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Manual de instalação

Instalação

1 Antes de iniciar a montagem, leia por 
favor o que segue: 
 
SEP 60 ST é um produto de um só uso. Deve 
ser substituído como indicado para assegurar 
que as suas funções vitais legais e de  
ambiente sejam devidamente efetivadas. 
 
SEP 60 ST foi concebido para purificar 
condensado de um sistema de compressores 
de até 60 cfm (1,7 m3/min) para melhor que 10 
ppm de óleo em água; apropriado para 
descarga para o esgoto. Nota: Isto é 
geralmente bem abaixo do nível aceite,  
mas é da responsabilidade do utilizador 
assegurar o cumprimento com os 
regulamentos locais. 
 

Orifícios de entrada de outros tamanhos estão 
disponíveis como acima indicado. Agradecemos que 

especifique na encomenda.
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Monte a placa de parede 
verticalmente numa parede 
apropriada ou armário de 
compressor. Isole o compressor e 
tenha cuidado com cabos e tubo 
quando estiver a furar.
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Deslize com a SEP 60 na placa, 
com as ranhuras de ventilação  
no topo.

Ligue todos os pontos de drenagem, 
insira o tubo no acessório de engate 
rápido na entrada (topo). 
 
• Tubo de 6mm para métrico   
• Tubo ¼” para imperial

ENTRADA 

Ligue o tubo no acessório de saída e 
leve até ao esgoto (lado). Assegure 
uma queda regular do ponto de saída 
até ao esgoto sem dobras ou curvas 
apertadas.  
• Tubo 10 mm para métrico 
• Tubo 3/8” para imperial 

Importante: Use sempre um dreno automático. Regule temporizadores para períodos curtos de abertura de um segundo ou 
menos. NUNCA use drenos manuais que poderiam inundar o separador forçando a descarga de condensado sem tratamento 
ou parcialmente tratado.
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SAÍDA

Ventilador anti 

sifonagem 

(NÃO bloquear) 
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8mm ¼” 5/16”

Orifício de Entrada no Topo 
A unidade é despachada com orifício de 

entrada de 6 mm como norma
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Substituição
1 2 3 54

Assegure que o(s) dreno(s) 

de condensado está (ão) 

desligado(s). 
 
Desligue os tubos de entrada 
e saída dos acessórios de 
encaixe rápido.

Levante o SEP 60 ST da 
placa de parede.

Encaixe a tampa de 
descarga retida (que veio 
com o seu kit) no topo da 
unidade.

Insira o tampão de transporte 
na saída. (Vem com cada kit). 
 
Note por favor que isto é 
concebido para criar uma 
vedação apertada e uma  
vez inserido não pode ser 
removido.

Agora a unidade está 
vedada para transporte até 
um local autorizado de 
eliminação de lixos.  
Volte a montar a nova 
unidade SEP 60 ST na placa 
de parede existente e ligue 
como anteriormente.
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A gama SEPURA™ Separadores de Condensado para satisfazer as suas necessidades

Para além da nossa extensa gama de 
Separadores de Condensado, também 

fabricamos kits de filtro de substituição para 
todas as principais marcas OEM. 

 
Para mais informação, visite o nosso site ou  

ligue para o número que segue. 


