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Manual de instalação

Antes de iniciar a montagem 
verifique por favor o  
conteúdo como segue: 
 
• 1 unidade / filtro 

• 1 difusor 

• 1 tubo de saída 

• 1 anel de vedação branco 

• 1 kit / frasco de teste 

• 2 torneiras

Kit de intervalo de serviço contendo: 

•  suporte em plástico  

   moldado + parafuso 

•  2 cartões impressos 

•  2 Timestrips autocolantes 

 

Para instruções veja em baixo à esquerda 
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Tecnologias superiores

Insira a saliência na parte de 
trás do suporte (c) no orifício 
pré furado na tampa do 
separador. 
 
Retire a proteção do Timestrip  
(a) e fixe ao cartão plástico (b)) 
dentro das linhas tracejadas.  
 
Flexione o cartão, passando as 
pontas através das ranhuras na 
superfície superior do suporte. 
 

Para ativar, carregue com 
força no rótulo Timestrip no 
ponto indicado. 
 
Após alguns minutos aparece 
uma linha vermelha para  
indicar ‘tempo de serviço’ até  
12 meses. 
 
Com cada kit de manutenção é 
fornecido um cartão e um 
Timestrip de substituição.
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Notas gerais de instalação

• Assegure-se que há uma 
queda regular no tubo que 
passa do ponto de 
descarga até ao esgoto de 
águas residuais. 

 
• Nunca descarregue 

condensado para um 
esgoto de águas pluviais  
ou água de superfície; ligue 
sempre para um esgoto. 

 
• Lembre-se que é da 

responsabilidade do utente 
saber da autoridade local 
quais as descargas 
permitidas na sua área. 

Testar qualidade  
 
Substitua filtros antes que a 
nebulosidade na saída excede o 
limite ppm para a sua região. 
 
Teste a qualidade da descarga 
semanalmente com o kit 
fornecido.

Está disponível mais informação no nosso site a seguir.
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Indicador de serviço - montagem e ligação
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Remova a tampa vermelha do topo da unidade. 
(Retenha esta tampa para usar durante a recolha).

Terminado unidades SEP 7000/3500

Coloque o difusor no orifício  
com a espuma a apontar para  
cima como se mostra.

Remova a tampa de transporte do tubo de saída.

Ligue o tubo de saída comprido à saída da unidade 
aparafusando o anel preto sobre o roscado.  

Assegure-se que o tubo está montado com um anel  
de vedação branco.

Encaixe o topo do tubo de saída dentro dos dois 
fixadores de modo a segurar o tubo na posição  

vertical no painel de frente.

Liberte a alavanca da válvula desapertando o  
parafuso por baixo do braço da alavanca azul.

…e o seu tubo de descarga 
de água contaminada no 

tubo de saída.

Coloque o seu tubo de 
entrada de condensado 

sobre a unidade difusora…

Rode a alavanca azul para a direita para abrir a  
válvula no fundo da unidade.

Monte a torneira para testar a saída no tubo principal. 
Tire uma amostra do condensado uma vez por 

semana e faça o teste. 
Para mais detalhes, veja no verso.

Monte e fixe o indicador de vida de serviço. 
Veja no verso.
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