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FFOORREEWWOORRDD,,  WWAARRRRAANNTTIIEESS  AANNDD  LLIIMMIITTAATTIIOONNSS  
  
TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  iinnssttrruuccttiioonnss  mmaannuuaall  iiss  ttoo  eeaassee  aass  mmuucchh  aass  ppoossssiibbllee  tthhee  
iinnssttaallllaattiioonn,,  ooppeerraattiioonn  aanndd  sseerrvviicciinngg  ooff  AAttuurriiaa  ssuubbmmeerrssiibbllee  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  ooff  tthhee  
ppuummpp  bbyy  uunnsskkiilllleedd  ppeerrssoonnnneell  mmaayy  rreessuulltt  iinn  hheeaavvyy  ddaammaaggee  ttoo  tthhiinnggss  aanndd//oorr  
iinnjjuurriieess  ttoo  tthhee  ppeerrssoonn  dduuee  ttoo  tthhee  pprreesseennccee  ooff  mmoovviinngg  ppaarrttss,,  pprreessssuurriizzeedd  fflluuiiddss  
aanndd  eelleeccttrriiccaall  ccoonnnneeccttiioonnss..  
  
AATTUURRIIAA  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  iiss  rreeaaddiillyy  aavvaaiillaabbllee::  ffoorr  aannyy  ddoouubbtt  oorr  
ppoossssiibbllee  pprroobblleemm,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  uuss  aallssoo  bbyy  pphhoonnee..  
  
TThhee  eelleeccttrriicc  ppuummppss  aarree  ccaarreeffuullllyy  iinnssppeecctteedd  aanndd  tteesstteedd  bbeeffoorree  ddiissppaacchhmmeenntt..  
CChheecckk  hhoowweevveerr  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  aatt  ddeelliivveerryy  aaggaaiinnsstt  tthhee  aaccccoommppaannyyiinngg  
ddooccuummeennttss..  
CChheecckk  ccaassee  iinntteeggrriittyy  bbeeffoorree  rreemmoovviinngg  tthhee  ggrroouupp..  PPaarrttss  aanndd  aacccceessssoorriieess  ccaann  bbee  
ppaacckkeedd  aalloonnee  oorr  ffaasstteenneedd  ttoo  tthhee  ppaacckkiinngg  ccaassee..  IIff  ssoommeetthhiinngg  iiss  mmiissssiinngg  oorr  
ddaammaaggeedd,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  iimmmmeeddiiaatteellyy  YYoouurr  llooccaall  ffoorrwwaarrddiinngg  aaggeenntt..  
  
  
WWAARRRRAANNTTYY  AANNDD  LLIIMMIITTAATTIIOONNSS  
  
TThhee  wwaarrrraannttyy  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  ppoossssiibbllee  ddaammaaggeess  oorr  ffaaiilluurree  ccaauusseedd  bbyy  
mmiisshhaannddlliinngg,,  wwrroonngg  eelleeccttrriiccaall  ccoonnnneeccttiioonnss  aanndd  uunnccoorrrreecctt  aasssseemmbblliinngg;;  tthhee  
wwaarrrraannttyy  aallssoo  eexxcclluuddeess  iinn  aallll  ccaasseess  tthhee  eemmiissssiioonn  ooff  ppaassss  cceerrttiiffiiccaatteess  aanndd  
rreemmbboouurrsseemmeennttss  ffoorr  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  oorr  ffoorr  ccoonnsseeqquueennttiiaall  ddaammaaggee..  
AAttuurriiaa  ddeecclliinneess  aannyy  rreessppoonnssaabbiilliittyy  ffoorr  ddaammaaggeess  ttoo  ppeerrssoonnss  aanndd  tthhiinnggss  dduuee  ttoo  
iimmpprrooppeerr  uussee  ooff  tthhee  mmaacchhiinneerryy  hheerree  ddeessccrriibbeedd..  
CCoonnssuummaabblleess  aarree  nnoott  ssuubbjjeecctt  ttoo  wwaarrrraannttyy..  
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CCHHAAPPTTEERR  11  
  
GGEENNEERRAALL  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  
  
  
11..11  PPuummpp  aanndd  mmoottoorr  ggrroouupp  
  
TThhee  eelleeccttrriicc  ppuummpp  iiss  aa  cceennttrriiffuuggaall  mmuullttiissttaaggee  ppuummpp  wwiitthh  ssuubbmmeerrssiibbllee  mmoottoorr  aanndd  
bbuuiilltt--iinn  nnoonn  rreettuurrnn  vvaallvvee,,  ddeessiiggnneedd  ttoo  mmiinniimmiizzee  ffrriiccttiioonn  lloosssseess..  TThhee  iimmppeelllleerrss  aarree  
ddiinnaammiiccaallllyy  bbaallaanncceedd  aanndd  tthhee  sshhaaffttss  aarree  ddrriivveenn  bbyy  ccoo--aaxxiiaall  bbuusshh  bbeeaarriinnggss..  
TThhee  eelleeccttrriicc  ppuummpp  iiss  mmaannuuffaaccttuurreedd  iinn  ttwwoo  vveerrssiioonnss::  
--  rraaddiiaall  ffllooww  
--  mmiixxeedd  ffllooww  
TThhee  rraaddiiaall  vveerrssiioonn  ffeeaattuurreess  ccoommppaacctt  aaxxiiaall  ssttaaggeess  mmaaddee  ooff  ssttaaggee  ccaassiinngg,,  iimmppeelllleerr  
aanndd  ddiiffffuusseerr,,  aalllloowwiinngg  tthhee  aasssseemmbblliinngg  ooff  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ssttaaggeess  ttoo  rreeaacchh  
hhiigghheerr  ddeelliivveerryy  hheeaaddss..  
TThhee  mmiixxeedd  ffllooww  ssttaaggeess  ffeeaattuurreess  iinnsstteeaadd  ssttaaggee  ccaassiinnggss  wwiitthh  bbuuiilltt--iinn  ddiiffffuusseerrss  aanndd  
sseemmii--aaxxiiaall  iimmppeelllleerrss..  TThhiiss  kkiinndd  ooff  ppuummpp  iiss  eemmppllooyyeedd  iinn  ppllaaccee  ooff  rraaddiiaall  vveerrssiioonnss  
wwhheenn  hhiigghheerr  ccaappaacciittiieess  aarree  rreeqquuiirreedd  wwiitthh  tthhee  ssaammee  wweellll  ddiiaammeetteerr..  
  
  
11..22  CCoonnssttrruuccttiioonn  ffeeaattuurreess  
  
PPuummpp  nnaammeeppllaattee  rreeppoorrttss  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonnss::  
  
--  MMaannuuffaaccttuurreerr    --  PPuummpp  ttyyppee  
--  SSeerriiaall  nnuummbbeerr    --  CCaappaacciittyy  ((mm³³//hh))  
--  HHeeaadd  ((mmeetteerrss))    --  MMoonntthh//  yyeeaarr  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn  
--  SShhaafftt  ssppeeeedd  ((RRppmm))  --  BBrreeaakk  PPoowweerr  ((kkWW))  
  
  
11..33  AApppplliiccaattiioonnss  
  
SSuubbmmeerrsseedd  eelleeccttrriicc  ppuummppss  aarree  mmaaiinnllyy  eemmppllooyyeedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aapppplliiccaattiioonnss::  
  
--  IInndduussttrriiaall  aanndd  cciivviill  aapppplliiccaattiioonnss  
--  IIrrrriiggaattiioonn  ssyysstteemmss  
--  WWaatteerr  ssuuppppllyy  ssyysstteemmss  
--  MMiinniinngg  
--  OOffffsshhoorree  
--  NNuucclleeaarr  aanndd  sstteeaamm  ppoowweerr  ssttaattiioonnss  
--  FFiirree--ffiigghhttiinngg  eeqquuiippmmeennttss  
  
MMoottoorrss  aarree  gguuaarraanntteeeedd  ffoorr  ppllaanntt  ooppeerraattiioonn  uupp  ttoo  2200  bbaarr..  MMaaxxiimmuumm  aalllloowwaabbllee  
wwaatteerr  tteemmppeerraattuurree  iinn  ssttaannddaarrdd  ccoonnssttrruuccttiioonnss  iiss  2255°°CC..  FFoorr  hhiigghheerr  tteemmppeerraattuurreess,,  
pplleeaassee  ccoonnssuulltt  oouurr  TTeecchhnniiccaall  DDeeppaarrttmmeenntt..  
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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  ggrroouupp  
--  SSuuiittaabbiilliittyy  ooff  lliiffttiinngg  ppooiinnttss  
  
AAttuurriiaa  ppuummppiinngg  uunniittss  aanndd  tthheeiirr  aacccceessssoorriieess  ((iiff  iinncclluuddeedd))  aarree  ppaacckkeedd  iinn  ccrraatteess  
ssuuiitteedd  ffoorr  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ttoo  aavvooiidd  aannyy  ddaammaaggee  oonn  tthhee  wwaayy..  HHoowweevveerr,,  wwee  
rreeccoommmmeenndd  ttoo  iinnssppeecctt  ccaarreeffuullllyy  tthhee  ggrroouupp  aatt  ddeelliivveerryy..  
TThhee  ppuummpp  sshhoouulldd  bbee  hhaannddlleedd  wwiitthh  eeqquuiippmmeenntt  ssuuiitteedd  ttoo  iittss  wweeiigghhtt  aanndd  ttoo  tthhee  
sshhaappee  ooff  iittss  ccrraattee  ((sseeee  ssiiddee  ppiiccttuurreess))..  
LLiiffttiinngg  bbyy  hhaanndd  iiss  aalllloowweedd  oonnllyy  ffoorr  wweeiigghhttss  lloowweerr  tthhaann  2200  kkiillooggrraammss..  
  
  
22..22  SSttoorraaggee  
  
DDuurriinngg  ssttoorraaggee,,  pplleeaassee  oobbsseerrvvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprreeccaauuttiioonnss::  
SSttoorree  tthhee  ppuummpp  iinn  aa  cclloosseedd,,  ddrryy  aanndd  aaiirryy  eennvviirroonnmmeenntt..  
AAllll  mmoottoorrss  aarree  ffiilllleedd  wwiitthh  aa  wwaatteerr//  aannttiiffrreeeezzee  mmiixxttuurree  ttoo  pprreevveenntt  iinntteerrnnaall  ffrreeeezziinngg  
uupp  ttoo  --3300°°CC..  
MMoottoorrss  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ssttoorreedd  oorr  iinnssttaalllleedd  wwiitthh  lloowweerr  tteemmppeerraattuurreess  oorr  ffoorr  ppeerriiooddss  
lloonnggeerr  tthhaann  1122  mmoonntthhss;;  hhoowweevveerr,,  iiff  tthhiiss  iiss  uunnaavvooiiddaabbllee,,  ttuurrnn  tthhee  sshhaafftt  bbyy  hhaanndd  
oonnccee  aa  mmoonntthh..  
IIff  tthhee  mmoottoorr  hhaass  bbeeeenn  ssttoorreedd  ffoorr  mmoorree  tthhaann  1122  mmoonntthhss,,  ddiissaasssseemmbbllee  iitt  aanndd  cchheecckk  
rroottaattiinngg  ppaarrttss  aanndd  tthhrruusstt  bbeeaarriinngg..  
JJuusstt  bbeeffoorree  iinnssttaallllaattiioonn,,  ddrraaiinn  ccoommpplleetteellyy  tthhee  mmoottoorr  ffrroomm  tthhee  wwaatteerr//  aannttiiffrreeeezzee  
mmiixxttuurree  aanndd  ffiillll  iitt  wwiitthh  cclleeaarr  wwaatteerr,,  ffoolllloowwiinngg  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  rreeppoorrtteedd  oonn  tthhiiss  
mmaannuuaall..  
PPrrootteecctt  ccaabbllee  eennddss  aaggaaiinnsstt  hhuummiiddiittyy..  
TToo  aavvooiidd  aannyy  ddaammaaggee  ttoo  tthhee  eelleeccttrriicc  ccaabblleess,,  nneevveerr  bbeenndd  tthheemm  wwiitthh  aa  ccuurrvviinngg  
rraaddiiuuss  tthhaann  lloowweerr  66  ttiimmeess  tthheeiirr  ddiiaammeetteerr..  
PPrrootteecctt  aaggaaiinnsstt  ddiirreecctt  ssuunnlliigghhtt  tthhee  ppuummpp//  mmoottoorr  ggrroouupp,,  tthhee  eelleeccttrriicc  ccaabblleess  aanndd,,  iinn  
ccaassee  tthhee  ppuummpp  wwiillll  bbee  ssttoorreedd  ppaarrttiiaallllyy  ddiissmmaannttlleedd,,  tthhee  rruubbbbeerr  ppaarrttss  aanndd  tthhee  
tthhrruusstt  bbeeaarriinnggss..  
  
  
  
  

CCHHAAPPTTEERR  33  
  
GGEENNEERRAALL  SSAAFFEETTYY  IINNCCTTRRUUCCTTIIOONNSS  
  
  
33..11::  GGeenneerraall  IInnssttrruuccttiioonnss  
  
TThhee  ppuummpp((ss))  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  oonnllyy  ffoorr  tthhee  aapppplliiccaattiioonnss  ssppeecciiffiieedd  iinn  ppaarr..  11..33..  
IInn  ccaassee  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  nnoott  ssppeecciiffiieedd  oonn  tthhiiss  mmaannuuaall,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  AATTUURRIIAA  ttoo  
cchheecckk  ffoorr  ppuummpp  ssuuiittaabbiilliittyy,,  iinnssttaallllaattiioonn  ssaaffeettyy  aanndd  ppuummpp  lliiffee..  
BBeeffoorree  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee  ppuummpp,,  mmaakkee  ssuurree  tthhee  eelleeccttrriicc  ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  
ccoonncceerrnneedd  iinnssttaallllaattiioonn  aarree  ddiissccoonnnneecctteedd  ffrroomm  mmaaiinn  ppoowweerr  ssuuppppllyy..  
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CCHHAAPPTTEERR  44  
  
IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  
  
  
44..11  IInnssttaallllaattiioonn  
  
FFoorr  wwhhaatt  ccoonncceerrnnss  ppuummpp  hhaannddlliinngg  aatt  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  ssiittee,,  pplleeaassee  rreeffeerr  ttoo  sseeccttiioonn  
22..11..  
CClleeaann  tthhee  wweellll  ffrroomm  ssaanndd  oorr  ggrriitt  bbyy  aappppllyyiinngg  tthhee  nnoorrmmaall  cclleeaanniinngg  pprroocceedduurreess,,  
tthheenn  ppllaaccee  tthhee  ppuummppiinngg  uunniitt  aatt  tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  wweellll,,  ffaasstteenn  iitt  ttoo  tthhee  hhooiisstt  hhooookk  aanndd  
ffiillll  tthhee  mmoottoorr  aass  ffoolllloowwss::  
  
aa))  PPllaaccee  tthhee  mmoottoorr  iinn  vveerrttiiccaall  ppoossiittiioonn..  
bb))  RReemmoovvee  ffiilllliinngg  pplluugg  ((AA))  aanndd  rreeppllaaccee  iitt  wwiitthh  tthhee  nniippppllee  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  ppiippee  aanndd  
ffuunnnneell  ddeelliivveerreedd  wwiitthh  tthhee  mmoottoorr..  
cc))  RReemmoovvee  vveenntt  pplluugg  ((BB))  ttoo  bblleeeedd  tthhee  aaiirr  ppoossssiibbllyy  ttrraappppeedd  iinn  tthhee  mmoottoorr..  
dd))  HHoollddiinngg  tthhee  ffuunnnneell  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  vveenntt  vvaallvvee,,  ppoouurr  cclleeaarr  wwaatteerr  iinn  tthhee  mmoottoorr  
uunnttiill  tthhee  mmiixxttuurree  aallrreeaaddyy  iinn  ssttaarrttss  ddrrooppppiinngg  ffrroomm  tthhee  vveenntt  vvaallvvee..  
ee))  SSttoopp  ppoouurriinngg  wwaatteerr  iinn  tthhee  mmoottoorr,,  ssccrreeww  vvaallvvee  ((BB))  pplluugg  bbaacckk  iinn  ppllaaccee,,  rreemmoovvee  
tthhee  nniippppllee  aanndd  ssccrreeww  vvaallvvee  ((AA))  pplluugg  bbaacckk  iinn  ppllaaccee..  
  
TThhee  ggrroouupp  sshhoouulldd  nneevveerr  rruunn  wwiitthhoouutt  bbeeiinngg  ffiilllleedd,,  ssiinnccee  ppuummpp  bbeeaarriinnggss  aarree  
lluubbrriiccaatteedd  bbyy  tthhee  ppuummppeedd  fflluuiidd..  
DDrryy  rruunnnniinngg  sshhoouulldd  bbee  aabbssoolluutteellyy  aavvooiiddeedd  eevveenn  ffoorr  aa  vveerryy  sshhoorrtt  ppeerriioodd,,  ssiinnccee  iitt  
mmiigghhtt  hheeaavviillyy  ddaammaaggee  tthhee  ppuummpp..  
AAllssoo,,  tthhee  ppuummpp  sshhoouulldd  nnoott  rreesstt  oonn  tthhee  wweellll  bboottttoomm  aass  tthhee  mmoottoorr  wwoouulldd  rruunn  iinn  aa  
hhiigghh  ssaanndd--ccoonncceennttrraattiioonn  eennvviirroonnmmeenntt  wwiitthh  aa  ddaannggeerroouuss  rreedduuccttiioonn  ooff  iittss  ccoooolliinngg  
ccaappaacciittyy  aanndd  pprroobbaabbllee  wwiinnddiinnggss  bbuurrnn--oouutt..  
CChheecckk  ccaabbllee  ccoonnnneeccttiioonn  ttoo  tthhee  ccoonnttrrooll  ppaanneell  tteerrmmiinnaallss..  CChheecckk  aallssoo  tthhee  
ccaalliibbrraattiioonn  ooff  tthheerrmmaall  pprrootteeccttiioonn  rreellaayyss,,  wwhhiicchh  sshhoouulldd  bbee  sseett  aaccccoorrddiinngg  ttoo  rraatteedd  
bbrreeaakk  ppoowweerr..  
DDiissccoonnnneecctt  tthhee  ggrroouupp  ffrroomm  mmaaiinn  eelleeccttrriicc  ssuuppppllyy  bbeeffoorree  lloowweerriinngg  iitt  iinn  tthhee  wweellll..  
  
FFaasstteenn  aaccccuurraatteellyy  tthhee  ccaabbllee  ffaarr  eenndd  aass  tthhee  ccaabbllee  mmiigghhtt  ffaallll  iinn  tthhee  wweellll..  LLoowweerr  
tthheenn  tthhee  eelleeccttrriicc  ppuummpp  iinnttoo  tthhee  wweellll  wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  ttwwoo  ssuuppppoorrttiinngg  bbrraacckkeettss  
ppllaacceedd  aalltteerrnnaatteellyy  oonn  tthhee  ppuummpp  ccoolluummnn  ppiippee..  
  
PPrroocceeeedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwaayy::  
aa))  CCoonnnneecctt  tthhee  ffiirrsstt  ccoolluummnn  sseeccttiioonn  ttoo  tthhee  ppuummpp  ddeelliivveerryy  nnoozzzzllee  aafftteerr  hhaavviinngg  
ppllaacceedd  aa  sspplliitttteedd  ssuuppppoorrttiinngg  bbrraacckkeett  aatt  tthhee  ooppppoossiittee  eenndd  ooff  tthhee  ppiippee..  IInn  ccaassee  ooff  
tthhrreeaaddeedd  ccoolluummnn  ppiippeess,,  ppllaaccee  bbyy  tthhee  uuppppeerr  eenndd  tthhee  ssuuiitteedd  tthhrreeaaddeedd  sslleeeevvee  ttoo  
aavvooiidd  ppoossssiibbllee  sslliiddiinngg  bbeettwweeeenn  ppiippee  aanndd  bbrraacckkeett..  
bb))  MMoovvee  tthhee  aasssseemmbbllyy  wwiitthh  aa  hhooiisstt  aanndd  lloowweerr  iitt  ttiillll  tthhee  bbrraacckkeett  wwiillll  rreesstt  oonn  tthhee  
wweellll  ooppeenniinngg..  
cc))  FFaasstteenn  eevveerryy  22  oorr  33  mmeetteerrss  tthhee  eelleeccttrriicc  ssuuppppllyy  ccaabblleess  ttoo  tthhee  ppuummpp  ccoolluummnn  bbyy  
mmeeaannss  ooff  ssuuiitteedd  bbaannddss..  WWee  rreeccoommeenndd  aa  ffiirrmm  ffaasstteenniinngg,,  ssiinnccee  ssllaacckkeenn  ccaabblleess  wwiillll  
tteenndd  ttoo  sslliiddee  ddoowwnn  aalloonngg  tthhee  ppiippee  dduuee  ttoo  tthheeiirr  oowwnn  wweeiigghhtt,,  ccrreeaattiinngg  lloooossee,,  
bbeennddiinngg  sseeccttiioonnss  wwhhiicchh  ccoouulldd  vviioolleennttllyy  rruubb  aaggaaiinnsstt  tthhee  wweellll  iinntteerrnnaall  wwaallllss  aatt  
ppuummpp  ssttaarrttuupp  aanndd  ssttooppppiinngg..  
dd))  CCoonnnneecctt  tthhee  sseeccoonndd  ccoolluummnn  ppiippee,,  tthhaatt  ttoooo  ccoouupplleedd  ttoo  aa  ssuuppppoorrttiinngg  bbrraacckkeett  aatt  
iittss  ttoopp..  
ee))  KKeeeepp  tthhee  aasssseemmbbllyy  lliifftteedd  aanndd  rreemmoovvee  tthhee  ffiirrsstt  ssuuppppoorrttiinngg  bbrraacckkeett,,  tthheenn  lloowweerr  
tthhee  uunniitt  aass  ddeessccrriibbeedd  aatt  ppooiinntt  ((bb))..  
ff))  RReeppeeaatt  tthhiiss  ooppeerraattiioonn  ttiillll  rreeaacchhiinngg  tthhee  ddeessiirreedd  ddeepptthh..  TThhee  uunniitt  sshhoouulldd  bbee  
ssuubbmmeerrsseedd  ffoorr  aatt  lleeaasstt  ff  oorr  22  mmeetteerrss  bbeellooww  tthhee  wwaatteerr  ddyynnaammiicc  lleevveell,,  ssuucchh  
hhoowweevveerr  ttoo  ffuullffiill  iittss  NNPPSSHH  rreeqquuiirreemmeennttss..  TThhee  wwaatteerr  lleevveell,,  ffoorr  sseeaassoonnaall  ddrroopp  oorr  
ffoorr  aann  eexxcceessssiivvee  ppuummpp  ddeelliivveerryy  ccoommppaarreedd  ttoo  wweellll  ffeeeeddiinngg,,  sshhoouulldd  nneevveerr  bbee  
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lloowweerr  tthhaann  tthhee  ppuummpp  ssuuccttiioonn  cchhaammbbeerr,,  aass  tthhaatt  ccoouulldd  ccaauussee  ddrriivviinngg  bbuusshheess  
sseeiizziinngg  aanndd  mmoottoorr  oovveerrhheeaattiinngg..  
CChheecckk  tthhee  lleennggtthh  ooff  tthhee  ccoolluummnn  ppiippee  wwhhiillee  lloowweerriinngg  tthhee  uunniitt,,  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthhee  
uunniitt  iiss  iinnssttaalllleedd  aatt  tthhee  rriigghhtt  ddeepptthh..  DDeeffiinniittiivvee  ffaasstteenniinngg  iiss  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  wweellddiinngg    
aanndd  bboollttiinngg  tthhee  llaasstt  ppiippee  ffllaannggee  ttoo  tthhee  wweellll  ooppeenniinngg..  
IInn  ccaassee  ooff  tthhrreeaaddeedd  ppiippeess,,  tthheessee  hhaavvee  ttoo  bbee  ccoommpplleetteellyy  ttiigghhtteenneedd  aanndd  ppoossssiibbllyy  
lloocckkeedd  ssiinnccee  tthhee  ggrroouupp  rreeaaccttiioonn  ttoorrqquuee  aatt  ssttaarrttuupp  ccoouulldd  mmaakkee  tthheemm  lloooossee..  
  
NNOOTTEE  ::  FFllaannggeess  sshhoouulldd  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  ssuuiitteedd  sslloottss  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  tthhee  
wwiirreess..  
  
DDuurriinngg  tthhee  aasssseemmbblliinngg  uussee  aa  ssuussppeennssiioonn  rriinngg  ffaasstteenneedd  ttoo  tthhee  ccoolluummnn  ppiippee,,  ttoo  
aavvooiidd  ddrrooppppiinngg  tthhee  ppuummpp  iinn  tthhee  wweellll  iinn  ccaassee  ooff  hhooiisstt  ffaaiilluurree  oorr  cchhaaiinn  bbrreeaakkiinngg..  
  
  
44..22  EElleeccttrriiccaall  CCoonnnneeccttiioonnss  
  
EElleeccttrriiccaall  ccoonnnneeccttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  oonnllyy  bbyy  ssppeecciiaalliizzeedd  ppeerrssoonnnneell,,  ssttrriiccttllyy  
ffoolllloowwiinngg  tthhee  iinnssttrruuccttiioonn  ooff  mmoottoorr  aanndd  eelleeccttrriiccaall  eeqquuiippmmeenntt  mmaannuuffaaccttuurreess..  WWee  
rreeccoommmmeenndd  ttoo  iinnssttaallll  uuppssttrreeaamm  tthhee  mmoottoorr  aa  ssaaffeettyy  sswwiittcchh  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  mmoottoorr  
aaggaaiinnsstt  vvoollttaaggee  ddrroopp  oorr  oovveerrllooaadd..  RReeffeerr  ttoo  vvoollttaaggee  ddaattaa  oonn  mmoottoorr  nnaammeeppllaattee  ffoorr  
iittss  ccoorrrreecctt  ssiizziinngg..  LLeeaavvee  22  oorr  33  mmeetteerrss  ooff  ccaabbllee  mmoorree  iinn  ccaassee  tthhee  tteerrmmiinnaall  
ccoonnnneeccttiioonn  sshhoouulldd  bbee  cchhaannggeedd..  
  
  
44..33  PPoowweerr  ssuuppppllyy  ccaabbllee  ccoonnnneeccttiioonn  
  
TThhee  ssuuppppllyy  ccaabbllee  sshhoouulldd  bbee  sseelleecctteedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  AAmmppeerree  ffllooww,,  sshhoowweedd  oonn  
mmoottoorr  nnaammeeppllaattee..  
IIff  tthhee  ccaabbllee  iiss  nnoott  ssuupppplliieedd  wwiitthh  tthhee  mmoottoorr,,  iitt  sshhoouulldd  ssuuiitt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
rreeqquuiirreemmeenntt::  
aa))  IIttss  sseeccttiioonn  sshhoouulldd  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  tthhee  oonnee  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  mmoottoorr  

mmaannuuffaaccttuurreerr  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ccaarrrriieedd  ppoowweerr,,  iinnssttaallllaattiioonn  ddeepptthh  aanndd  mmoottoorr  
ssttaarrttiinngg  ssyysstteemm..  

bb))  WWaarrrraannttyy  rreeqquuiirreedd::  uupp  ttoo  660000VV  iinn  wwaatteerr..  
cc))  MMoottoorr  ccoonnnneeccttiioonn  sshhoouulldd  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  wwiitthh  eexxttrreemmee  ccaarree..  
dd))  TThhee  ccaabbllee  sshhoouulldd  sshhooww  nnoo  ccuuttss,,  ccrraacckkss,,  ssccrraattcchheess  oorr  ootthheerr  ddaammaaggeess..  
  
IIff  ttwwoo  ccaabblleess  hhaavvee  ttoo  bbee  jjooiinneedd  iinn  ppaarraalllleell,,  ppaayy  eexxttrreemmee  aatttteennttiioonn  wwhheenn  
ccoonnnneeccttiinngg  ccaabblleess  ooff  tthhee  ssaammee  ccoolloorr..  
  
  
44..44  EElleeccttrriicc  ssyysstteemm  
  
TThhee  mmoottoorr  iiss  ccoonnnneecctteedd  bbyy  tthhee  ssuuppppllyy  ccaabbllee  ttoo  tthhee  ccoonnttrrooll  ppaanneell  wwhhiicchh  ccoonnttaaiinnss  
tthhee  nneecceessssaarryy  ccoonnttrrooll  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ddeevviicceess..  SSiinnccee  eevveerryy  ddiiffffiiccuullttyy,,  eeiitthheerr  
mmeecchhaanniiccaall  oorr  eelleeccttrriicc,,  wwiillll  ddaammaaggee  aallmmoosstt  aauuttoommaattiiccaallllyy  tthhee  mmoottoorr  wwiinnddiinnggss,,  iitt  
iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  ccoonnttrrooll  aanndd  pprrootteeccttiioonn  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  bbee  aaddeeqquuaattee  aanndd  
rreelliiaabbllee..  EEccoonnoommyy  mmaayy,,  iinn  tthhiiss  ccaassee,,  pprroodduuccee  uunnpplleeaassaanntt  rreessuullttss..  WWee  
rreeccoommmmeenndd  bbeessiiddeess  aann  eeffffiicciieenntt  ggrroouunnddiinngg  ooff  tthhee  ccoonnttrrooll  ppaanneell..  
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44..55  EElleeccttrriicc  pprrootteeccttiioonnss  
  
IInn  aallll  ccaassee  ooff::  
--  DDOOLL  ssttaarrttiinngg  
--  SSttaarr//  DDeellttaa  ssttaarrttiinngg  
--  SSttaattoorr  ssttaarrttiinngg  
--  AAuuttoottrraassffoorrmmeerr  
  
AArree  nneecceessssaarryy::  
--  AAnn  oovveerrllooaadd  pprrootteeccttiioonn  
--  AA  sshhoorrtt  cciirrccuuiitt  pprrootteeccttiioonn  
--  SSuucchh  pprrootteeccttiioonnss  sshhoouulldd  ttrriipp  oonn  aallll  tthhrreeee  pphhaasseess..  
  
WWee  ssuuggggeesstt  bbeessiiddeess  pprrootteeccttiioonnss  aaggaaiinnsstt::  
--  PPhhaassee  ddrroopp  
--  VVoollttaaggee  ddrroopp  
--  WWaatteerr  lleevveell  ddrroopp..  
  
  
44..66  RRoottaattiioonn  ddiirreeccttiioonn  
  
CChheecckk  mmoottoorr  rroottaattiioonn  ddiirreeccttiioonn  bbeeffoorree  ccoouupplliinngg  tthhee  mmoottoorr  ttoo  tthhee  ppuummpp,,  ssoo  ttoo  
aavvooiidd  aannyy  ddaammaaggee  ttoo  mmoottoorr  tthhrruusstt  bbeeaarriinngg..  FFiinndd  aanndd  mmaarrkk  bbyy  mmeeaannss  ooff  ccyycclliicc  
pphhaassee  iinnddiiccaattoorr,,  wwhhoossee  ppooiinntteerr  iiss  ttuurrnniinngg  cclloocckkwwiissee,,  mmaaiinnss  tteerrmmiinnaallss  LL11,,  LL22  aanndd  
LL33  aanndd  ccoonnnneecctt  tthheemm  ttoo  ccoonnttrrooll  ppaanneell  tteerrmmiinnaallss  LL11,,  LL22  aanndd  LL33..  
  
SSttaarr//ddeellttaa  ssttaarrttiinngg  
MMoottoorr  ccaabblleess  aarree  mmaarrkkeedd  wwiitthh  lleetttteerrss  UU11--VV11--WWff  ee  UU22--VV22--WW22..  
TThheeyy  hhaavvee  ttoo  bbee  ccoonnnneecctteedd  ttoo  ccoonnttrrooll  ppaanneell  tteerrmmiinnaallss,,  rreessppeeccttiivveellyy::  UU11--VV11--  WW11  
aanndd  UU22--VV22--WW22  ffoorr  cclloocckkwwiissee  rroottaattiioonn  ((sseeeenn  ffrroomm  mmoottoorr//ppuummpp  ccoouupplliinngg))..  
IInn  ccaassee  ooff  ccoouunntteerrcclloocckkwwiissee  rroottaattiioonn,,  rreevveerrssee  tteerrmmiinnaallss  UU11--VV11  aanndd  UU22--  WW22..  
  
DDOOLL,,  ssttaattoorr  aanndd  aauuttoottrraannssffoorrmmeerr  ssttaarrttiinngg  
MMoottoorr  ccaabblleess  aarree  mmaarrkkeedd  wwiitthh  lleetttteerrss  UU11,,  VV11,,  WW11  aanndd  hhaavvee  ttoo  bbee  ccoonnnneecctteedd  ttoo  
ccoonnttrrooll  ppaanneell  tteerrmmiinnaallss,,  rreessppeeccttiivveellyy::  UU11,,  VV11,,WW11  ffoorr  cclloocckkwwiissee  rroottaattiioonn  ((sseeeenn  
ffrroomm  mmoottoorr//ppuummpp  ccoouupplliinngg))..  FFoorr  ccoouunntteerrcclloocckkwwiissee  rroottaattiioonn,,  rreevveerrssee  ttwwoo  ooff  tthhee  
ccaabblleess..  
  
  
44..77  FFuurrtthheerr  iinnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  ssiixx--ccaabblleess  mmoottoorrss  
tteerrmmiinnaallss  ccoonnnneeccttiioonn  
  
SSiixx  ccaabblleess  mmoottoorrss  ccaann  bbee  ssttaarrtteedd  wwiitthh  aa  SSttaarr//DDeellttaa  ssttaarrtteerr  oonnllyy  iiff  mmaaiinn  vvoollttaaggee  iiss  
aatt  lleeaasstt  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  tthhee  mmoottoorr  mmiinniimmuumm  rraatteedd  vvoollttaaggee..  
TToo  oobbttaaiinn  tthhee  ccoorrrreecctt  rroottaattiioonn  ddiirreeccttiioonn,,  ffiinndd  mmaaiinn  tteerrmmiinnaallss  LL11,,  LL22  aanndd  LL33  aass  
pprreevviioouussllyy  ddeessccrriibbeedd..  
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CCHHAAPPTTEERR  55  
  
CCOOMMMMIISSSSIIOONNIINNGG  AANNDD  SSTTAARRTTUUPP  
  
  
55..11::  SSttaarrttuupp  
  
SSttaarrtt  tthhee  ppuummpp  wwiitthh  ggaattee  vvaallvvee  hhaallff  ooppeenneedd  ttoo  cchheecckk  rroottaattiioonn  ddiirreeccttiioonn..  WWhheenn  
tthhee  wwaatteerr  ssttaarrttss  fflloowwiinngg,,  cclloossee  ffuurrtthheerr  tthhee  ggaattee  vvaallvvee::  pprreessssuurree  rraattiinngg  sshhoouulldd  bbee  
hhiigghheerr  tthhaann  rraatteedd  pprreessssuurree  vvaalluuee..  
IIff  tthhiiss  iiss  nnoott  tthhee  ccaassee,,  tthhee  rroottaattiioonn  ddiirreeccttiioonn  iiss  wwrroonngg..  RReevveerrssee  ttwwoo  mmoottoorr  pphhaasseess  
ttoo  rreessttoorree  tthhee  ccoorrrreecctt  rroottaattiioonn  ddiirreeccttiioonn..  
TThhee  ppuummpp  sshhoouulldd  nnoott  rruunn  iinn  tthhee  wwrroonngg  sseennssee  ffoorr  mmoorree  tthhaann  33  mmiinnuutteess..  
CClloossee  tthheenn  tthhee  ggaattee  vvaallvvee  ttoo  aabboouutt  tthhee  hhaallff  ooff  iittss  ffuullll  ooppeenniinngg  aanndd  lleeaavvee  tthhee  
ppuummpp  rruunnnniinngg  ffoorr  aa  mmiinnuuttee..  SSttoopp  tthheenn  tthhee  ppuummpp  ffoorr  ffiivvee  mmiinnuutteess  ttoo  aallllooww  tthhee  
ddiissssoolluuttiioonn  ooff  aaiirr  bbuubbbblleess  wwhhiicchh,,  iiff  pprreesseenntt,,  mmiigghhtt  eennddaannggeerr  sshhaafftt  lluubbrriiccaattiioonn..  
SSttaarrtt  tthhee  ppuummpp  aanndd  ggrraadduuaallllyy  ooppeenn  tthhee  ddeelliivveerryy  ggaattee  vvaallvvee  ttiillll  tthhee  wwaatteerr  sshhoowwss  
ffrreeee  ooff  ssaanndd,,  oorr  ttiillll  tthhee  ssuussppeennddeedd  ssaanndd  hhaass  ddrrooppppeedd  ttoo  aa  ssuuffffiicciieennttllyy  llooww  
ppeerrcceennttaaggee  ((4400  gg//mm³³))..  
BBeeffoorree  ddeeffiinniittiivveellyy  ccoommmmiissssiioonniinngg  tthhee  ppuummpp,,  rreemmoovvee  ssttaarrtteerr  ffuusseess  aanndd  cchheecckk  tthhee  
eelleeccttrriicc  cciirrccuuiitt  iinntteeggrriittyy  wwiitthh  aann  oohhmm--mmeetteerr  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  nnoo  
ddaammaaggeess  wwhheenn  lloowweerriinngg  tthhee  ppuummpp  iinn  tthhee  wweellll..  
IIff  tthhee  rreessuullttss  aarree  nneeggaattiivvee,,  lliifftt  tthhee  ggrroouupp  aaggaaiinn  aanndd  cchheecckk  iitt  tthhoorroouugghhllyy..  
FFoorr  tthhrreeee--pphhaasseess  uunniittss,,  tthhee  eelleeccttrriicc  rreessiissttaannccee  vvaalluuee  sshhoouulldd  bbee  nneeaarrllyy  tthhee  ssaammee  
ffoorr  eeaacchh  pphhaassee..  
CChheecckk  iinnssuullaattiioonn  rreessiissttaannccee  ttoo  tthhee  ggrroouunndd  ((ii..ee..  bbeettwweeeenn  ccaabbllee  eenndd  aanndd  
ddiisscchhaarrggee  ppiippee))  uussiinngg  aa  mmeeggaahhoommss--mmeetteerr..  MMiinniimmuumm  vvaalluuee  ttoo  tthhee  ggrroouunndd  ffoorr  aa  
nneeww  ppuummpp  iiss  1100  mmeeggaahhoommss  wwiitthh  ccoolldd  mmoottoorr..  
HHoowweevveerr,,  iiff  ssoommee  mmiissffuunnccttiioonniinngg  iiss  ddeetteecctteedd  dduurriinngg  ssttaarrttuupp,,  ssttoopp  iimmmmeeddiiaatteellyy  
tthhee  ppuummpp  aanndd  iinnvveessttiiggaattee  tthhee  pprroobblleemm  ssttaarrttiinngg  wwiitthh  tthhee  FFaauulltt  FFiinnddiinngg  cchhaarrtt  
((cchhaapptteerr  77))..  
CChheecckk  aallssoo  tthhaatt  tthhee  ppuummpp  rruunnss  wwiitthhiinn  iittss  ooppeerraattiinngg  lliimmiittss  aanndd  tthhaatt  vvoollttaaggee  rraatteess  
rreeppoorrtteedd  oonn  ccoonnttrrooll  ppaanneell  ddoo  nnoott  eexxcceeeedd  mmoottoorr  nnaammeeppllaattee  rraatteedd  vvaalluueess..  IIff  
nneecceessssaarryy,,  ppaarrttiiaallllyy  cclloossee  ggaattee  vvaallvvee  oorr  aaddjjuusstt  tthhee  iinntteerrvveennttiioonn  ooff  pprreessssuurree  
sswwiittcchheess..  
  
AAtttteennttiioonn::  TThhee  ssyysstteemm  sshhoouulldd  bbee  ffuullllyy  ccoommpplleetteedd  bbeeffoorree  ssttaarrttiinngg  tthhee  ppuummpp,,  
eessppeecciiaallllyy  ffoorr  wwhhaatt  ccoonncceerrnnss  eelleeccttrriiccaall,,  mmeecchhaanniiccaall  aanndd  hhyyddrraauulliiccaall  
ccoommppoonneennttss..  AAllll  ssaaffeettyy  ssyysstteemmss  mmuusstt  bbee  ccoorrrreeccttllyy  ooppeerraattiinngg..  
  
  
55..22  OOppeerraattiioonn  
  
TThhee  mmaaxx..  nnuummbbeerr  ooff  ppoossssiibbllee  ssttaarrttuuppss  //  hhoouurr  ddeeppeennddss  ffrroomm  mmoottoorr  ppoowweerr  aanndd  
ssttaarrtteerr  ttyyppee..  
--  UUpp  ttoo  110000  HHpp  ==  1100  ssttaarrttuuppss  //  hhoouurr  
--  110000//220000  HHpp  ==  88  ssttaarrttuuppss  //  hhoouurr  
--  aabboovvee  220000  HHpp  ==  55  ssttaarrttuuppss  //  hhoouurr  
  
IIff  tthhee  ppuummpp  ddooeess  nnoott  ssttaarrtt,,  aavvooiidd  iinnssiissttiinngg  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  bbeeffoorree  iinnvveessttiiggaatteedd  tthhee  
rreeaassoonn..  
AAllll  mmoottoorrss  ccaann  aaffffoorrdd    ÷÷  55%%  vvoollttaaggee  ddeevviiaattiioonn  ffrroomm  rraatteedd  vvoollttaaggee  vvaalluueess..  
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55..33  RRuunnnniinngg  tteessttss  
  
IInn  ccaassee  ooff  ppuummpp  mmiissffuunnccttiioonniinngg,,  ppeerrffoorrmm  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tteessttss  ttoo  ffiinndd  oouutt  tthhee  
pprroobbaabbllee  rreeaassoonnss::  
  
FFiirrsstt  tteesstt  
CClloossee  ffuullllyy  tthhee  ggaattee  vvaallvvee..  
NNoottee  aatt  ssttaarrttuupp  tthhee  AAMMPPSS  aabbssoorrbbeedd..  
NNoottee  dduurriinngg  ooppeerraattiioonn..  
NNoottee  pprreessssuurree  aass  rreeppoorrtteedd  bbyy  tthhee  pprreessssuurree  ggaauuggee  oonn  ddeelliivveerryy..  
NNoottee  vveerrttiiccaall  ddiissttaannccee  bbeettwweeeenn  wwaatteerr  lleevveell  aanndd  tthhee  ggaauuggee  ddiiaall  cceenntteerr..  
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccaasseess  aarree  ppoossssiibbllee::  
SSaammee  pprreessssuurree,,  ssaammee  AAMMPPSS  oobbssoorrbbeedd..  
  
IIff  tthhee  ggaauuggee  rreeaaddiinnggss  ddoo  nnoott  ddiiffffeerr  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ffrroomm  pprreevviioouuss  rreeaaddiinnggss,,  tthhee  
iimmppeelllleerrss  aarree  nnoott  wwoorrnn  aanndd  mmoottoorr  rroottaattiioonn  iiss  ccoorrrreecctt..  
IIff  tthhee  AAMMPPSS  aabbssoorrbbeerr  ddiidd  nnoott  cchhaannggee  ffrroomm  tthhee  oorriiggiinnaall  rreeaaddiinnggss,,  tthhee  ppuummpp  aanndd  
mmoottoorr  iinntteerrnnaall  rruubbbbiinngg  ddiidd  nnoott  iinnccrreeaassee  aanndd  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  wwaatteerr  ssuussppeennddeedd  
ssaanndd  iiss  nnoott  rreepprreesseennttiinngg  aa  pprroobblleemm  ffoorr  tthhee  ppuummpp..  
  
LLoowweerr  pprreessssuurree::  
LLoowweerr  pprreessssuurree  mmeeaannss  wwoorrnn  iimmppeelllleerrss,,  oorr  ttoooo  llooww  mmaaiinn  vvoollttaaggee..  
  
HHiigghheerr  AAMMPPSS  aabbssoorrbbeedd::  
TThhiiss  uussuuaallllyy  iinnddiiccaatteess  aa  ssttrroonngg  rruubbbbiinngg  bbyy  tthhee  bbeeaarriinngg  jjoouurrnnaallss  dduuee  ttoo  
ssuussppeennddeedd  ssoolliiddss..  
  
SSeeccoonndd  tteesstt  
  
OOppeenn  ccoommpplleetteellyy  tthhee  ggaattee  vvaallvvee..  
NNoottee  tthhee  AAMMPPSS  aabbssoorrbbeedd..  
NNoottee  pprreessssuurree  aass  rreeppoorrtteedd  bbyy  tthhee  pprreessssuurree  ggaauuggee..  
NNoottee  ppuummpp  ddeelliivveerryy  aass  rreeppoorrtteedd  bbyy  tthhee  ffllooww  mmeetteerr..  
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccaassee  iiss  ppoossssiibbllee::  
PPuummpp  ddeelliivveerryy  lloowweerr  tthhaann  rraatteedd  ddeelliivveerryy..  TThhiiss  ccaann  ddeeppeenndd  ffrroomm  ssccaalliinngg,,  ffrroomm  aa  
ccllooggggeedd  uuppssttrreeaamm  vvaallvvee  oorr  ffrroomm  lleeaakkss  aalloonngg  tthhee  ppiippee  lliinnee..  
  
  
  
  
  

CCHHAAPPTTEERR  66  
  
MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  
  
  
PPeerriiooddiiccaall  mmaaiinntteennaannccee  iiss  ssttrriiccttllyy  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  wwaatteerr  ssuussppeennddeedd  
ssaanndd..  
NNoo  mmaaiinntteennaannccee  iiss  nneecceessssaarryy  aass  lloonngg  aass  tthhee  ppuummpp  kkeeeeppss  rruunnnniinngg  eeffffiicciieennttllyy,,  ii..ee..  
ppuummpp  ddeelliivveerryy  kkeeeeppss  aabboovvee  5500%%  ooff  rraatteedd  ddeelliivveerryy  oorr  tthhee  AAMMPPSS  aabbssoorrbbeedd  ddoo  nnoott  
eexxcceeeeddss  tthhee  55%%  aalllloowwaannccee..  IInn  ssoommee  ccaasseess  iitt  wwiillll  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  rreeppllaaccee  wwoorrnn  
ppaarrttss  ssuucchh  aass  iimmppeelllleerrss,,  sseeaalliinngg  rriinnggss  oorr  bbeeaarriinnggss..  IInn  ccaassee  ooff  aann  hhiigghh  ssaanndd  
ppeerrcceennttaaggee,,  wwee  ssuuggggeesstt  aa  ffiirrsstt  iinnssppeeccttiioonn  aafftteerr  aa  11000000  rruunnnniinngg  hhoouurrss..  
DDuurriinngg  lloonngg  iiddllee  ppeerriiooddss  iinn  tthhee  wweellll,,  tthhee  ppuummpp  //  mmoottoorr  ggrroouuppss  sshhoouulldd  bbee  sshhoorrttllyy  
ssttaarrtteedd  eevveerryy  22  oorr  33  mmoonntthhss,,  mmaakkiinngg  ssuurree  tthhee  ggrroouupp  iiss  ssttiillll  ffuullllyy  ssuubbmmeerrsseedd..  
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CCHHAAPPTTEERR  77  
  
  
PPRROOBBLLEEMM,,  PPRROOBBAABBLLEE  CCAAUUSSEE,,  RREEMMEEDDYY  
  
  

PPRROOBBLLEEMM  PPRROOBBAABBLLEE  CCAAUUSSEE  RREEMMEEDDYY  

  
11  
TTHHEE  PPUUMMPPSS  GGIIVVEESS  
NNOO  WWAATTEERR  

11..11  WWaatteerr  lleevveell  iinn  tthhee  wweellll  lloowweerr  
tthhaann  ppuummpp  ssuuccttiioonn  nnoozzzzllee  

CCoorrrreecctt  ppuummpp  iinnssttaallllaattiioonn  

  11..22  BBlloocckkeedd  vvaallvvee  
KKiicckk  tthhee  ppiippee  lliinnee  wwiitthh  aa  
hhaammmmeerr  ttrryyiinngg  ttoo  uunnbblloocckk  tthhee  
vvaallvvee  

  11..33  LLeeaakkss  iinn  tthhee  ddeelliivveerryy  ppiippee  
CChheecckk  ddeelliivveerryy  ppiippee  bbyy  tthhee  
ffllaannggeess  

  
11..44  VVoollttaaggee  lloowweerr  tthhaann  rraatteedd  vvoollttaaggee  
aanndd  BBHHPP  hhiigghheerr  tthhaann  nnoorrmmaall  

IInnccrreeaassee  vvoollttaaggee..  
CChhaannggee  tthhee  ssuuppppllyy  ccaabbllee  wwiitthh  
aa  llaarrggeerr  oonnee  

  
11..55  BBHHPP  lloowweerr  tthhaann  nnoorrmmaall  bbeeccaauussee  
ooff  aaiirr  ttrraappppeedd  iinn  tthhee  ppuummpp  

SSttaarrtt  aanndd  ssttoopp  tthhee  ppuummpp  aatt  
iinntteerrvvaallss  ooff  aabboouutt  aa  mmiinnuuttee  

  
11..66  CCllooggggeedd  ggrriidd  bbeeccaauussee  ooff  
ssuussppeennddeedd  ssoolliiddss  

CClleeaann  tthhee  ppuummpp  

  11..77  UUnneexxppeecctteedd  ffiiccttiioonn  lloosssseess  
CChheecckk  ccaallccuullaattiioonnss  aanndd  uussee  
llaarrggeerr  ppiippeess  iiff  nneecceessssaarryy  

22  
TTHHEE  PPUUMMPP  IISS  NNOOTT  
SSTTAARRTTIINNGG  BBUUTT  
FFUUSSEESS  DDOONN’’TT  BBLLOOWW  
UUPP  AANNDD  SSTTAARRTTEERR  
RREELLAAYYSS  DDOO  NNOOTT  
TTRRIIPP  

22..11  NNoo  vvoollttaaggee  iinn  tthhee  lliinnee  
CChheecckk  vvoollttaaggee  rraattiinnggss  oonn  mmaaiinn  
aanndd  oonn  ssttaarrtteerr  tteerrmmiinnaallss  

  
22..22  TThhee  cciirrccuuiittss  iiss  ccuutt  ooffff  bbyy  tthhee  
ccaabbllee  oonn  iinn  mmoottoorr  wwiinnddiinngg  

RReemmoovvee  ssttaarrtteerr  ffuusseess  aanndd  
ccoonnnneecctt  oonnee  OOhhmmmmeetteerr  
ccoonndduuccttoorr  ttoo  ddeelliivveerryy  ppiippee..  
CChheecckk  tthheenn  mmoottoorr  ccaabblleess  
tteerrmmiinnaallss  oonnee  bbyy  oonnee  wwiitthh  tthhee  
ootthheerr  ccoonndduuccttoorr..  
TThhee  rreeaaddiinngg  ooff  eeaacchh  tteerrmmiinnaall  
sshhlloouudd  bbee  aatt  lleeaasstt  1100  
MMeeggaahhoommss  

  22..33  OOppeenn  cciirrccuuiitt  iinn  tthhee  ssttaarrtteerr  
CChheecckk  cciirrccuuiitt  iinntteeggrryy  rreeffeerrrriinngg  
ttoo  eelleeccttrriicc  ddiiaaggrraammss  
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PPRROOBBLLEEMM  PPRROOBBAABBLLEE  CCAAUUSSEE  RREEMMEEDDYY  

  
33  
TTHHEE  SSTTAARRTTEERR  TTRRIIPPSS  
OORR  TTHHEE  FFUUSSEESS  
BBLLOOWW--OOUUTT  WWHHEENN  
TTHHEE  PPUUMMPP  IISS  
RRUUNNNNIINNGG  

33..11  TToooo  llooww  vvoollttaaggee  
IInnccrreeaassee  ssuuppppllyy  ccaabbllee  
ddiiaammeetteerr  

  
33..22  OOvveerrllooaadd  dduuee  ttoo  ssaanndd  ccllooggggiinngg;;  
bbeeaarriinnggss  tteenndd  ttoo  ssaaiizzee  

PPuullll  oonn  tthhee  ppuummpp  aanndd  cclleeaann  iitt  

  

33..33  SSiinnggllee  pphhaassee::  aa  vvoollttaaggee  11..55//22  
ttiimmeess  hhiigghheerr  tthhaann  nnoorrmmaall  rruunnss  
tthhrroouugghh  mmoottoorr  wwiinnddiinnggss,,  ssoo  tthhee  
ssttaarrtteerr  ttrriippss  ssttooppppiinngg  tthhee  uunniitt  

CChheecckk  vvoollttaaggee  oonn  aallll  tthhrreeee  
pphhaasseess..  
CChheecckk  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ssttaarrtteerr  
ffuusseess  aanndd  ccoonnttaacctt  

  
33..44  TThhee  ssttaarrtteerr  iiss  iinnssttaalllleedd  iinn  aa  ttoooo  
wwaarrmm  ppllaaccee  

SSeett  ssttaarrtteerr  oovveerrllooaadd  rreellaayyss  oonn  
tthhee  hhiigghheesstt  vvaalluuee  

  
33..55  TThhee  ssttaarrtteerr  iinn  nnoott  ccoorrrreeccttllyy  
ccaalliibbrraatteedd  

IIff  tthhee  aammppeerroommeetteerr  sshhoowwss  
nnoorrmmaall  vvoollttaaggee  aanndd  tthhee  ssttaarrtteerr  
ttrriippss  aallssoo  aafftteerr  ddiiffffeerreenntt  
ccaalliibbrraattiioonnss,,  rreeppllaaccee  tthhee  
oovveerrllooaadd  rreellaayy  

  
33..66  PPuummpp  ssttooppppeedd  iinn  aa  bbeenntt  wweellll  
wwiitthh  aabbnnoorrmmaall  BBHHPP  

MMoovvee  tthhee  uunniitt  ssoo  ttoo  ssttrraaiigghhtteenn  
iitt  aanndd  iitt  aaggaaiinn  

  33..77  CCuutt--ooffff  ccoonndduuccttoorrss  iinn  tthhee  ssttaarrtteerr  SSeeee  ppooiinntt  22..33  

  
33..88  GGrroouunnddeedd,,  sshhoorrtt--cciirrccuuiitteedd  oorr  ccuutt--
ooffff  ccaabbllee  jjooiinntt  oorr  mmoottoorr  wwiinnddiinnggss  

SSeeee  ppooiinntt  22..22  

44  
TTHHEE  PPUUMMPP  RRUUNNSS  
WWIITTHH  AA  LLOOWW  
CCAAPPAACCIITTYY  OORR  HHEEAADD  

44..11  WWrroonngg  mmoottoorr  rroottaattiioonn  
LLiifftt  tthhee  ppuummpp  oouutt  ooff  tthhee  wweellll  
aanndd  cchheecckk  tthhee  ddeelliivveerryy  ppiippee  

  
44..22  TThhee  ddeelliivveerryy  ppiippee  lleeaakkss;;  ffllaannggee  
oorr  ccoouupplliinngg  nnoott  wweellll  ffaasstteenneedd  

MMoovvee  tthhee  uunniitt  ssoo  ttoo  ssttrraaiigghhtteenn  
iitt  aanndd  ssttaarrtt  iitt  aaggaaiinn  

  
44..33  PPuummpp  ssttooppppeedd  iinn  aa  bbeenndd  wweellll  
wwiitthh  aabbnnoorrmmaall  BBHHPP  

LLiifftt  tthhee  ppuummpp  oouutt  ooff  tthhee  wweellll  
aanndd  cchheecckk  tthhee  ddeelliivveerryy  ppiippee  

  44..44  CCllooggggeedd  ggrriidd  CClleeaann  tthhee  ppuummpp  

  44..55  WWoorrmm  iimmppeelllleerrss  aanndd  ddiiffffuusseerrss  RReeppllaaccee  wwoorrmm  ppaarrttss  

  
44..66  TThhee  mmaannoommeettrriicc  hheeaadd  hhaass  bbeeeenn  
wwrroonnggllyy  ccaallccuullaatteedd  

CCaallccuullaattee  aaggaaiinn  tthhee  
mmaannoommeettrriicc  hheeaadd;;  rreeppllaaccee  tthhee  
uunniitt  wwiitthh  aa  mmoorree  ssuuiitteedd  oonnee  
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CCHHAAPPTTEERR  88  
  
RREEPPAAIIRRIINNGG  TTHHEE  PPUUMMPP  
  
88..11  DDiissaasssseemmbblliinngg  tthhee  ppuummpp  //  mmoottoorr  ggrroouupp  
BBeeccaauussee  ooff  iittss  ccoonnssttrruuccttiioonn  ffeeaattuurreess,,  tthhee  ppuummpp  aanndd  mmoottoorr  ggrroouupp  eeaassiillyy  
ddiissaasssseemmbblleedd  aanndd  rree--aasssseemmbblleedd  wwiitthh  nnoorrmmaall  mmeettrriicc  ssiizzee  sshhoopp  ttoooollss..  
IIff  tthhee  ppuummpp  aaddooppttss  aa  nnoonn  rreettuurrnn  vvaallvvee,,  ccoonnssiiddeerr  tthhee  aaddddiittiioonnaall  wweeiigghhtt  ooff  tthhee  
wwaatteerr--ffiilllleedd  ccoolluummnn  bbeessiiddeess  tthhee  ggrroouupp  wweeiigghhtt  aanndd  uussee  tthheerreeffoorree  aa  ssuuiitteedd  hhooiisstt..  
WWee  ssuuggggeesstt  ttoo  eemmppllooyy  ssppeecciiaalliizzeedd  ppeerrssoonnnneell  ffoorr  aasssseemmbblliinngg  aanndd  
ddiissaasssseemmbblliinngg..  
  
88..22  AAsssseemmbblliinngg  tthhee  ppuummpp  //  mmoottoorr  ggrroouupp  
CChheecckk  tthhee  ffrreeee  rroottaattiioonn  ooff  ppuummpp  aanndd  mmoottoorr  rroottaattiinngg  ppaarrttss,,  ppaayyiinngg  aatttteennttiioonn  nnoott  ttoo  
ddaammaaggee  tthheemm..  
TThhee  aaxxiiaall  jjooiinntt  bbeettwweeeenn  ppuummpp  sshhaafftt  aanndd  mmoottoorr  sshhaafftt  sshhoouulldd  bbee  iinnssttaalllleedd  wwiitthhoouutt  
ffoorrcciinngg..  AAbbssoolluutteellyy  aavvooiidd  kkiicckkiinngg  tthhee  sshhaafftt,,  aass  tthhaatt  ccoouulldd  ddaammaaggee  tthhee  tthhrruusstt  
bbeeaarriinngg..  TThhee  ppuummpp--mmoottoorr  ccoouupplliinngg  sshhoouulldd  bbee  ddoonnee  ppeerrffeeccttllyy,,  aa  wwrroonngg  aalliiggnnmmeenntt  
wwiillll  uunnaavvooiiddaabbllyy  ccaauussee  mmoottoorr  bbeeaarriinngg  ffaaiilluurree  aanndd  vviibbrraattiioonnss..  
TThhee  ppuummpp  jjooiinnttss  aarree  pprroovviiddeedd  wwiitthh  ssccrreewwss  ttoo  lloocckk  tthhee  rroottaattiinngg  ppaarrtt  aaxxiiaallllyy..  
TThhee  ccoouupplliinngg  ssccrreeww  ffoorr  1100""  --  1122""  --  1144""  mmoottoorrss  sshhoouulldd  bbee  ssttrroonnggllyy  lloocckkeedd  oonn  tthhee  
mmoottoorr  kkeeyy..  WWhheenn  ccoouupplliinngg  66""  --  88""  mmoottoorrss,,  tthhee  ccoouupplliinngg  ssccrreeww  sshhaallll  bbee  aalliiggnneedd  ttoo  
tthhee  hhoollee  llooccaatteedd  oonn  tthhee  mmoottoorr  sshhaafftt;;  aafftteerr  lloocckkiinngg,,  tthhee  ssccrreeww  mmuusstt  bbee  uunnssccrreewweedd  
hhaallff  ttuurrnn  aanndd  lloocckkeedd  iinn  tthhiiss  ppoossiittiioonn  bbyy  aa  sseeaalliinngg  pprroodduucctt  ((llooccttiittee  oorr  ssiimmiillaarr))  oorr  iinn  
aa  mmeecchhaanniiccaall  ppoossiittiioonn  ppoossiittiivvee  wwaayy  ((ccaallkkiinngg)),,  ppaayyiinngg  aatttteennttiioonn  nnoott  ttoo  ddaammaaggee  tthhee  
ssccrreeww  tthhrreeaadd..  TThhee  lloocckkiinngg  ooff  tthhee  ssccrreeww  oonn  tthhee  sshhaafftt  ccoouulldd  ccaauussee  aann  eecccceennttrriiccaall  
rroottaattiioonn  ooff  tthhee  rroottaattiinngg  ppaarrtt  aanndd  ccoonnsseeqquueennttllyy  ddaammaaggee  tthhee  bbeeaarriinnggss..  
  

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  nnuummbbeerr  aass  lliisstteedd  oonn  sseeccttiioonnaall  ddrraawwiinngg  
--  TThhee  ffiirrsstt  ttwwoo  iinnffoorrmmaattiioonnss  aarree  eeaassiillyy  ffoouunndd  oonn  ppuummpp  nnaammeeppllaattee  
  

CCHHAAPPTTEERR  1100  
  
DDEECCOOMMMMIISSSSIIOONNIINNGG  AANNDD  DDIISSMMAANNTTLLEEMMEENNTT  
  
1100..11  DDiissmmaannttlleemmeenntt  
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  
--  AAlluummiinnuumm  
--  RRuubbbbeerr  aanndd  ppllaassttiicc  
--  CCooppppeerr  
TThhee  ddiissppoossaall  ooff  ppoolllluuttiinngg  lliiqquuiiddss  aanndd  mmaatteerriiaallss  sshhoouulldd  ffoollllooww  ccuurrrreenntt  
eennvviirroonnmmeennttaall  rreegguullaattiioonnss..  EEnnvviirroonnmmeenntt  pprrootteeccttiioonn  iiss  aann  iinnccrreeaassiinnggllyy  pprreessssiinngg  
pprroobblleemm,,  aanndd  iitt  sseeeemmss  aallmmoosstt  uunnnneecceessssaarryy  ttoo  iinnssiisstt  oonn  tthhee  nneeeedd  ffoorr  eevveerryybbooddyy  
ttoo  ppllaayy  iittss  ppaarrtt..  
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RREEGGUULLAATTIIOONN  ((EEUU))  NN..  554477//22001122  ooff  2255--0066--22001122  iimmpplleemmeennttiinngg  DDiirreeccttiivvee  22000099//112255//CCEE  
WWee,,  GGRRUUPPPPOO  AATTUURRIIAA  SS..pp..aa..  ––  PP..zzaa  AAttuurriiaa,,  99  ––  GGeessssaattee  ((MMII))  ––  IIttaallyy,,  ddeeccllaarree  uunnddeerr  oouurr  eexxcclluussiivvee  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  tthhaatt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddiirreeccttiivvee  iinntteeggrraatteess  tthhee  EECC  DDeeccllaarraattiioonn  ooff  CCoonnffoorrmmiittyy  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  
pprreesseenntt  mmaannuuaall  ooff  iinnssttrruuccttiioonnss..  
  
MMiinniimmuumm  eeffffiicciieennccyy  iinnddeexx::  MMEEII  ≥≥  00,,44  
  
TThhee  bbeenncchhmmaarrkk  ffoorr  mmoosstt  eeffffiicciieenntt  wwaatteerr  ppuummppss  iiss  MMEEII  ≥≥  00,,77  
  
TThhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  aa  ppuummpp  wwiitthh  aa  ttrriimmmmeedd  iimmppeelllleerr  iiss  uussuuaallllyy  lloowweerr  tthhaann  tthhaatt  ooff  aa  ppuummpp  wwiitthh  tthhee  ffuullll  
iimmppeelllleerr  ddiiaammeetteerr..  TThhee  ttrriimmmmiinngg  ooff  tthhee  iimmppeelllleerr  wwiillll  aaddaapptt  tthhee  ppuummpp  ttoo  aa  ffiixxeedd  dduuttyy  ppooiinntt,,  lleeaaddiinngg  ttoo  
rreedduucceedd  eenneerrggyy  ccoonnssuummppttiioonn..  TThhee  mmiinniimmuumm  eeffffiicciieennccyy  iinnddeexx  ((MMEEII))  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  ffuullll  iimmppeelllleerr  ddiiaammeetteerr..  
  
TThhee  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhiiss  wwaatteerr  ppuummpp  wwiitthh  vvaarriiaabbllee  dduuttyy  ppooiinnttss  mmaayy  bbee  mmoorree  eeffffiicciieenntt  aanndd  eeccoonnoommiicc  wwhheenn  
ccoonnttrroolllleedd,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  bbyy  tthhee  uussee  ooff  aa  vvaarriiaabbllee  ssppeeeedd  ddrriivvee  tthhaatt  mmaattcchheess  tthhee  ppuummpp  dduuttyy  ttoo  tthhee  ssyysstteemm..  
  
iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  bbeenncchhmmaarrkk  eeffffiicciieennccyy  iiss  aavvaaiillaabbllee  aatt  ::  
[[wwwwww..eeuurrooppuummpp..oorrgg]]..  
  
BBeenncchhmmaarrkk  eeffffiicciieennccyy  ggrraapphh  ffoorr  MMEEII  ==  00,,77    aanndd  MMEEII  ==  00,,44  ffoorr  tthhiiss  ppuummpp  ccaann  bbee  ffoouunndd  aatt  ::  
[[wwwwww..eeuurrooppuummpp..oorrgg//eeffffiicciieennccyycchhaarrttss]]  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
GGeessssaattee  ((MMII)),,      0011//0011//22001155  

  
                        SStteeffaannoo  GGaalllliieennii  
                    CCEEOO  GGrruuppppoo  AAttuurriiaa  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

( secondo allegato II A - Direttiva Macchine 2006/42/CE ) 

DECLARATION OF CONFORMITY 
( according to enclosure II A - Machinery Directive 2006/42/EC ) 

 
  
  Sezione 1    DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  MMAACCCCHHIINNAA  
  Section 1  Machinery Description 
  

    Costruttore GRUPPO ATURIA S.p.A. 
    Manufacturer 
 

    Tipo   AAPP--BBGG--CCGG--DDGG--XXRR--XXNN--XX  
    Type 
  
  Descrizione Elettropompa Sommera 
  Description Submersible Pumpset 
 

  
  Sezione 2    NNOORRMMEE  //  DDIIRREETTTTIIVVEE  AAPPPPLLIICCAABBIILLII  
  Section 2  Applicable Directives / Standards 
 
        Direttiva Macchine 2006/42/CE 
        Machinery Directive 2006/42/EC 
 
        Norma Armonizzata UNI EN 809 
        Harmonised Standard UNI EN 809 
  
 
 Sezione 3  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  
 Section 3  Declaration 
    

Noi, Gruppo Aturia S.p.a. /Piazza Aturia,9 /Gessate/ Mi/, dichiariamo che é garantita la conformità ai 
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della Direttiva Macchine 2006/42/CE. 
 
We, Gruppo Aturia S.p.a. /Piazza Aturia,9/Gessate/ Mi/, declare that is in conformity with all the 
essential health and safety requirements of the Machinery Directive 2006/42/CE. 

 

  
        RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  
        Authorized/Responsible Officer 
 
    Firma      data/date::  04/2011 
    Signed 

Gallieni Ing. Stefano 
  
    Qualifica  Direttore Generale 
  Title  General Manager  
  
  

Persona Giuridica Responsabile del Fascicolo Tecnico 
Legal Person Responsible of Technical File 

 
Gruppo Aturia S.p,A. 
P.zza Aturia, 9 – 20060 Gessate (MI) - Italy 

  
  

  
GRUPPO ATURIA s.p.a. - 20060 - Piazza Aturia, 9 Gessate, Mi (Italy) Tel.02/95423.200 - Fax. 02/95423.202 

 
 

Gruppo Aturia

AUDOLI &
BERTOLA

ARIS
CHIAPPA   

  




