
Suportes de parede que 
permitem que unidades mais 
pequenas sejam levantadas 
do chão para conveniência. 
 
 

Benefícios de unidades montadas na 
parede: 
 
• Liberta espaço de piso valioso 

• Menos possibilidade de danos por máquinas 

• Altura mais fácil para colher amostras  
para testes 

• Área de trabalho mais arrumada 
  

SEPURA™ WMB vem em dois tamanhos para servir 

as unidades SEP120 e 360. Pode ser encomendado em 

acabamento azul lacado para condizer com a unidade 

ou em Aço Inoxidável.

Instalação fácil 

SEPURA™ WMB  
Suporte de montagem na parede para unidades  
SEP 120 e 360 Veja no verso para instruções de montagem

120WMB360WMB
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Instruções de montagem
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Segure a WMB a parede /superfície plana 
usando fixações adequadas  

(veja NOTA em cima).

Coloque o anel de espuma novamente sobre o 
gancho que formará um vedante com a unidade 

quando no lugar.

Remova o tampão de fundo preto do SEP120 / 
SEP360 de maneira que o gancho possa entrar.

4

Meta o gancho da parede pelo furo nas  
costas da unidade e com cuidado arrie-a no 

 pé de suporte
Para informação sobre o posicionamento  

correto e instalação da Unidade de Separador 

SEPURA™ veja por favor o folheto  

que a acompanha.

Antes de instalar o WMB (Suporte de Montagem na Parede) leia por favor as instruções que se seguem. 

• Encontre o local ótimo para a instalação.  

É importante que o ponto de ancoragem possa           

suportar 7kg WMB120 e/ou 17kg WMB360. 

 

• Assegure que a posição escolhida permite 

acesso para manutenção segura, serviço e teste 

semanal da água. 

 

• Fixe com segurança o WMB, aprume, nivele no           
ponto de ancoragem usando os acessórios corretos 
nos 4 parafusos de fixação fornecidos                            
especificamente para as necessidades da instalação. 

 
• Todas as instalações WMB têm de estar em                 

conformidade com a Legislação e / ou                              
Regulamentos de Saúde e Segurança.

NOTA:  SEPURA™ não fornece fixações para o WMB com cada kit. É da sua responsabilidade usar fixações 
apropriadas para a superfície a que deseja fixá-lo. SEPURA™ não será responsável por qualquer assunto que surja 
da fixação da unidade WMB

Gancho Fácil 
Permite que a unidade  
seja levantada e baixada rapidamente

Fixação Segura 
Impede interferência ou remoção rápida

Fixações opcionais fornecidas:

Suporte de Montagem na 
Parede para uso com   
SEP 120 e 360


