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UUSSEE  OOFF  MMAAZZZZEEII  IINNJJEECCTTOORRSS  IINN  PPRREESSSSUURRIIZZEEDD  SSPPRRIINNKKLLEERR  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS

TThhee  sseelleeccttiioonn,,  iinnssttaallllaattiioonn  aanndd  uussee  ooff  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorrss  iinn  pprreessssuurriizzeedd  sspprriinnkklleerr  ssyysstteemmss  iiss
ssiimmppllee  aanndd  ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd..    TThheerree  aarree  sseevveerraall  sstteeppss,,  hhoowweevveerr,,  wwhhiicchh  sshhoouulldd  bbee
uunnddeerrssttoooodd  aanndd  ccoommpplleetteedd  pprriioorr  ttoo  iinnssttaallllaattiioonn..

AA.. SStteepp  OOnnee::    GGaatthheerriinngg  DDaattaa

BBeeffoorree  aa  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr  mmaayy  bbee  sseelleecctteedd  oorr  iinnssttaalllleedd,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhoouulldd  bbee
oobbttaaiinneedd::

11.. SSpprriinnkklleerr  PPuummpp  IInnffoorrmmaattiioonn
aa..    CCooppyy  ooff  ppuummpp  ccuurrvvee
bb..    MMaaxxiimmuumm  ddiisscchhaarrggee  pprreessssuurree
cc..    MMaaxxiimmuumm  ffllooww  rraattee

22.. SSpprriinnkklleerr  IInnffoorrmmaattiioonn
aa..    NNaammee,,  mmooddeell  nnuummbbeerr,,  eettcc..
bb..    NNuummbbeerr  ooff  sspprriinnkklleerrss
cc..    VVoolluummee  ppeerr  sspprriinnkklleerr
dd..    MMiinniimmuumm  pprreessssuurree  rreeqquuiirreemmeennttss

33.. IInnjjeeccttiioonn  RReeqquuiirreemmeennttss
aa..    WWhhaatt  ddoo  yyoouu  wwaanntt  ttoo  iinnjjeecctt??
bb..    HHooww  mmuucchh  ooff  tthhee  aabboovvee  ddoo  yyoouu  wwaanntt  ttoo  iinnjjeecctt??    PPeerr  hhoouurr??    PPeerr  DDaayy??

BB.. SStteepp  TTwwoo::    IInnjjeeccttoorr  SSeelleeccttiioonn

OOnnccee  tthhee  aabboovvee  iinnffoorrmmaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  oobbttaaiinneedd,,  aa  ssuuiittaabbllee  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr  ccaann  bbee
sseelleecctteedd..    PPlleeaassee  rreeffeerr  ttoo  tthhee  ""RReeqquuiirreedd  IInnffoorrmmaattiioonn""  sshheeeett  aattttaacchheedd..    TThhee  iinnjjeeccttoorr  sshhoouulldd
bbee  sseelleecctteedd  ttoo  hhaavvee  eennoouugghh  ssuuccttiioonn  ccaappaacciittyy,,  aatt  aaccttuuaall  ooppeerraattiinngg  ccoonnddiittiioonnss,,  ttoo  mmeeeett  yyoouurr
iinnjjeeccttiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss..

CC.. SStteepp  TThhrreeee::    SSeelleeccttiioonn  ooff  IInnssttaallllaattiioonn  MMeetthhoodd

TThheerree  aarree  sseevveerraall  mmeetthhooddss  ffoorr  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  aa  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr  iinnttoo  aa  pprreessssuurriizzeedd
sspprriinnkklleerr    ssyysstteemm..    TThheessee  aarree  iilllluussttrraatteedd  iinn  tthhee  aattttaacchheedd  ""TTyyppiiccaall  IInnssttaallllaattiioonnss""..
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FFoorr  mmoosstt  iinnssttaallllaattiioonnss  tthhee  cchhooiiccee  wwiillll  bbee  bbeettwweeeenn  tthhrreeee  mmeetthhooddss::    ((11))  IInn--LLiinnee,,  wwiitthh  aallll  ooff
tthhee  wwaatteerr  ffllooww  ggooiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  MMaazzzzeeii  iinnjjeeccttoorr,,  ((22))IInn  aa  BByyppaassss  AAsssseemmbbllyy  wwiitthh  oonnllyy  ppaarrtt
ooff  tthhee  wwaatteerr  ffllooww  ggooiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  iinnjjeeccttoorr,,  oorr  ((33))  WWiitthh  aa    bboooosstteerr  ppuummpp  ttoo  ssuuppppllyy  tthhee
iinnlleett  wwaatteerr  pprreessssuurree  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  iinnjjeeccttoorr..

BBeeffoorree  yyoouu  ddeecciiddee  hhooww  tthhee  iinnjjeeccttoorr  sshhoouulldd  bbee  iinnssttaalllleedd,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ffuullllyy  uunnddeerrssttaanndd
jjuusstt  hhooww  aa  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr  ooppeerraatteess..    IInn  ssiimmppllee  tteerrmmss,,  aa  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr  iiss  aa  ddiiffffeerreennttiiaall
pprreessssuurree  vveennttuurrii  eedduuccttoorr..    WWhheenn  aa  ssuuffffiicciieenntt  pprreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaall  iiss  eessttaabblliisshheedd  bbeettwweeeenn
tthhee  iinnlleett  aanndd  oouuttlleett  ppoorrttss  ooff  tthhee  iinnjjeeccttoorr,,  aanndd  wwhheenn  ssuuffffiicciieenntt  wwaatteerr  iiss  fflloowwiinngg  tthhrroouugghh  tthhee
iinnjjeeccttoorr,,  ssuuccttiioonn  iiss  ccrreeaatteedd  aatt  tthhee  ssuuccttiioonn  ppoorrtt  ooff  tthhee  iinnjjeeccttoorr..    EEaacchh  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr  hhaass
iittss  oowwnn  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  mmiinniimmuumm  fflloowwss  aanndd  mmiinniimmuumm  pprreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaallss  ttoo  iinniittiiaattee
ssuuccttiioonn..    IIff  eeiitthheerr  ooff  tthheessee  rreeqquuiirreemmeennttss  iiss  nnoott  ssaattiissffiieedd,,  wwaatteerr  wwiillll  ffllooww  tthhrroouugghh  tthhee
iinnjjeeccttoorr  bbuutt  ssuuccttiioonn  wwiillll  nnoott  bbee  ccrreeaatteedd..    PPlleeaassee  rreeffeerr  ttoo  tthhee  MMaazzzzeeii  ""PPrroodduucctt  CCaattaalloogg""  ffoorr
aa  ccoommpplleettee  lliissttiinngg  ooff  PPeerrffoorrmmaannccee  TTaabblleess  aanndd  mmiinniimmuumm  pprreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaallss..

11..    IInn--lliinnee

IInnssttaalllliinngg  tthhee  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr  iinn--lliinnee  iiss  tthhee  ssiimmpplleesstt  aanndd  mmoosstt  ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd  mmeetthhoodd..
TThhiiss  mmeetthhoodd  wwiillll  oonnllyy  wwoorrkk,,  hhoowweevveerr,,  iiff  tthhee  sspprriinnkklleerr  ppuummpp  hhaass  eennoouugghh  ddiisscchhaarrggee
pprreessssuurree  ttoo  ccrreeaattee  aa  ssuuffffiicciieenntt  pprreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaall  aaccrroossss  tthhee  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr  aanndd  ssttiillll
pprroovviiddee  ssuuffffiicciieenntt  ffllooww  aanndd  pprreessssuurree  ttoo  ooppeerraattee  tthhee  sspprriinnkklleerrss..

FFoorr  iinnssttaannccee,,  iiff  tthhee  sspprriinnkklleerr  ppuummpp  hhaass  aa  mmaaxxiimmuumm  ddiisscchhaarrggee  pprreessssuurree  ooff  6600  ppssiigg  aanndd  tthhee
sspprriinnkklleerrss  rreeqquuiirree  aa  mmiinniimmuumm  ooff  5511  ppssiigg  ttoo  ooppeerraattee,,  tthheerree  wwiillll  nnoott  bbee  eennoouugghh  pprreessssuurree
ddiiffffeerreennttiiaall  [[((((6600--5511))//((6600))))XX110000==1155%%]]  ffoorr  tthhee  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr  ttoo  ooppeerraattee  pprrooppeerrllyy..    TThhee
sspprriinnkklleerr  ppuummpp  sshhoouulldd  bbee  ccaappaabbllee  ooff  ccrreeaattiinngg  aatt  lleeaasstt  aa  2255%%  pprreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaall  ffoorr  tthhee
MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr  ttoo  ooppeerraattee  pprrooppeerrllyy..    IInn  tthhiiss  ccaassee,,  tthhee  ppuummpp  sshhoouulldd  hhaavvee  aa  mmiinniimmuumm
ddiisscchhaarrggee  pprreessssuurree  ooff  6688  ppssiigg  ((pplluuss  lliinnee  lloosssseess)),,  [[((((6688--5511))//((6688))))XX110000==2255%%]]..    IIff  tthhee
sspprriinnkklleerr  ppuummpp  ccaannnnoott  mmeeeett  tthheessee  rreeqquuiirreemmeennttss,,  tthhiiss  mmeetthhoodd  sshhoouulldd  nnoott  bbee  uusseedd..    AAllssoo,,
tthhee  sspprriinnkklleerr    ppuummpp  mmuusstt  pprroodduuccee  aaddeeqquuaattee  ffllooww  tthhrroouugghh  tthhee  iinnjjeeccttoorr  ttoo  pprroovviiddee  tthhee
mmiinniimmuumm  ffllooww  rreeqquuiirreemmeennttss  aass  lliisstteedd  iinn  tthhee  PPeerrffoorrmmaannccee  TTaabblleess..

22..    BByyppaassss  AAsssseemmbbllyy

IInn  mmaannyy  pprreessssuurriizzeedd  sspprriinnkklleerr  aapppplliiccaattiioonnss,,  tthhee  iinn--lliinnee  mmeetthhoodd  ooff  iinnssttaallllaattiioonn  wwiillll  nnoott  bbee
ffeeaassiibbllee..    FFoorr  tthheessee  ssyysstteemmss,,  tthhee  bbyyppaassss  mmeetthhoodd  iiss  aann  ooppttiioonn..    AAnn  eexxaammppllee  ooff  aa  bbyyppaassss
aass  sshhoowwnn  iinn  tthhee  ""TTyyppiiccaall  IInnssttaallllaattiioonnss""..    TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  bbyyppaassss  mmeetthhoodd  iiss  ttwwoo  ffoolldd..
FFiirrsstt,,  ttoo  pprroovviiddee  aaddeeqquuaattee  ffllooww  aanndd  ssuuffffiicciieenntt  pprreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaall  aaccrroossss  tthhee
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iinnjjeeccttoorr  ssoo  tthhaatt  tthhee  iinnjjeeccttoorr  wwiillll  ooppeerraattee  pprrooppeerrllyy..    SSeeccoonndd,,  ttoo  aallllooww  eexxcceessss  wwaatteerr,,  nnoott
rreeqquuiirreedd  ttoo  ooppeerraattee  tthhee  iinnjjeeccttoorr,,  ttoo  ffllooww  tthhrroouugghh  tthhee  bbyyppaassss  aanndd  tthheenn  ttoo  tthhee  sspprriinnkklleerrss..

TThheerree  aarree  ttwwoo  ttyyppeess  ooff  bbyyppaassss  aasssseemmbblliieess..    TThhee  ffiirrsstt  iiss  tthhee  ""mmaannuuaall""  aasssseemmbbllyy..    TThhiiss
uusseess  aa  mmaannuuaallllyy  ooppeerraatteedd  vvaallvvee  ttoo  ddiirreecctt  ssuuffffiicciieenntt  ffllooww  ttoo  tthhee  iinnjjeeccttoorr..    TThhee  sseeccoonndd  iiss  tthhee
""aauuttoommaattiicc""  aasssseemmbbllyy..    TThhee  ""aauuttoommaattiicc""  aasssseemmbbllyy  uusseess  aann  aaddjjuussttaabbllee,,  sspprriinngg--llooaaddeedd
cchheecckk  vvaallvvee  ttoo  ffoorrccee  wwaatteerr  ffiirrsstt  tthhrroouugghh  tthhee  iinnjjeeccttoorr..    WWhheenn  tthhee  iinnjjeeccttoorr  ffllooww  hhaass  bbeeeenn
ssaattiissffiieedd,,  aanndd  aa  ssuuffffiicciieenntt  pprreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaall  ggeenneerraatteedd  aaccrroossss  tthhee  cchheecckk  vvaallvvee,,  tthhee
cchheecckk  vvaallvvee  wwiillll  ooppeenn  aanndd  ppeerrmmiitt  eexxcceessss  wwaatteerr  ffllooww  tthhrroouugghh  tthhee  vvaallvvee..

33..    BBoooosstteerr  PPuummpp

SSoommee  iinnssttaallllaattiioonnss  wwiillll  nnoott  wwoorrkk  wwiitthh  eeiitthheerr  ooff  tthhee  ttwwoo  mmeetthhooddss  ddeessccrriibbeedd  aabboovvee..
AAnnootthheerr  ooppttiioonn  mmeetthhoodd  iiss  ttoo  uussee  aa  bboooosstteerr  ppuummpp..    TThhiiss  ttyyppee  ooff  iinnssttaallllaattiioonn  iiss  aallssoo  sshhoowwnn
iinn  ""TTyyppiiccaall  IInnssttaallllaattiioonnss""..

TThhee  bboooosstteerr  ppuummpp  mmuusstt  bbee  ssiizzeedd  pprrooppeerrllyy  ttoo  ggeenneerraattee  aaddeeqquuaattee  ffllooww  tthhrroouugghh,,  aanndd
ssuuffffiicciieenntt  pprreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaall  aaccrroossss,,  tthhee  iinnjjeeccttoorr..    SSuuccttiioonn  ffoorr  tthhee  bboooosstteerr  ppuummpp  sshhoouulldd
bbee  ttaakkeenn  ffrroomm  tthhee  mmaaiinn  ffllooww  lliinnee  bbeettwweeeenn  tthhee  sspprriinnkklleerr  ppuummpp  aanndd  tthhee  sspprriinnkklleerrss..
DDiisscchhaarrggee  ffoorr  tthhee  bboooosstteerr  ppuummpp  sshhoouulldd  bbee  bbaacckk  iinnttoo  tthhee  ssaammee  lliinnee  aatt  aa  llooccaattiioonn
ddoowwnnssttrreeaamm  ooff  tthhee  bboooosstteerr  ppuummpp  ssuuccttiioonn..

TThhee  bboooosstteerr  ppuummpp  sshhoouulldd  bbee  wwiirreedd  iinnttoo  tthhee  ssyysstteemm  ssoo  tthhaatt  iitt  ooppeerraatteess  oonnllyy  dduurriinngg  tthhee
sspprriinnkklleerr  ppuummpp  ccyyccllee..    PPoowweerr  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  ffrroomm  tthhee  sspprriinnkklleerr  ppuummpp  eelleeccttrriiccaall  cciirrccuuiitt  bbyy
mmeeaannss  ooff  aa  rreellaayy..

DD..  SStteepp  FFoouurr::    AAddddiittiioonnaall  CCoonnssiiddeerraattiioonnss

MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorrss  sshhoouulldd  aallwwaayyss  bbee  iinnssttaalllleedd  iinn  aa  mmaannnneerr  aanndd  llooccaattiioonn  tthhaatt  ppeerrmmiittss  eeaassyy
aacccceessss  ffoorr  iinnssppeeccttiioonn  aanndd//oorr  rreeppaaiirr..    TThhee  iinnjjeeccttoorrss  tthheemmsseellvveess  sshhoouulldd  bbee  iinnssttaalllleedd  wwiitthh
uunniioonnss  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  eeaassiillyy  bbee  rreemmoovveedd  ffoorr  iinnssppeeccttiioonn,,  cclleeaanniinngg  oorr  rreeppllaacceemmeenntt..
IIddeeaallllyy,,  pprreessssuurree  ggaauuggeess  sshhoouulldd  bbee  iinnssttaalllleedd  bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorrss  ssoo  tthhaatt
pprreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaallss  ccaann  bbee  eessttaabblliisshheedd..

MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorrss  sshhoouulldd  aallwwaayyss  bbee  iinnssttaalllleedd  iinn  aa  hhoorriizzoonnttaall  oorr  vveerrttiiccaallllyy  uupp  ppoossiittiioonn  ((oouuttlleett
aabboovvee  iinnlleett))..    IInnssttaallllaattiioonn  iinn  aa  vveerrttiiccaallllyy  ddoowwnn  ppoossiittiioonn  ((oouuttlleett  bbeellooww  iinnlleett))  mmaayy  ccaauussee
iinntteerrmmiitttteenntt  oorr  eerrrraattiicc  ssuuccttiioonn  bbyy  tthhee  iinnjjeeccttoorr..    IIff  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorrss  aarree  iinnssttaalllleedd  iinnttoo  aa
bbyyppaassss  aasssseemmbbllyy  mmaannuuffaaccttuurreedd  bbyy  tthhee  iinnssttaalllleerr  oorr  ddeeaalleerr,,  ffuullll  ffllooww  vvaallvveess  ooff  tthhee  ssaammee
ssiizzee  aass  tthhee  wwaatteerr  lliinnee  sshhoouulldd  bbee  uusseedd..
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TThhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ccaallccuullaattiioonnss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  pprrooppeerr  ssiizzee  aanndd
mmooddeell  ooff  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorr  ffoorr  wwaatteerr  ttrreeaattmmeenntt..

11.. TToottaall  wwaatteerr  ffllooww  ooff  ssyysstteemm  ((ggppmm  oorr  ll//mm)):: ____________
22.. RRaattee  ooff  iinnjjeeccttiioonn  rreeqquuiirreedd:: ____________

((ggppmm  oorr  ll//mm  ffoorr  lliiqquuiiddss))((ssccffhh  oorr  ll//mm  ffoorr  ggaasssseess))
33.. PPrreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaall  aaccrroossss  iinnjjeeccttoorr

aa..    SSyysstteemm,,  oorr  ppuummpp  pprreessssuurree  aatt  iinnlleett  ttoo  iinnjjeeccttoorr ____________
((ppssiigg  oorr  KKgg//ccmm22))

bb.. PPrreessssuurree  ((bbaacckk--pprreessssuurree))  aatt  oouuttlleett  ooff  iinnjjeeccttoorr ____________
((ppssiigg  oorr  KKgg//ccmm22))

cc.. AAvvaaiillaabbllee  pprreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaall  ((33aa..  --  33bb..)) ____________
((ppssiigg  oorr  KKgg//ccmm22))

dd.. PPeerrcceennttaaggee  pprreessssuurree  ddiiffffeerreennttiiaall[[((33cc..//33aa..))  xx  ((110000))]] ____________%%

IINNJJEECCTTOORR  SSEELLEECCTTIIOONN

TThhee  IInnjjeeccttoorr  PPeerrffoorrmmaannccee  TTaabblleess  sshhoowwnn  iinn  tthhee  MMaazzzzeeii  PPrroodduucctt  CCaattaalloogg  lliisstt  tthhee  mmoottiivvee
ffllooww  vvaalluueess  aanndd  ssuuccttiioonn  ccaappaacciittiieess  ffoorr  aallll  mmooddeellss  ooff  MMaazzzzeeii  IInnjjeeccttoorrss  aatt  vvaarriioouuss  ddiiffffeerreennttiiaall
pprreessssuurree  ccoonnddiittiioonnss..

FFrroomm  tthhee  ccaallccuullaattiioonnss  aabboovvee,,  uussee  tthhee  PPeerrffoorrmmaannccee  TTaabblleess  ttoo  sseelleecctt  aann  IInnjjeeccttoorr  mmooddeell
tthhaatt  ccaann  eexxcceeeedd  tthhee  rreeqquuiirreedd  iinnjjeeccttiioonn  ((ssuuccttiioonn))  rraattee..    TThhee  mmoottiivvee  ffllooww  ((wwaatteerr  ffllooww  tthhrroouugghh
tthhee  iinnjjeeccttoorr))  mmuusstt  nnoott  eexxcceeeedd  tthhee  ttoottaall  wwaatteerr  ffllooww  ooff  tthhee  ssyysstteemm..    IIff  tthhee  rreeqquuiirreedd  mmoottiivvee
ffllooww  iiss  lleessss  tthhaann  tthhee  ttoottaall  wwaatteerr  ffllooww  ooff  tthhee  ssyysstteemm,,  tthhee  IInnjjeeccttoorr  mmaayy  bbee  iinnssttaalllleedd  iinn  aa
""bbyyppaassss""  mmooddee  ssoo  tthhaatt  oonnllyy  ppaarrtt  ooff  tthhee  ttoottaall  wwaatteerr  ffllooww  ppaasssseess  tthhrroouugghh  tthhee  IInnjjeeccttoorr..

11..    LLooccaattee  tthhee  IInnjjeeccttoorr  iinnlleett  pprreessssuurree  wwhhiicchh  mmoosstt  cclloosseellyy  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  yyoouurr  mmaaxxiimmuumm
aavvaaiillaabbllee  wwaatteerr  pprreessssuurree  ((33aa..  aabboovvee))..

22..    LLooccaattee  tthhee  IInnjjeeccttoorr  oouuttlleett  pprreessssuurree  wwhhiicchh  mmoosstt  cclloosseellyy  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  yyoouurr  ssyysstteemm
pprreessssuurree  ddoowwnnssttrreeaamm  ooff  tthhee  IInnjjeeccttoorr,,  aafftteerr  iinnssttaallllaattiioonn..

33..    RReevviieeww  tthhee  PPeerrffoorrmmaannccee  TTaabblleess  ttoo  llooccaattee  aann  IInnjjeeccttoorr  mmooddeell  wwhhiicchh  hhaass  aa  ssuuccttiioonn
ccaappaacciittyy    tthhaatt  iiss  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhee  rreeqquuiirreedd  ssuuccttiioonn  ccaappaacciittyy..    UUssee  aa  mmeetteerriinngg  vvaallvvee  oorr
oorriiffiiccee  aasssseemmbbllyy  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  pprreecciissee  ssuuccttiioonn  rreeqquuiirreedd..
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