
PARTE A altura comp. largura carga

mm 120 290 65 ~ 50KG

PARTE B altura comp. largura carga

mm 120 140 65 ~ 100kg

Suportes

Molas

MOLA:

MOLA:

Carga do Suporte

Øfio 1,60mm Øext 21,70mm L0 - 80,0mm

Øfio 1,60mm Øext 21,70mm L0 - 80,0mm

IMPORTANTE: Os suportes possuem capacidade de carga comparativamente muito maior a maioria das placas de fixação de 
mini splits no mercado.
Por favor assegure-se de fixar a placa de fixação na parede corretamente e teste sua firmeza antes de utilizar WIZ Suporte 
Auxiliar. 

PARTE B

PARTE A

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

WIZ MINI SPLIT SMART BRACKETS - WZ100

Descrição

Aplicação

Detalhes

Partes

KEY FEATURES

WIZ Suporte Auxiliar é uma ferramenta fácil de usar projetada para auxiliar na instalação de unidades de internas 
mini split de ar-condicionado. Suportes firmes e seguros capazes de suportar evaporadoras até 30 KBTUs enquanto o 
profissional faz as conexões elétricas, as linhas de refrigeração e drenos necessários. 
Partes separadas extra resistentes feitas de ferro com molas zincadas que tornam o produto de fácil adaptação para uma 
ampla gama de unidades evaporadoras mini splits.
WIZ Suporte Auxiliar está apto para uma ângulo de trabalho de 23 a 45 graus, permitindo excelente acesso para efetuar 
a instalação e manutenções rápidas.

Desenhado para o suporte auxiliar de unidades evaporadoras mini split de até 30 KBTUs.

Adapta-se a 
maioria das placas 
de fixação

Leve e prático

Instalação Fácil

Suporta 
evaporadoras de 
até 30 KBTUs

Material: aço zincado

Material: ferro revestido com pintura epóxi eletrostática

PATENTE PENDENTE

Suporte Auxiliar para Instalação de Mini Splits
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Parafuse firmemente a placa na
parede. Todos os parafusos
devem estar afixados e a placa
deve estar corretamente alinhada.

1

Afixe o suporte PEQUENO na
aba DIREITA superior da
placa , e prenda a o gancho
da mola na aba inferior da
placa.

2

Afixe o suporte GRANDE na
aba ESQUERDA superior da
placa , e prenda a o gancho
da mola na aba inferior da
placa.

3

Depois de certificar-se que os
suportes WIZ estão firmemente
afixados, pendure a unidade
evaporadora aos suportes WIZ
usando os encaixes da máquina.

4

Para REMOVER:
Segurando a unidade
evaporadora com uma das mãos,
remova os suportes com a mão
livre e instale a unidade na placa.

5

Como Usar

Use os Equipamentos 
de Proteçao individual 
recomendados para 
HVAC-R.

Luvas de Proteção são 
recomendadas.

Não use WIZ Suporte 
Auxiliar para 
evaporadoras acima de 
30KBTUs ou 30Kgs.

Mantenha em lugar seco 
e longe do alcance de 
crianças.

Mantenha o WIZ Suporte 
Auxiliar limpo para maior 
durabilidade.

INFORMAÇÕES
DE SEGURANÇA
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