ACESSÓRIOS

Mighty Bracket™
A instalação do mini-split agora é um trabalho
individual! Grampos de encaixe no suporte de
montagem da maioria dos mini-splits.
CARACTERÍSTICAS
• Mantém a unidade firmemente no
lugar durante a instalação – sem
danificar as paredes

• Ideal para a maioria das marcas de
mini-splits que pesam até 45 kg

• Permite instalação por apenas
uma pessoa

• Inclui sacola para transporte

• Dobrável para fácil armazenamento

• Não danifica paredes
OPÇÕES

ESPECIFICAÇÕES
Materiais de
Construção

ABS

APLICAÇÃO

Descrição

Código

Mighty Bracket™

AX3010

Encaixa na placa de montagem do mini-split
para apoiar a unidade do mini-split com
segurança no lugar durante instalação das
linhas de refrigerante, a linha de condensado
e a conexão elétrica.

INSTRUÇÕES DE USO

Placa de montagem típica de mini-split
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1. Conecte os ganchos de montagem do
Mighty Bracket™ às guias de montagem
do mini-split (se não houver presilha na
placa de montagem, os ganchos do Mighty
Bracket™ podem ser conectados por
parafusos com buchas na parede).
2. Colocar os apoios inferiores contra a parede
(se necessário, para evitar possiveis danos
à parede, coloque uma toalha ou papelão
limpo entre o apoio e a superfície da
parede).
3. Posicione os pinos de ajuste de nível dos
braços para posicionar os suportes na
horizontal.
4. Posicione as travas de elevação no final
dos braços de suporte para garantir que a
unidade não deslize.
5. Coloque as meias de proteção nas travas de
proteção para evitar arranhões na unidade.
6. Coloque a unidade firmemente na parte
superior nos braços dos suportes.
7. Conecte as linhas de refrigerante.
8. Conecte a tubulação de drenagem de
condensado e a fiação elétrica.

Meia de proteção

9. Levante e coloque cuidadosamente a
unidade interna nas abas superiores da
placa de montagem.
10. Após verificar e garantir a fixação da
unidade para que ela não caia, remova
cuidadosamente o Mighty Bracket™ e a
instalação estará concluída.

Para mais informações, consulte
a nossa página aspenpumps.com
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