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SSCCOOPPEE::  FFuurrnniisshh  aanndd  iinnssttaallll____________________  ssuubbmmeerrssiibbllee  eefffflluueenntt  ppuummpp  ((ss))..  EEaacchh  ppuummpp  sshhaallll  bbee  

ccaappaabbllee  ooff  ddeelliivveerriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  ppooiinnttss,,____________________  UU..SS..  GGPPMM  

aatt__________________________________________  TTDDHH  ;;    ______________________________________________UU..SS..  GGPPMM  

aatt________________________TTDDHH;;  ______________________________UU..SS..  GGPPMM  aatt  ______________________TTDDHH,,  wwiitthh  aa  sshhuutt  ooffff  hheeaadd  ooff  

____________________TTDDHH  ((mmiinniimmuumm))..  TThhee  ppuummpp  mmoottoorr  ssppeeeedd  sshhaallll  bbee  33445500RRPPMM,,__________  HHPP  

((mmaaxxiimmuumm)),,________________________PPhhaassee,,  6600  HHeerrttzz,,________________________VVoollttss..  TThhee  ppuummpp  ((ss))  sshhaallll  bbee  

mmaannuuffaaccttuurreedd  bbyy  aa  ccoommppaannyy  rreegguullaarrllyy  eennggaaggeedd  iinn  tthhee  mmaannuuffaaccttuurree  aanndd  aasssseemmbbllyy  ooff  ssiimmiillaarr  uunniittss..  

TThhee  ppuummpp  ((ss))  sshhaallll  bbee  CChhaammppiioonn  PPuummpp  mmooddeell__________________________________________________________..  

  

PPUUMMPP  DDEESSIIGGNN::  EEaacchh  ppuummpp  sshhaallll  bbee  ccaappaabbllee  ooff  hhaannddlliinngg  sseeppttiicc  ttaannkk  eefffflluueenntt  wwiitthh  ssoolliiddss  ttoo  33//44  

iinncchh  ddiiaammeetteerr..  TThhee  ppuummpp  ((ss))  sshhaallll  bbee  ccaappaabbllee  ooff  hhaannddlliinngg  lliiqquuiiddss  wwiitthh  tteemmppeerraattuurreess  ttoo  114400  

ddeeggrreeeess  FF  iinntteerrmmiitttteenntt..    

  

PPUUMMPP  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN::  TThhee  vvoolluuttee,,  sseeaall  ppllaatteess  aanndd  mmoottoorr  hhoouussiinngg  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruucctteedd  ooff  hhiigghh  

qquuaalliittyy  AASSTTMM  AA--4488  ccllaassss  2200--3300  ccaasstt  iirroonn..  TThhee  ppuummpp  ((ss))  sshhaallll  bbee  ppaaiinntteedd  wwiitthh  aa  wwaatteerr  bbaasseedd  aaiirr  

ddrryy  eennaammeell  ooff  22..00  mmiill  mmiinniimmuumm  tthhiicckknneessss..  AAllll  eexxppoosseedd  hhaarrddwwaarree  sshhaallll  bbee  330000  sseerriieess  ssttaaiinnlleessss  

sstteeeell..  TThhee  ppuummpp  ccoonnssttrruuccttiioonn  sshhaallll  bbee  ooff  tthhee  hhiigghh  eeffffiicciieennccyy  sseemmii--ooppeenn  iimmppeelllleerr  ddeessiiggnn..  DDiisscchhaarrggee  

ccoonnnneeccttiioonn  sshhaallll  bbee  aa  ssttaannddaarrdd  22  iinncchh  NNPPTT  iinn  tthhee  vveerrttiiccaall  ppoossiittiioonn..  AAllll  ccrriittiiccaall  sseeaalliinngg  aarreeaass  sshhaallll  

bbee  ooff  tthhee  ccoommpprreessssiioonn  oo--rriinngg  sseeaalliinngg  aarrrraannggeemmeenntt  aanndd  bbee  ssttaannddaarrdd  ssiizzee  ccoommmmeerrcciiaallllyy  aavvaaiillaabbllee..  

  

TThhee  ppuummpp  iimmppeelllleerr  sshhaallll  bbee  ooff  aa  ssiinnggllee  oorr  ddoouubbllee  vvaannee  ddeessiiggnn,,  ooff  ccaasstt  iirroonn  ccoonnssttrruuccttiioonn..  IImmppeelllleerrss  

aarree  ddyynnaammiiccaallllyy  bbaallaanncceedd  ppeerr  IISSOO  GG66..33  ssppeecciiffiiccaattiioonnss..  

  

TThhee  ppuummpp  sshhaallll  bbee  ddeessiiggnneedd  ttoo  bbee  nnoonn--oovveerrllooaaddiinngg  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  eennttiirree  ppuummpp  ccuurrvvee..  TThhee  rroottoorr  

aanndd  ssttaattoorr  aasssseemmbbllyy  sshhaallll  bbee  ooff  tthhee  ssttaannddaarrdd  ffrraammee  ddeessiiggnn  aanndd  sseeccuurreedd  ttoo  tthhee  ppuummpp  sseeaall  ppllaattee  bbyy  

ffoouurr  tthhrreeaaddeedd  ffaasstteenneerrss  aalllloowwiinngg  ffoorr  eeaassyy  sseerrvviicceeaabbiilliittyy..  MMoottoorr  ddeessiiggnnss  iinnccoorrppoorraattiinngg  sshhrriinnkk  oorr  

pprreessss  ffiitt  aasssseemmbbllyy  bbeettwweeeenn  tthhee  ssttaattoorr  aanndd  mmoottoorr  hhoouussiinngg  sshhaallll  nnoott  bbee  aacccceeppttaabbllee..  TThhee  mmoottoorr  sshhaallll  

bbee  ccoonnssttrruucctteedd  wwiitthh  tthhee  wwiinnddiinnggss  ooppeerraattiinngg  iinn  aa  sseeaalleedd  eennvviirroonnmmeenntt  ccoonnttaaiinniinngg  cclleeaann  ddiieelleeccttrriicc  ooiill,,  

mmaakkiinngg  iitt  ccaappaabbllee  ooff  ooppeerraattiinngg  iinn  aa  ttoottaallllyy,,  ppaarrttiiaallllyy  oorr  nnoonn--ssuubbmmeerrggeedd  ccoonnddiittiioonn  ffoorr  eexxtteennddeedd  

ppeerriiooddss  ooff  ttiimmee  wwiitthhoouutt  ddaammaaggee  dduuee  ttoo  tthhee  hheeaatt  bbeeiinngg  ggeenneerraatteedd..  AAiirr--ffiilllleedd  mmoottoorrss  sshhaallll  nnoott  bbee  

aacccceeppttaabbllee..  TThhee  mmoottoorr  wwiinnddiinnggss  sshhaallll  bbee  ooff  CCllaassss  FF  iinnssuullaattiioonn..  TThhee  mmoottoorr  sshhaafftt  sshhaallll  bbee  ooff  441166  

ssttaaiinnlleessss  sstteeeell..  TThhee  lloowweerr  aanndd  uuppppeerr  bbeeaarriinngg  sshhaallll  bbee  ooff  tthhee  ssiinnggllee  bbaallll  ttyyppee  ttoo  aacccceepptt  rraaddiiaall  aanndd  

tthhrruusstt  llooaaddss..  BBeeaarriinnggss  sshhaallll  ooppeerraattee  iinn  aann  ooiill  bbaatthh  aattmmoosspphheerree  ffoorr  ssuuppeerriioorr  lliiffee..  PPeerrmmaanneennttllyy  

lluubbrriiccaatteedd  oorr  sslleeeevvee  bbeeaarriinnggss  aarree  nnoott  aacccceeppttaabbllee..  

  

TThheerrmmaall  sseennssoorr  sshhaallll  bbee  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhrreeee  pphhaassee  uunniittss  ttoo  mmoonniittoorr  ssttaattoorr  tteemmppeerraattuurreess..  TThhee  ssttaattoorr  

sshhaallll  bbee  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aa  tthheerrmmaall  sswwiittcchh  eemmbbeeddddeedd  iinn  tthhee  eenndd  ccooiill  ooff  tthhee  ssttaattoorr  wwiinnddiinngg..  TThhiiss  ccaann  

bbee  uusseedd  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  eexxtteerrnnaall  mmoottoorr  oovveerrllooaadd  pprrootteeccttiioonn  aanndd  wwiirreedd  ttoo  tthhee  ccoonnttrrooll  ppaanneell..  

SSiinnggllee  pphhaassee  sshhaallll  hhaavvee  aann  oovveerrllooaadd  sswwiittcchh  oonn  tthhee  mmoottoorr  wwiinnddiinnggss  aanndd  ddoo  nnoott  rreeqquuiirree  aannyy  

eexxtteerrnnaall  pprrootteeccttiioonn..  

  

TThhee  ppuummpp  sshhaallll  bbee  eeqquuiippppeedd  wwiitthh______________fftt..  ooff  ttyyppee  SSJJOOWW  oorr  SSOOWW  ppoowweerr  ccaabbllee  aanndd  ccoonnnneecctteedd  

ttoo  tthhee  mmoottoorr  vviiaa  qquuiicckk  ddiissccoonnnneecctt  ppiinn  tteerrmmiinnaallss..    TThhrreeaaddeedd  ccoorrdd  ggrriipp  ttyyppee  ccoorrdd  eennttrriieess  aarree  nnoott  

aacccceeppttaabbllee..  PPiinn  rreecceeppttaacclleess  sshhaallll  bbee  ccrriimmppeedd  aanndd  mmoollddeedd  ttoo  tthhee  ppoowweerr  ccoorrdd  iinn  aa  PPVVCC  pplluugg..    TThhee  

pplluugg  sshhaallll  bbee  sseeccuurreedd  wwiitthh  aa  ssttaaiinnlleessss  sstteeeell  ccoommpprreessssiioonn  ppllaattee  ttoo  pprreevveenntt  wwaatteerr  ffrroomm  eenntteerriinngg  tthhee  

hhoouussiinngg  aanndd  ttoo  pprroovviiddee  ssttrraaiinn  rreelliieeff  aatt  tthhee  ppooiinntt  ooff  ccaabbllee  eennttrryy..    AA  cchheemmiiccaall  bboonnddiinngg  aaddhheessiivvee  

sseeaallss  tthhee  PPVVCC  mmoollddiinngg  ttoo  tthhee  ccaabbllee  jjaacckkeett  ttoo  pprreevveenntt  wwaatteerr  ffrroomm  eenntteerriinngg  tthhee  jjaacckkeett..    AA  tteerrmmiinnaall  

bblloocckk  wwiitthh  bbrraassss  ppiinn  iinnsseerrttss  sshhaallll  ccoonnnneecctt  tthhee  ppoowweerr  ccoorrdd  lleeaaddss  wwiitthh  tthhee  mmoottoorr  lleeaaddss..  AA  BBuunnaa--NN  oo--

rriinngg  sshhaallll  pprroovviiddee  iissoollaattiioonn  sseeaalliinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  tteerrmmiinnaall  bblloocckk  aanndd  tthhee  mmoottoorr  hhoouussiinngg  wwhheenn  tthhee  

ccoorrdd  pplluugg  iiss  rreemmoovveedd..  
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((        ))  SSIINNGGLLEE  SSEEAALL::  TThhee  uunniitt  sshhaallll  uuttiilliizzee  aa  ssiinnggllee  mmeecchhaanniiccaall  sshhaafftt  sseeaall  TTyyppee  2211,,  wwhhiicchh  wwiillll  

ooppeerraattee  iinn  aann  ooiill  aattmmoosspphheerree..  TThhee  mmaatteerriiaallss  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn  sshhaallll  bbee  ((      ))  ccaarrbboonn  ffoorr  tthhee  rroottaattiinngg  

ffaaccee  aanndd  cceerraammiicc  ffoorr  tthhee  ssttaattiioonnaarryy  ffaaccee  oorr  ((      ))  ssiilliiccoonn  ccaarrbbiiddee  ffaacceess,,  llaappppeedd  aanndd  ppoolliisshheedd  ttoo  aa  

ttoolleerraannccee  ooff  oonnee  lliigghhtt  bbaanndd,,  330000  sseerriieess  ssttaaiinnlleessss  sstteeeell  hhaarrddwwaarree,,  aanndd  aallll  eellaassttoommeerr  ppaarrttss  ttoo  bbee  ooff  

BBuunnaa--NN..    TThhee  sseeaall  sshhaallll  bbee  ccoommmmeerrcciiaallllyy  aavvaaiillaabbllee  aanndd  nnoott  aa  pprroopprriieettaarryy  ddeessiiggnn  ooff  tthhee  

mmaannuuffaaccttuurreerr..  

  

((        ))  DDOOUUBBLLEE  SSEEAALL::  TThhee  uunniitt  sshhaallll  uuttiilliizzee  aa  ttaannddeemm  mmeecchhaanniiccaall  sshhaafftt  sseeaall  aarrrraannggeemmeenntt  aanndd  sshhaallll  

ooppeerraattee  iinn  aann  ooiill  aattmmoosshheerree..TThhee  mmaatteerriiaallss  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn  ffoorr  tthhee  iinnbbooaarrdd  sseeaall  sshhaallll  bbee  ccaarrbboonn  ffoorr  

tthhee  rroottaattiinngg  ffaaccee  aanndd  cceerraammiicc  ffoorr  tthheessttaattiioonnaarryy  ffaaccee,,  ssiilliiccoonn  ccaarrbbiiddee  ffaacceess  ffoorr  oouuttbbooaarrdd  sseeaall,,  

llaappppeedd  aanndd  ppoolliisshheedd  ttoo  aa  ttoolleerraannccee  ooffoonnee  lliigghhtt  bbaanndd,,  330000  sseerriieess  ssttaaiinnlleessss  sstteeeell  hhaarrddwwaarree,,  aanndd  aallll  

eellaassttoommeerr  ppaarrttss  ttoo  bbee  BBuunnaa--NN..  TThhee  sseeaall  sshhaallll  bbee  ccoommmmeerrcciiaallllyy  aavvaaiillaabbllee  aanndd  nnoott  aa  pprroopprriieettaarryy  

ddeessiiggnn  ooff  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr..  

  

  

((        ))    AAnn  ooppttiioonnaall  mmooiissttuurree  sseennssoorr  ddeetteeccttiioonn  ssyysstteemm  ccoonnssiissttiinngg  ooff  ttwwoo  pprroobbeess  uuttiilliizzeedd  aass  aa  

ppoossiittiivvee//nneeggaattiivvee  ppoollee  sshhaallll  bbee  iinntteeggrraatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  ooiill--ffiilllleedd  sseeaall  cchhaammbbeerr..  UUnniittss  uuttiilliizziinngg  oonnee  

pprroobbee  aanndd  ggrroouunnddiinngg  tthhrroouugghhtthhee  ppuummpp  ccaassee  oorr  aa  ffllooaatt  ddeevviiccee  aarree  nnoott  aacccceeppttaabbllee..  

  

  

PPUUMMPP  TTEESSTT::  TThhee  ppuummpp  mmaannuuffaaccttuurreerr  sshhaallll  ppeerrffoorrmm  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnssppeeccttiioonnss  aanndd  tteessttss  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSSSPPMMAA  ssttaannddaarrddss  bbeeffoorree  sshhiippmmeenntt  ffrroomm  tthhee  ffaaccttoorryy  ::  

11..  AA  cchheecckk  ooff  tthhee  mmoottoorr  vvoollttaaggee  aanndd  ffrreeqquueennccyy  sshhaallll  bbee  mmaaddee  aass  sshhoowwnn  oonn  tthhee  nnaammee  ppllaattee..  

22..  AA  mmoottoorr  aanndd  ccaabbllee  iinnssuullaattiioonn  tteesstt  ffoorr  mmooiissttuurree  ccoonntteenntt  oorr  iinnssuullaattiioonn  ddeeffeeccttss  sshhaallll  bbee  mmaaddee  

  ppeerr  UULL  oorr  CCSSAA  ccrriitteerriiaa..  

33..  TThhee  ppuummpp  sshhaallll  bbee  ssuubbmmeerrggeedd  aanndd  rruunn  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhaatt  tthhee  uunniitt  mmeeeettss  pprree--ddeetteerrmmiinneedd  

  hhyyddrraauulliicc  ppeerrffoorrmmaannccee  ppooiinnttss..  

  

  

SSTTAARRTT--UUPP::  TThhee  ppuummpp  ((ss))  sshhaallll  bbee  tteesstteedd  aatt  ssttaarrtt--uupp  bbyy  aa  qquuaalliiffiieedd  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  

mmaannuuffaaccttuurreerr..  AA  ssttaarrtt--uupp  rreeppoorrtt  aass  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  sshhaallll  bbee  ccoommpplleetteedd  bbeeffoorree  ffiinnaall  

aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  ppuummpp((ss))..  

  

DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN::  TThhee  mmaannuuffaaccttuurreerr,,  iiff  rreeqquueesstteedd,,  wwiillll  ssuuppppllyy  aa  mmiinniimmuumm  ooff________________sseettss  ooff  

ssttaannddaarrdd  ssuubbmmiittttaall  ddaattaa;;  

SSttaannddaarrdd  ssuubbmmiittttaall  ddaattaa  ccoonnssiisstt  ooff::  

aa..  PPuummpp  ccaattaalloogg  ddaattaa;;  

bb..  PPuummpp  ppeerrffoorrmmaannccee  ccuurrvvee;;  

cc..  BBrreeaakk  AAwwaayy  FFiittttiinngg  ((BBAAFF))  ddaattaa;;  

dd..  TTyyppiiccaall  iinnssttaallllaattiioonn  ddrraawwiinngg;;  

ee..  CCoonnttrrooll  ppaanneell  ddaattaa  

ff..  PPaanneell  wwiirriinngg  sscchheemmaattiicc;;  

gg..  AAcccceessssoorryy  ddaattaa;;  

hh..  IInnssttaallllaattiioonn  &&  OOppeerraattiioonn  MMaannuuaallss  wwiitthh  PPaarrttss  LLiisstt..  

  


