd 
bbeellooww  tthhee  ppuummpp  ttoo  aavvooiidd  wwaatteerr  lleeaakkaaggee  iinnttoo  mmoottoorr  oorr  bbeeaarriinnggss  ((sseeee 
ppiiccttuurreess)).. 
WWee  rreeccoommmmeennddeedd  tthhee  uussee  ooff  ggaattee  vvaallvveess  uuppssttrreeaamm  aanndd 
ddoowwnnssttrreeaamm  tthhee  ppuummpp.. 
LLeeaavvee  eennoouugghh  rroooomm  ffoorr  mmoottoorr  vveennttiillaattiioonn.. 
AAllssoo,,  tthhee  ppuummpp  sshhoouulldd  nnoott  bbee  iinnssttaalllleedd  iinn  tthhee  lloowweesstt  ppooiinntt  ooff  tthhee 
ssyysstteemm  ttoo  aavvooiidd  sseettttlleemmeennttss  bbuuiilldduupp.. 
FFoorr  aa  ccoorrrreecctt  aaiirr  bblleeeeddiinngg  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ffiillll  uupp  tthhee  wwhhoollee  ssyysstteemm.. 

44..22  EElleeccttrriiccaall  ccoonnnneeccttiioonnss 
EElleeccttrriiccaall  ccoonnnneeccttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  oonnllyy  bbyy  ssppeecciiaalliizzeedd 
ppeerrssoonnnneell,,  ssttrriiccttllyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  ooff  ppuummpp  aanndd  eelleeccttrriiccaall 
eeqquuiippmmeenntt  mmaannuuffaaccttuurreerrss.. 
RReemmoovvee  tteerrmmiinnaall  bbooaarrdd  ccoovveerr  bbyy  uunnssccrreewwiinngg  iittss  ssccrreewwss.. 
CCoonnnneecctt  eelleeccttrriiccaall  lliinneess  aass  sshhoowwnn  iinn  tthhee  ppiiccttuurree  aassiiddee  aanndd  iinnssiiddee  tthhee 
tteerrmmiinnaall  bbooaarrdd.. 

NNOOTTEE 
WWee  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  iinnssttaallll  uuppssttrreeaamm  tthhee  mmoottoorr  aa  ssaaffeettyy  sswwiittcchh 
ttoo  pprrootteecctt  tthhee  mmoottoorr  aaggaaiinnsstt  vvoollttaaggee  ddrroopp  oorr  oovveerrllooaadd.. 
PPlleeaassee  rreeffeerr  ttoo  vvoollttaaggee  ddaattaa  oonn  mmoottoorr  nnaammeeppllaattee  ffoorr  iittss  ccoorrrreecctt 
ssiizziinngg.. 
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CCOOMMMMIISSSSIIOONNIINNGG  AANNDD  SSTTAARRTTUUPP 

HHOOLLEESS  FFOORR 
EEXXHHAAUUSSTT 

VENT 

55..11::  SSttaarrttuupp 
BBeeffoorree  ssttaarrttiinngg  tthhee  ppuummpp  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ffiillll  aanndd  vveenntt  tthhee  wwhhoollee 
ssyysstteemm  uussiinngg,,  ffoorr  wwhhaatt  ccoonncceerrnnss  tthhee  ppuummpp,,  tthhee  rreelleevvaanntt  bblleeeeddiinngg 
vvaallvvee.. 
CChheecckk  rroottaattiioonn  ddiirreeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  tthhee  aarrrrooww  oonn  ppuummpp//mmoottoorr  ccaassiinngg;;  iiff 
ppuummpp  rroottaattiioonn  ddooeess  nnoott  mmaattcchh  tthhee  oonnee  sshhoowwnn  bbyy  tthhee  aarrrrooww,,  rreevveerrssee 
mmoottoorr  pphhaasseess  ((oonnllyy  iinn  ccaassee  ooff  tthhrreeee--pphhaasseess  mmoottoorrss)).. 
OOnnccee  tthhee  ppuummpp  hhaass  bbeeeenn  pprriimmeedd,,  cclloossee  ddeelliivveerryy  ggaattee  vvaallvvee,,  ssttaarrtt 
tthhee  ppuummpp  aanndd  ooppeenn  sslloowwllyy  ddeelliivveerryy  ggaattee  vvaallvvee  ((ssttaarrttuupp  wwiitthh  cclloosseedd 
ggaattee  vvaallvvee  rreedduucceess  ssttaarrttiinngg  vvoollttaaggee  ppeeaakk)).. 

AATTTTEENNTTIIOONN 
CCOONNDDEENNSSAATTIIOONN 

((OOppttiioonnaall  ssuuppppllyy)) 

NNeevveerr  lleeaavvee  ddeelliivveerryy  ggaattee  vvaallvvee  cclloosseedd  ffoorr  mmoorree  tthhaann  aa  mmiinnuuttee  aass 
tthhee  ppuummpp  ccaann  ddaannggeerroouussllyy  oovveerrhheeaatt.. 
AAvvooiidd  ddrryy  rruunnnniinngg.. 

DDuurriinngg  ooppeerraattiioonn,,  cchheecckk  sshhaafftt  sseeaall::  iitt  iiss  aa  mmeecchhaanniiccaall  sseeaall,,  aanndd  
tthheerreeffoorree  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  nnoo  lleeaakkss.. 
CChheecckk  aallssoo  tthhaatt  tthhee  ppuummpp  rruunnss  wwiitthhiinn  iittss  ooppeerraattiinngg  lliimmiittss  aanndd  tthhaatt  
vvoollttaaggee  vvaalluueess  rreeppoorrtteedd  oonn  ccoonnttrrooll  ppaanneell  ddoo  nnoott  eexxcceeeedd  mmoottoorr 
nnaammeeppllaattee  rraatteedd  vvaalluueess..  IIff  nneecceessssaarryy,,  ppaarrttiiaallllyy  cclloossee  ggaattee  vvaallvvee  oorr 
aaddjjuusstt  pprreessssuurree  sswwiittcchheess  iinntteerrvveennttiioonn.. 
AA  sslliigghhtt  ddrriippppiinngg  ffrroomm  tthhee  mmeecchhaanniiccaall  sseeaall  iiss  qquuiittee  nnoorrmmaall  aanndd 
sshhoouulldd  nnoott  bbee  ooff  ccoonncceerrnn.. 
HHoowweevveerr,,  iiff  ssoommee  mmiissffuunnccttiioonniinngg  iiss  ddeetteecctteedd  dduurriinngg  ssttaarrttuupp,,  ssttoopp 
iimmmmeeddiiaatteellyy  tthhee  ppuummpp  aanndd  iinnvveessttiiggaattee  tthhee  pprroobblleemm  ssttaarrttiinngg  wwiitthh  tthhee 
FFaauulltt  FFiinnddiinngg  cchhaarrtt  ((cchhaapptteerr  77)).. 

AATTTTEENNTTIIOONN 
TThhee  ssyysstteemm  sshhoouulldd  bbee  ffuullllyy  ccoommpplleetteedd  bbeeffoorree  ssttaarrttiinngg  tthhee  ppuummpp,,  
eessppeecciiaallllyy  ffoorr  wwhhaatt  ccoonncceerrnnss  eelleeccttrriiccaall,,  mmeecchhaanniiccaall  aanndd  hhyyddrraauulliicc 
ccoommppoonneennttss..  AAllll  ssaaffeettyy  ssyysstteemmss  mmuusstt  bbee  ooppeerraattiinngg  ccoorrrreeccttllyy.. 

AATTTTEENNTTIIOONN 
JJuunnccttiioonn  bbooxx  ccoovveerr  mmuusstt  aallwwaayyss  bbee  ffiixxeedd  oonn  mmoottoorr.. 

AATTTTEENNTTIIOONN 
PPuummppsseettss  ffoorr  ccoonnddiittiioonniinngg  ppllaannttss,,  mmuusstt  bbee  eexxpprreessssllyy 
rreeqquueesstteedd.. 
TToo  eennssuurree  rreelliiaabbllee  ooppeerraattiioonn  ooff  ppuummppss  iinnssttaalllleedd  iinn  ppllaannttss  wwiitthh 
ccoolldd  wwaatteerr  **,,  aanndd  hhaavvee  aa  hhiigghh  rreelliiaabbiilliittyy,,  eelleeccttrriicc  mmoottoorrss  aarree 
pprroovviiddeedd  wwiitthh  hhoolleess  ffoorr  eexxhhaauusstt  ccoonnddeennssaattiioonn  oonn  tthhee  ffllaannggee 
ccoouupplliinngg  wwiitthh  tthhee  ppuummpp..  ((OOppttiioonnaall  ssuuppppllyy)) 
CChheecckk  tthhaatt  tthhee  ccoonnddeennssaattee  ddrraaiinn  hhoolleess  aarree  cclleeaarr.. 



CCHHAAPPTTEERR  66 

MMAAIINNTTEENNAANNCCEE 

CASING 
DRAIN 

66..11::  OOrrddiinnaarryy  MMaaiinntteennaannccee 
OOnnccee  ssttaarrtteedd  tthhee  ppuummpp,,  cchheecckk  iitt  aass  ffrreeqquueennttllyy  aass  ppoossssiibbllee  bbyy  mmeeaannss 
ooff  ssyysstteemm  iinnssttrruummeennttaattiioonn  lliikkee  pprreessssuurree  ggaauuggeess,,  vvaaccuuuumm  mmeetteerrss 
aanndd  aammmmeetteerrss.. 
TThhee  ppuummpp  nneeeeddss  nnoorrmmaallllyy  nnoo  mmaaiinntteennaannccee,,  eexxcceepptt  aa  ppeerriiooddiiccaall 
cchheecckk  ffoorr:: 
-- AAbbssoorrbbeedd  ppoowweerr,,  ssuuccttiioonn  hheeaadd  aanndd  ffiinnaall  pprreessssuurree..
-- MMeecchhaanniiccaall  sseeaall  ooppeerraattiioonn  ((tthheerree  sshhoouulldd  bbee  nnoo  lleeaakkss))..
-- BBeeaarriinngg  ooppeerraattiioonn..
IIff  aa  ddaannggeerr  ooff  ffrroosstt  eexxiissttss,,  ddrraaiinn  tthhee  ppuummpp  ccoommpplleetteellyy  dduurriinngg  iiddllee
ppeerriiooddss  iinn  wwiinntteerr..
BBeeffoorree  ssttaarrttiinngg  tthhee  uunniitt  aaggaaiinn,,  mmaakkee  ssuurree  tthhee  rroottoorr  iiss  nnoott  jjaammmmeedd  oorr
ccllooggggeedd  bbyy  ssccaalleess  oorr  ssiimmiillaarr..  IIff  ssoo,,  ttuurrnn  tthhee  mmoottoorr  ffaann  wwiitthh  aa
ssccrreewwddrriivveerr  ttiillll  tthhee  rroottoorr  ccaann  ffrreeeellyy  ttuurrnn..
AAss  ffaarr  aass  tthhee  ccoooolliinngg  ssyysstteemmss  aarree  ccoonncceerrnneedd,,  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  nnoo
ccoonnddeennssaattee  hhaass  ddeevveellooppeedd  iinnssiiddee  tthhee  mmoottoorr,,  ootthheerrwwiissee  ppllaaccee  tthhee
mmoottoorr  iinn  vveerrttiiccaall  ppoossiittiioonn  aanndd  mmaakkee  eexxhhaauusstt  hhoolleess  oonn  mmoottoorr  sshhiieellddss
ttoo  rreelleeaassee  ccoonnddeennssaattee..
TThhiiss  ooppeerraattiioonn  mmuusstt  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  sskkiilllleedd  ppeerrssoonnnneell  oonnllyy..  PPuummpp
aanndd  ssyysstteemm  ccaann  nnooww  bbee  pprriimmeedd  aaggaaiinn  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  cchhaapptteerr  55..11..
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CCHHAAPPTTEERR  77 

FFAAUULLTT  FFIINNDDIINNGG 

PPRROOBBLLEEMM PPRROOBBAABBLLEE  CCAAUUSSEE RRIIMMEEDDYY 

11 
TTHHEE  PPUUMMPP  GGIIVVEESS 
NNOO  WWAATTEERR 

11..11  PPuummpp  aanndd  ssuuccttiioonn  ppiippee  nnoott 
wweellll  pprriimmeedd,,  wwiitthh  aaiirr  ttrraappppeedd  iinn 
tthhee  ssyysstteemm.. 

PPrriimmee  aaggaaiinn  ppuummpp  aanndd 
ssuuccttiioonn  ppiippee.. 

11..22  AAiirr  eenntteerr  tthhee  ssyysstteemm  tthhrroouugghh 
ssuuccttiioonn  ppiippee  ooppeenn  ttaappss.. CCoorrrreecctt  iinnssttaallllaattiioonn.. 

11..33  SSuuccttiioonn  hheeaadd  ttoooo  hhiigghh.. CCoorrrreecctt  iinnssttaallllaattiioonn.. 

11..44  WWrroonngg  rroottaattiioonn  ddiirreeccttiioonn.. SSeeee  ppaarr..  55..11 

11..55  TThhee  ttoottaall  hheeaadd  rreeqquuiirreedd  bbyy  
tthhee  ssyysstteemm  iiss  hhiigghheerr  tthhaann  rraatteedd 
ppuummpp  hheeaadd.. 

TThhee  ppuummpp  iiss  nnoott  ssuuiitteedd  ttoo 
tthhee  dduuttyy  rreeqquuiirreedd.. 

22 
UUNNSSUUFFFFIICCIIEENNTT 
DDEELLIIVVEERRYY 

22..11  FFoorreeiiggnn  bbooddiieess  aatt  iimmppeelllleerr 
cchhaannnneellss  oorr  tthhee  ssaammee  ccaauusseess  aass 
ppooiinnttss  11..11,,11..33,,11..44,,11..55.. 

RReemmoovvee  tthhee  ccaauusseess.. 

22..22  UUnnddeerrssiizzeedd  ssuuccttiioonn  ppiippee 
vvaallvvee,,  oorr  wwrroonngg  ppoossiittiioonniinngg  ooff 
ssuuccttiioonn  ppiippee.. 

CCoorrrreecctt  iinnssttaallllaattiioonn.. 

22..33  WWoorrnn  iimmppeelllleerr  aanndd//oorr  ppuummpp 
ccaassiinngg.. SSeeee  cchhaapptteerr  88.. 

33 
UUNNSSUUFFFFIICCIIEENNTT 
PPRREESSSSUURREE 

33..11  LLiiqquuiidd  vviissccoossiittyy  hhiigghheerr  tthhaann 
ssppeecciiffiieedd  aanndd//oorr  tthhee  ssaammee  ccaauusseess 
aass  ppooiinnttss  11..44,,  11..55,,  22..33.. 

PPuummpp  nnoott  ssuuiitteedd  ttoo  tthhee 
vviissccoossiittyy  aanndd//oorr  rreemmoovvee  tthhee 
ccaauusseess.. 

44 
EEXXCCEESSSSIIVVEE  BBRREEAAKK 
PPOOWWEERR 

44..11  PPuummpp  ppeerrffoorrmmaanncceess  aarree 
ddiiffffeerreenntt  tthhaann  rraatteedd.. 

DDeelliivveerryy  ggaattee  vvaallvvee  ppaarrttiiaallllyy 
cclloosseedd.. 

44..22  LLiiqquuiidd  SSGG  hhiigghheerr  tthhaann 
ssppeecciiffiieedd.. 

PPuummpp  nnoott  ssuuiitteedd  ttoo  tthhee 
sseerrvviiccee,,  ddeelliivveerryy  ggaattee  vvaallvvee 
ppaarrttiiaallllyy  cclloosseedd.. 

44..33  AAbbnnoorrmmaall  iinntteerrnnaall  rruubbbbiinngg 
((rroottaattiinngg  ppaarrttss  rruubb  aaggaaiinnsstt  ffiixxeedd 
ppaarrttss)).. 

RReeppaaiirr  tthhee  ppuummpp  ((sseeee 
cchhaapptteerr..  88)).. 
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PPRROOBBLLEEMM PPRROOBBAABBLLEE  CCAAUUSSEE RREEMMEEDDYY 

55 
TTHHEE  SSEEAALL  LLEEAAKKSS 
EEXXCCEESSSSIIVVEELLYY 

55..11  WWoorrnn  mmeecchhaanniiccaall  sseeaall.. SSeeee  cchhaapptteerr..  88.. 

55..22  WWoorrnn  sshhaafftt  aatt  mmeecchhaanniiccaall 
sseeaall  ppoossiittiioonn.. 

RReeppaaiirr  tthhee  ppuummpp  sseeee 
cchhaapptteerr..  88.. 

66 
TTHHEE  PPUUMMPP 
VVIIBBRRAATTEESS  AANNDD  IITT’’SS 
NNOOIISSYY 

66..11  UUnnbbaallaanncceedd  rroottaattiinngg 
aasssseemmbbllyy.. 

RReeppaaiirr  tthhee  ppuummpp  sseeee 
cchhaapptteerr  88.. 

66..22  MMoottoorr  bbeeaarriinngg  ffaaiilluurree.. SSeeee  cchhaapptteerr  88.. 

66..33  TThhee  ppuummpp  rruunnss  wwiitthh  ttoooo  llooww 
oorr  ttoooo  hhiigghh  ccaappaacciittyy,,  aallssoo  tthhee 
ssaammee  ccaauusseess  aass  ppooiinnttss  11..33,,  22..11,, 
22..22.. 

OOppeerraattee  tthhee  ppuummppss 
ddiiffffeerreennttllyy,,  rreemmoovvee  tthhee 
ccaauusseess  ooff  tthhee 
mmiissffuunnccttiioonniinngg.. 

66..44  PPuummpp  aanndd//oorr  ppiippiinngg  nnoott  ffiirrmmllyy 
ffaasstteenneedd.. CCoorrrreecctt  iinnssttaallllaattiioonn.. 
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CCHHAAPPTTEERR  88 

RREEPPAAIIRRIINNGG  TTHHEE  PPUUMMPP 

CASING 
DRAIN 

BBeeffoorree  ddiissaasssseemmbblliinngg  tthhee  ppuummpp:: 
SSwwiittcchh  ooffff  lliinnee  vvoollttaaggee.. 
CClloossee  ssuuccttiioonn  aanndd  ddeelliivveerryy  ggaattee  vvaallvveess.. 
LLeeaavvee  tthhee  ppuummpp  ttoo  ccooooll  ooffff  iinn  ccaassee  wwaarrmm  lliiqquuiidd  hhaass  bbeeeenn  ppuummppeedd.. 
DDrraaiinn  tthhee  ppuummpp  tthhrroouugghh  tthhee  rreelleevvaanntt  ddrraaiinniinngg  hhoollee  ((sseeee  ppiiccttuurree)).. 

RReemmoovviinngg  tthhee  ppuummpp  ffrroomm  tthhee  ssyysstteemm:: 
aa)) FFuullll  rreemmoovvaall  ffrroomm  tthhee  ssyysstteemm::

RReemmoovvee  bboollttss  ffrroomm  ssuuccttiioonn  aanndd  ddeelliivveerryy  ffllaannggeess.. 
RReemmoovvee  aallll  ssccrreewwss  ffaasstteenniinngg  tthhee  ppuummpp  ttoo  tthhee  ggrroouunndd  aanndd  lliifftt  tthhee 
ppuummpp  wwiitthh  aa  ssuuiitteedd  hhooiisstt  ((sseeee  sseeccttiioonn  22))..  FFoorr  rreeppaaiirriinngg,,  pplleeaassee  sseenndd 
tthhee  ppuummpp  ttoo  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  oorr  ttoo  aann  aauutthhoorriizzeedd  sshhoopp.. 

bb)) PPaarrttiiaall  rreemmoovvaall  ffrroomm  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn::

UUnnssccrreeww  tthhee  ssccrreewwss  bbeettwweeeenn  ppuummpp  ccaassiinngg  aanndd  llaanntteerrnn  aanndd  rreemmoovvee 
tthhee  aasssseemmbbllyy  mmoottoorr//llaanntteerrnn  ccoovveerr//iimmppeelllleerr  wwiitthhoouutt  rreemmoovviinngg  tthhee 
ppiippeess  ttoo  wwhhiicchh  ppuummpp  ccaassiinngg  rreemmaaiinnss  ccoonnnneecctteedd.. 
UUssee  aa  ssuuiitteedd  hhooiisstt  wwhheenn  mmoovviinngg//lliiffttiinngg  tthhee  ppuummpp;;  sseeee  sseeccttiioonn  22.. 
FFoorr  ttwwiinn  ppuummppss,,  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  rreemmoovvee  oonnllyy  oonnee  aasssseemmbbllyy 
mmoottoorr//llaanntteerrnn  ccoovveerr//iimmppeelllleerr,,  rreeppllaacciinngg  iitt  wwiitthh  tthhee  bblliinndd  lloocckkiinngg  
ffllaannggee  ssuupppplliieedd.. 

cc)) MMeecchhaanniiccaall  sseeaall  rreeppllaacceemmeenntt  ::
WWhheenn  rreeppllaacciinngg  tthhee  mmeecchhaanniiccaall  sseeaall,,  eennssuurree  tthhee  ccoommpplleettee  cclleeaanniinngg
ooff  eeaacchh  ppaarrtt  aanndd  uussee  aallll  nneecceessssaarryy  ccaarree  ttoo  aavvooiidd  ddaammaaggiinngg  tthhee  sseeaall
bbyy  kknnoocckkss,,  jjoollttss,,  ccuuttttiinngg  eeddggeess,,  eettcc..
TTaakkee  ccaarree  nnoott  ttoo  ffoouull  sseeaalliinngg  ffaacceess,,  eessppeecciiaallllyy  wwiitthh  ggrreeaassee  oorr  ooiill..
TToo  rree--iinnssttaallll  tthhee  ppuummpp,,  pplleeaassee  rreeffeerr  ttoo  sseeccttiioonnss  44  aanndd  55..
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CCHHAAPPTTEERR  99 

SSPPAARREE  PPAARRTTSS 

99..11::  SSppaarree  ppaarrttss  oorrddeerriinngg 
FFoorr  aa  ffaasstteerr  pprroocceessssiinngg  ooff  yyoouurr  oorrddeerr,,  wwhheenn  oorrddeerriinngg  ssppaarree  ppaarrttss 
pplleeaassee  ssppeecciiffyy:: 
-- PPuummpp  ttyyppee..
-- PPuummpp  sseerriiaall  nnuummbbeerr..
-- PPaarrtt  nnaammee  aanndd  rreeffeerreennccee  nnuummbbeerr  aass  lliisstteedd  oonn  sseeccttiioonnaall

ddrraawwiinnggss..
-- PPuummpp  ttyyppee  aanndd  sseerriiaall  nnuummbbeerr  aarree  eeaassiillyy  ffoouunndd  oonn  ppuummpp

nnaammeeppllaattee..

CCHHAAPPTTEERR  1100 

DDEECCOOMMMMIISSIIOONNIINNGG  AANNDD  DDIISSMMAANNTTLLIINNGG 

1100..11::  DDiissmmaannttlliinngg 
WWhheenn  tthhee  ppuummpp  wwiillll  bbee  ppeerrmmaanneennttllyy  ssttooppppeedd  aanndd  ddiissmmaannttlleedd,,  tthhee 
vvaarriioouuss  mmaatteerriiaallss  ccoommppoossiinngg  iitt  sshhoouulldd  bbee  pprrooppeerrllyy  ddiissppoosseedd  ooff.. 
IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  nnoo  rreessiidduuaall  ppoolllluuttiinngg  lliiqquuiiddss  aarree  
ttrraappppeedd  wwiitthhiinn  tthhee  ppuummpp.. 
TThhee  mmaatteerriiaallss  uusseedd  iinn  ppuummpp  ccoonnssttrruuccttiioonn  aarree:: 
-- SStteeeell  aanndd  ccaasstt  iirroonn..
-- AAlluummiinniiuumm..
-- RRuubbbbeerr  aanndd  ppllaassttiicc..
-- CCooppppeerr  aanndd  bbrraassss..
TThhee  ddiissppoossaall  ooff  ppoolllluuttiinngg  lliiqquuiiddss  aanndd  mmaatteerriiaallss  sshhoouulldd  ffoollllooww  ccuurrrreenntt
eennvviirroonnmmeennttaall  rreegguullaattiioonnss..
EEnnvviirroonnmmeenntt  pprrootteeccttiioonn  iiss  aann  iinnccrreeaassiinnggllyy  pprreessssiinngg  pprroobblleemm..
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PPooss.. DDeennoommiinnaattiioonn 
11111111 PPuummpp  ccaassiinngg 
11222222 GGllaanndd  ccoovveerr 
11223300 IInnssppeeccttiioonn  ccoovveerr 
11334400 LLaanntteerrnn  --  ccoovveerr 
22220000 IImmppeelllleerr 
22554400 BBaaffffllee 
22555500 SShhuutttteerr 
22555555 SShhuutttteerr  ppiivvoott 
22991122 IImmppeelllleerr  nnuutt 
44220000 MMeecchhaanniiccaall  sseeaall 
44559900 GGaasskkeett 
66551155 DDrraaiinn  pplluugg 
66552211 VVeenntt  pplluugg 
66554433 SSpprriinngg  wwaasshheerr 

HHeexxaaggoonnaall  hheeaadd ssccrreeww 
HHeexxaaggoonnaall  hheeaadd ssccrreeww 
HHeexxaaggoonnaall  hheeaadd ssccrreeww 

HHeexxaaggoonnaall  hheeaadd ssccrreeww 
66558800 HHeexxaaggoonnaall  nnuutt 
66771100 TTaabb 

WWaasshheerr 
WWaasshheerr 

88002200 MMoottoorr 

RReeccoommmmeennddeedd 
ssppaarree  ppaarrttss 

TTWWIINN  VVEERRSSIIOONN 
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