
Uchwyty ścienne WMB
umożliwiają uniesienie
mniejszych urządzeń ponad
poziom podłoża.

Zalety montażu ściennego:

• Oszczędność miejsca na podłodze
• Mniejsze ryzyko uszkodzeń w wyniku 

kolizji z maszynami
• Wygodniejsze pobieranie próbek
• Większy porządek w miejscu pracy

Uchwyt SEPURA™ WMB dostępny jest w dwóch
rozmiarach, pasujących do naszych modeli 
SEP 120 i SEP 360. Można zamówić wersję
wykonaną ze stali nierdzewnej lub lakierowaną
proszkowo na kolor separatora.

Łatwość montażu

SEPURA™ WMB 
Uchwyt ścienny do separatorów SEP 120 i 360

Instrukcje montażu na odwrocie

WMB120WMB360



Instrukcje montażu

www.sepura-technologies.com
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Umocować uchwyt WMB do ściany / płaskiej
powierzchni odpowiednimi mocowaniami

(zob. UWAGA powyżej).

Założyć pierścień piankowy z powrotem na
hak; po założeniu separatora pełni on rolę

uszczelnienia.

Wyjąć czarny korek, zamykający otwór z tyłu
separatora SEP120 / SEP360, przez który

przechodzić będzie hak uchwytu.
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Przełożyć hak uchwytu przez otwór z tyłu
separatora i delikatnie opuścić separator 

na poziome wsporniki.
Informacje o wyborze optymalnego położenia
oraz o instalacji separatora SEPURA™ znaleźć
można w dołączonej ulotce.

Przed przystąpieniem do montażu uchwytu ściennego WMB należy zapoznać się 
z poniższymi wskazówkami.

• Należy znaleźć optymalną lokalizację montażu. 
Wybrany punkt kotwiczenia musi bezpiecznie 
unieść 7 kg WMB120 lub 17 kg WMB360.

• Upewnić się, że wybrana lokalizacja umożliwia 
bezpieczną konserwację, serwisowanie 
i cotygodniowy dostęp w celu pobrania próbek 
wody.

• Bezpiecznie umocować uchwyt WMB, 
upewniając się, że jest wyrównany w pionie i w 
poziomie oraz w stosunku do punktu 
kotwiczenia, i stosując prawidłowe mocowania 
we wszystkich 4 otworach montażowych, zgodne 
z wymaganiami instalacyjnymi.

• Wszystkie instalacje WMB muszą spełniać 
wymagania właściwych przepisów BHP i regulacji 
prawnych.

UWAGA: SEPURA™ nie dostarcza mocowań w każdym zestawie WMB. Użytkownik ponosi
odpowiedzialność za wybór odpowiednich mocowań, dostosowanych do powierzchni montażu. 
SEPURA™ nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki ani problemy podczas użytkowania będące
rezultatem niewłaściwego umocowania uchwytu WMB.

Łatwe mocowanie Easy Hook
Umożliwia szybkie założenie i zdjęcie
separatora

Bezpieczne mocowanie Secure Fix
Zapobiega szybkiemu lub
nieuprawnionemu zdjęciu separatora

Mocowania dostarczane opcjonalnie:

Uchwyt ścienny WMB do 
stosowania z separatorami
SEP 120 i 360


