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Fabryka (Madagaskar)

KILKA SŁÓW O FIRMIE SICCOM
Spółka SICCOM S.A.S powstała w 1979 roku i specjalizuje się 
w produkcji pompek do skroplin, czujników poziomu i 
czujników zbliżeniowych, bimetalowych zabezpieczeń przed 
wysoką temperaturą oraz tłumików zakłóceń dla przemysłu 
samochodowego.

Bogate doświadczenie firmy SICCOM oznacza, że klienci 
mogą czerpać korzyści z szeregu produktów o wysokiej 
wartości dodanej, które spełniają wymogi instalatorów.

Technologia firmy SICCOM jest projektowana i wdrażana 
przez jej własny dział inżynieryjny, składający się z wielu 
wysoko wykwalifikowanych inżynierów i techników.

SICCOM stale dąży do wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań, a jej produkty sprzedawane są z powodzeniem 
w ponad 50 krajach.

Wzrost działalności spowodował otwarcie fabryk na 
Madagaskarze i w Chinach, a także filii w Mediolanie, 
Barcelonie i Nowym Delhi – nasza siedziba znajduje się 
natomiast w aglomeracji paryskiej.

Nasza obecność w różnych miejscach globu oznacza, że 
możemy realizować dostawy dla naszych klientów bez 
względu na uwarunkowania geopolityczne.

Ekoprojekt
Mając pełną świadomość korzyści, jakie niesie cykl 
ekoprojektu dla wszystkich, firma SICCOM postanowiła w pełni 
wdrożyć to podejście na różnych etapach produkcji.
Pompka mini FLOWATCH® 2, flagowy produkt naszej marki, 
jest pierwszym wyrobem stanowiącym przykład tego 
podejścia. Wpływ środowiskowy ograniczono o 5–20%, a cykl 
eksploatacji został dwukrotnie wydłużony. Niedawno natomiast 
w przypadku modelu mini FLOWATCH® 0 wpływ środowiskowy 
ograniczono na etapie użytkowania o 65,6%!

Nasza filozofia:
„Znacząca poprawa przyjazności dla środowiska, 

lepsze usługi na rzecz naszych klientów.” 

Certyfikaty
Wszystkie nasze obiekty uzyskały certyfikat ISO 9001 w wersji 
2015.

Procedury jakości obejmują wszystkie świadczone przez 
naszą firmę usługi, gwarantując optymalny poziom jakości.

Siedziba główna (Francja) Fabryka (Chiny)

Produkty SICCOM dostępne są w ponad 50 krajach.
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GAMA PREMIUM

Niezawodne, trwałe, ciche i 
skuteczne – te pompki doskonale 
spełniają wymagania instalatorów i 

użytkowników końcowych.

Wszystkie modele są wyposażone 
we wbudowany alarm (z wyjątkiem 

CP08) i zaliczają się do najcichszych 
produktów na rynku.

Gama pompek, które są proste, 
niezawodne i łatwe w instalacji.

Skorzystaj z bogatego doświadczenia 
firmy SICCOM zawartego w 

podstawowych modelach pompek 
dostępnych w jeszcze 

atrakcyjniejszych cenach.

SICCOM posiada w ofercie gamę specjal-
nie zaprojektowaną do usuwania skroplin 
z gazowych kotłów kondensacyjnych.

Te pompki stanowią alternatywę o 
cichszym działaniu i bardziej zwartej 

konstrukcji dla pompek zbiornikowych, 
takich jak modele FLOWATCH® TANK 

i ECOTANK+.

GAMA ECO GAMA DUO
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                                    Zgodność urządzenia Specyfikacja Poziom hałasu

Maks. 
natężenie 
przepływu

Maks. 
wysokość 

podnoszenia

Notacja w skali  
od 1 fali (≤ 20 dBA)  
do 6 fal (> 45 dBA)

mini FLOWATCH® 2 15 l/h 10 m

mini FLOWATCH® 2 COMFORT 15 l/h 10 m

FLOWATCH® DESIGN 15 l/h 10 m

mini FLOWATCH® 3 WiFi 15 l/h 10 m

mini FLOWATCH® 3 WiFi DESIGN 15 l/h 10 m

FLOWATCH® VISION 15 l/h 10 m

SUNNY FLOWATCH® CLIM 15 l/h 10 m

FLOWATCH® TANK 788 l/h 5,5 m

Pompka odśrodkowa CP08 60 l/h 110 cm

mini FLOWATCH® 0 10 l/h 10 m

ECO FLOWATCH® 13,2 l/h 10 m

ECO FLOWATCH® DESIGN 13,2 l/h 10 m

ECO LINE 13,2 l/h 10 m

MAXI ECO FLOWATCH® 40 l/h 10 m

mini FLOWATCH® 1 EVO 13,2 l/h 10 m

FLOWITA EVO 13,2 l/h 10 m

ECOTANK+ 1.2 / ECOTANK+ 2.5
300 l/h (50 Hz)
400 l/h (60 Hz)

4,6 m (50 Hz)
6 m (60 Hz)

mini FLOWATCH® 2 DUO 19 l/h 10 m

FLOWATCH® VISION DUO 19 l/h 10 m

SUNNY FLOWATCH® DUO 19 l/h 10 m

Znajdź odpowiednią 
pompkę



                                    Zgodność urządzenia Specyfikacja Poziom hałasu

Maks. 
natężenie 
przepływu

Maks. 
wysokość 

podnoszenia

Notacja w skali  
od 1 fali (≤ 20 dBA)  
do 6 fal (> 45 dBA)

mini FLOWATCH® 2 15 l/h 10 m

mini FLOWATCH® 2 COMFORT 15 l/h 10 m

FLOWATCH® DESIGN 15 l/h 10 m

mini FLOWATCH® 3 WiFi 15 l/h 10 m

mini FLOWATCH® 3 WiFi DESIGN 15 l/h 10 m

FLOWATCH® VISION 15 l/h 10 m

SUNNY FLOWATCH® CLIM 15 l/h 10 m

FLOWATCH® TANK 788 l/h 5,5 m

Pompka odśrodkowa CP08 60 l/h 110 cm

mini FLOWATCH® 0 10 l/h 10 m

ECO FLOWATCH® 13,2 l/h 10 m

ECO FLOWATCH® DESIGN 13,2 l/h 10 m

ECO LINE 13,2 l/h 10 m

MAXI ECO FLOWATCH® 40 l/h 10 m

mini FLOWATCH® 1 EVO 13,2 l/h 10 m

FLOWITA EVO 13,2 l/h 10 m

ECOTANK+ 1.2 / ECOTANK+ 2.5
300 l/h (50 Hz)
400 l/h (60 Hz)

4,6 m (50 Hz)
6 m (60 Hz)

mini FLOWATCH® 2 DUO 19 l/h 10 m

FLOWATCH® VISION DUO 19 l/h 10 m

SUNNY FLOWATCH® DUO 19 l/h 10 m



mini FLOWATCH® 2
Cicha i niezawodna minipompka elektromagnetyczna do usuwania skroplin 
z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LC4400

SPECYFIKACJA ATUTY PRODUKTU

ZAWARTOŚĆ

Maks. natężenie przepływu 15 l/h
Maks. wysokość zasysania 2 m
Wysokość podnoszenia 10 m
Moc elektryczna 19 W
Napięcie 220–240 V 50/60 Hz
Alarm NO–NZ
Poziom hałasu*

Stopień ochrony IP64
Ochrona termiczna Tak
Współczynnik wykorzystania** 100%
Przewód zasilania / alarmu 1,6 m
Wymiary                                        86 x 28 x 48 mm / 75 x 38 x 36 mm

Pompka – Zbiornik z wężem odpowietrzają-
cym – Przewód zasilania / alarmu – Stojak 
zbiornika – Dwustronna taśma klejąca – Wąż 
wlotowy – Wąż zasysający 1,8 m – 1 zacisk

Bardzo ciche działanie

Przezroczysty zbiornik

Stopień ochrony IP64

Wylot mosiężny

Szybkozłącza

Akcesoria w zestawie

Bardzo cicha pompka (20,2 dBA), odpowiednia 
do zainstalowania w dowolnym pomieszczeniu.

Ułatwia konserwację dzięki możliwości  
szybkiego sprawdzenia stanu zbiornika.

Ochrona przed rozpryskami wody i wnikaniem 
pyłu.

Solidniejszy i bardziej niezawodny niż wylot 
z plastiku.

Ułatwienie instalacji i konserwacji.

Wszystkie akcesoria wymagane podczas 
instalacji są zawarte w opakowaniu.

Zalecane akcesoria
Zestaw wytłumiający
Ogranicza poziom hałasu 
i ułatwia instalację.

Nr kat.: GC1KFX2010

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
** W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

86 mm

48
 m

m

28 mm

38
 m

m

75 mm
36 m

m

Średnica węża
Strona ssąca: 4/6 mm
(zawarty w zestawie)

Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)
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86 mm
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Średnica węża
Strona ssąca: 4/6 mm
(zawarty w zestawie)

Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)

mini FLOWATCH® 2 COMFORT
Najlepsza minipompka na rynku, w wersji cichszej i łatwej w instalacji, do usuwania 
skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LCD750

SPECYFIKACJA
ATUTY PRODUKTU

Maks. natężenie przepływu 15 l/h
Maks. wysokość zasysania 2 m
Wysokość podnoszenia 10 m
Moc elektryczna 19 W
Napięcie 220–240 V 50/60 Hz
Alarm NO–NZ
Poziom hałasu*

Stopień ochrony IP64
Ochrona termiczna Tak
Współczynnik wykorzystania** 100%
Przewód zasilania / alarmu 1,6 m
Wymiary                                        86 x 28 x 48 mm / 75 x 38 x 36 mm

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
** W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

ZAWARTOŚĆ
Pompka – Zbiornik z wężem odpowietrzającym – Przewód zasilania / alarmu – Obudowa Comfort – Stojak pompki – 
Stojak zbiornika – Ogranicznik syfonowania – Dwustronna taśma klejąca – Wąż wlotowy – Wąż zasysający 1,8 m – 4 zaciski

Stopień ochrony IP64
Ochrona przed rozpryskami wody i wnikaniem 
pyłu.

Nowa obudowa Comfort
Nowa obudowa Comfort wykonana jest 
ze specjalnie wyprodukowanej, opatentowanej 
pianki.
Wytłumia wibracje pompki i obniża 
postrzegany poziom hałasu.

Bardzo ciche działanie

Sprawdzona niezawodność

Stojak pompki dołączony do zestawu

Dzięki obudowie pompka pracuje wyjątkowo 
cicho i nadaje się do instalacji w dowolnym 
pomieszczeniu.

Znajdujący się w zestawie model mini 
FLOWATCH® 2 to niezawodna i trwała 
pompka sprzedawana w ponad 35 krajach.

Ułatwia instalację i konserwację pompki.

Ogranicznik syfonowania w zestawie
Pozwala uniknąć wszelkiego ryzyka związanego 
z przepływem powrotnym skroplin i zabezpiecza 
prawidłowe działanie pompki na dłuższy czas.

Szybkozłącza
Ułatwienie instalacji i konserwacji.

NOWOŚĆ
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FLOWATCH® DESIGN
Pełny zestaw, pompka z korytkiem instalacyjnym do usuwania skroplin 
z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LC9460

SPECYFIKACJA

ATUTY PRODUKTU

ZAWARTOŚĆ

Maks. natężenie przepływu 15 l/h
Wysokość podnoszenia 10 m
Moc elektryczna 19 W
Napięcie 220–240 V 50/60 Hz
Alarm NO–NZ
Poziom hałasu*

Stopień ochrony IP64
Ochrona termiczna Tak
Współczynnik wykorzystania** 100%
Przewód zasilania / alarmu 1,6 m
Wymiary pokrywy maskującej 80 x 55 x 800 mm

Korytko kolankowe – Uszczelka wykończeniowa – Wykończeniowa 
płytka sufitowa – Pompka w korytku absorbującym – Zbiornik z wężem 
odpowietrzającym – Przewód zasilania / alarmu – Stojak zbiornika – 
Wąż wlotowy – Wąż zasysający 0,25 m – Śruby i kołki rozporowe

W zestawie model mini FLOWATCH® 2

Stopień ochrony IP64

Zestaw wstępnie zmontowany

Zapewnia wysoką niezawodność i łatwą 
konserwację.

Ochrona przed rozpryskami wody i wnikaniem 
pyłu.

Pompka jest już zainstalowana w korytku. 
Instalacja jest szybka i prosta.

Zalecane akcesoria
Zestaw przedłużaczy 
przyłączeniowych
Umożliwia przesunięcie pompki do sufitu 
podwieszanego, zmniejszając w ten sposób 
poziom hałasu.
Nr kat.: GC1KCTC710

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
** W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

Bardzo ciche działanie
Bardzo cicha pompka (20,2 dBA), odpowiednia 
do zainstalowania w dowolnym pomieszczeniu.

Ogranicznik syfonowania w zestawie

Konstrukcja o ładnym wyglądzie

Pozwala uniknąć wszelkiego ryzyka związanego 
z przepływem powrotnym skroplin i zabezpiecza 
prawidłowe działanie pompki na dłuższy czas.

Dzięki kształtowi i akcesoriom wykończeniowym 
(w zestawie), model FLOWATCH® DESIGN 
cechuje się wysoką estetyką.

M
ak

s.
 9

40
 m

m

148 mm

80 mm
Maks. 940 mm

148 mm

56,5 mm

Średnica węża
Strona ssąca: 4/6 mm
(zawarty w zestawie)

Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)
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mini FLOWATCH® 3 WiFi
Będąc produktem wspierającym konserwację zapobiegawczą, model mini FLOWATCH® 3 WiFi 
umożliwia zdalny nadzór nad flotą pompek i planowanie z wyprzedzeniem działań 
konserwacyjnych dotyczących pompek lub klimatyzatorów. 
Model przeznaczony do klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU. Nr kat.: DE05WFCC760

SPECYFIKACJA ATUTY PRODUKTU
Maks. natężenie przepływu 15 l/h
Maks. wysokość zasysania 2 m
Wysokość podnoszenia 10 m
Moc elektryczna 21 W
Napięcie 220–240 V 50/60 Hz
Alarm NZ
Poziom hałasu*                            

Stopień ochrony IPX4
Ochrona termiczna Tak
Współczynnik wykorzystania** 100%
Przewód zasilania / alarmu 1,6 m
Wymiary                                      272 x 35 x 43 mm / 75 x 38 x 36 mm

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
** W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

ZAWARTOŚĆ
Pompka – Zbiornik z wężem odpowietrzającym – Stojak zbiornika – 
Dwustronna taśma klejąca – Wąż wlotowy – Wąż zasysający 1,8 m – Zaciski

Interfejs sieciowy
Dostęp do interfejsu można uzyskać na 
komputerze, smartfonie lub tablecie. Nie jest 
wymagana instalacja żadnego programu ani 
aplikacji.

Wyjątkowo cicha praca

Wysyłanie wiadomości e-mail w 
przypadku alarmu

Wzajemna komunikacja pomiędzy 
pompkami

Najcichsza pompka w naszej gamie (18,6 dBA), na-
daje się do instalacji w dowolnym pomieszczeniu.

Otrzymywanie natychmiastowych powiadomień 
w przypadku nieprawidłowości działania 
(3 sytuacje alarmowe).

Stwórz sieć pompek i pozwól im się ze sobą 
komunikować, by tym produktywniej zarządzać 
flotą pompek.

Ogranicznik syfonowania w zestawie

Nadzór w czasie rzeczywistym

Pozwala uniknąć wszelkiego ryzyka związanego 
z przepływem powrotnym skroplin i zabezpiecza 
prawidłowe działanie pompki na dłuższy czas.

Dostęp do obszernych informacji na temat floty 
pompek w kliku kliknięciach.

Pierwsza 
pompka do skroplin 

z modułem komunikacji WiFi

Monitoruj flotę pompek 
w mgnieniu oka!

Przeglądaj dane wszystkich 
pompek

W przypadku wystąpienia alarmu 
pompka wysyła wiadomość e-mail! Alarm – zmrożenie

Alarm – przegrzanie

Alarm – wysoki poziom pływaka

Wyciek czynnika chłodniczego,  
brudny filtr...

@

Średnica węża
Strona ssąca: 4/6 mm 
(zawarty w zestawie)

Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)
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Interfejs sieciowy
Dostęp do interfejsu można uzyskać na kom-
puterze, smartfonie lub tablecie. Nie jest 
wymagana instalacja żadnego programu ani 
aplikacji.

Wyjątkowo cicha praca

Wysyłanie wiadomości e-mail 
w przypadku alarmu

Wzajemna komunikacja pomiędzy 
pompkami

Najcichsza pompka w naszej gamie (18,6 dBA), 
nadaje się do instalacji w dowolnym 
pomieszczeniu.

Otrzymywanie natychmiastowych powiadomień 
w przypadku nieprawidłowości działania 
(3 sytuacje alarmowe).

Stwórz sieć pompek i pozwól im się ze sobą 
komunikować, by tym produktywniej zarządzać 
flotą pompek.

Ogranicznik syfonowania w zestawie

Nadzór w czasie rzeczywistym

Pozwala uniknąć wszelkiego ryzyka związanego 
z przepływem powrotnym skroplin i zabezpiecza 
prawidłowe działanie pompki na dłuższy czas.

Dostęp do obszernych informacji na temat floty 
pompek w kliku kliknięciach.

mini FLOWATCH® 3 WiFi DESIGN
Pompka z modułem komunikacji WiFi w wersji z korytkiem instalacyjnym,  
do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05WFCD760

SPECYFIKACJA

ATUTY PRODUKTU

ZAWARTOŚĆ

Maks. natężenie przepływu 15 l/h
Wysokość podnoszenia 10 m
Moc elektryczna 21 W
Napięcie 220–240 V 50/60 Hz
Alarm NO–NZ
Poziom hałasu*                            

Stopień ochrony IPX4
Ochrona termiczna Tak
Współczynnik wykorzystania** 100%
Przewód zasilania / alarmu 1,6 m
Wymiary pokrywy maskującej 80 x 55 x 800 mm

Korytko kolankowe – Uszczelka wykończeniowa – Wykończe-
niowa płytka sufitowa – Pompka – Zbiornik z wężem odpowie-
trzającym – Przewód zasilania / alarmu – Stojak zbiornika – Wąż 
wlotowy – Wąż zasysający 0,25 m – Śruby i kołki rozporowe

Zestaw wstępnie zmontowany
Pompka jest już zainstalowana w korytku. 
Instalacja jest szybka i prosta.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
** W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

Wszystkie atuty modelu 
mini FLOWATCH® 3 WiFi 

w wersji z pokrywą maskującą

@
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FLOWATCH® VISION
Jedyna monoblokowa pompka ścienna na rynku, instalowana poziomo lub 
pionowo, do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LCB900

SPECYFIKACJA

ATUTY PRODUKTU

ZAWARTOŚĆ

Maks. natężenie przepływu 15 l/h
Wysokość podnoszenia 10 m
Moc elektryczna 19 W
Napięcie 220–240 V 50/60 Hz
Alarm NO–NZ
Poziom hałasu*

Stopień ochrony IPX3
Ochrona termiczna Tak
Współczynnik wykorzystania** 100%
Przewód zasilania / alarmu 1,4 m
Wymiary 230 x 61,5 x 55 mm

Pompka – Zbiornik do instalacji poziomej –  
Zbiornik do instalacji pionowej – Wąż wlotowy – 
Śruby i kołki rozporowe – 1 zacisk

4 możliwości instalacji
Po raz pierwszy na świecie – Możliwość instalacji 
poziomo lub pionowo, po prawej lub po lewej 
stronie klimatyzatora.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
** W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

Łatwa konserwacja

Bardzo ciche działanie

Rekordowy rozmiar

Zbiornik z wyjmowanym filtrem

Dostęp do elementów pompki (zbiornik, węże 
itd.) uzyskuje się poprzez zdjęcie pokrywy.

Bardzo cicha pompka, odpowiednia do instalacji 
w dowolnym pomieszczeniu.

Dzięki niewielkiemu rozmiarowi model FLO-
WATCH® VISION jest najdyskretniejszą i najbar-
dziej estetyczną ścienną pompką monoblokową 
na rynku.

Zapobiega uszkodzeniu pompki spowodowane-
mu kurzem i pyłem. Łatwe czyszczenie.

230 mm

55
 m

m

61,5 mm

Średnica węża
Strona tłoczna: 6/9 mm

(brak w zestawie)
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SUNNY FLOWATCH® CLIM
Minipompka zbiornikowa (elektromagnetyczna) do usuwania skroplin z 
klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05RCC060

SPECYFIKACJA

ATUTY PRODUKTU

ZAWARTOŚĆ

Maks. natężenie przepływu 15 l/h
Wysokość podnoszenia 10 m
Moc elektryczna 19 W
Napięcie 220–240 V 50/60 Hz
Alarm NO–NZ
Poziom hałasu*                            

Stopień ochrony IPX4
Ochrona termiczna Tak
Współczynnik wykorzystania** 100%
Przewód zasilania / alarmu 1,5 m / 1,3 m
Wymiary 186 x 110 x 100 mm

Pompka – Wąż wlotowy – Śruby i kołki 
rozporowe

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
** W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

Bardzo ciche działanie
Bardzo cicha pompka, odpowiednia do instalacji 
w dowolnym pomieszczeniu.

Stopień ochrony IPX4

Kompaktowa pompka zbiornikowa

Ochrona przed rozpryskami wody.

Model SUNNY FLOWATCH® CLIM posiada 
zbiornik o największej pojemności w stosunku 
do rozmiaru pompki na rynku.

Wbudowany filtr wyjmowany
Zapobiega uszkodzeniu pompki spowodowane-
mu kurzem i pyłem. Łatwe wyjmowanie i 
czyszczenie.

Uchwyty montażowe

Adapter wlotowy w zestawie

Dzięki uchwytom montażowym (śruby i kołki 
rozporowe są dołączone do zestawu), pompkę 
można łatwo przymocować do ściany.

Adapter umożliwia doprowadzanie skroplin 
do pompki wężami o różnych średnicach.

186 mm

10
0 

m
m

110 mm

Średnica węża
Strona tłoczna: 6/9 mm

(brak w zestawie)

www.siccom.com12



FLOWATCH® TANK
Pompka odśrodkowa o wysokiej wydajności do usuwania skroplin ciężkich lub 
skroplin o kwaśnym odczynie z kotłów gazowych.

Nr kat.: DE13QCA700

SPECYFIKACJA

ATUTY PRODUKTU

ZAWARTOŚĆ

Maks. natężenie przepływu 788 l/h
Wysokość podnoszenia 5,5 m
Tolerowany odczyn pH pH > 2,5
Maks. temperatura skroplin 60°C
Moc elektryczna 80 W
Napięcie 220–240 V 50/60 Hz
Alarm NO–NZ
Poziom hałasu*

Stopień ochrony IP20
Ochrona termiczna Tak
Współczynnik wykorzystania** 30%
Przewód zasilania / alarmu 2 m / 1 m
Wymiary 280 x 130 x 135 mm

Pompka z zaworem zwrotnym, 3 korki –  
Adapter wlotowy – Adapter wylotowy 
6/9 mm – Śruby i kołki rozporowe

Wysoka wydajność
Natężenie przepływu 788 l/h
Wysokość podnoszenia 5,5 m

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
** W razie potrzeby pompa może pracować przez 30% czasu.

Pompka odwracalna

Wyjmowany zawór zwrotny

2 możliwe średnice wylotu

Adapter wlotowy w zestawie

Umożliwia instalację modelu FLOWATCH® TANK 
w dowolnej konfiguracji.

Dostarczony w zestawie zawór zwrotny może 
zostać łatwo wyjęty (1/4 obrotu) w celu 
wyczyszczenia.

Oryginalny wylot dla węży 9/12 mm 
+ redukcja dla węży 6/9 mm

Zapobiega problemom w podłączaniu kotła 
do pompki.
(Do kupienia oddzielnie)

Średnica węża
Strona tłoczna: 9/12 lub 6/9 mm

(brak w zestawie)
13

5 
m

m

280 mm 130 mm

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

pH > 2,5
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Pompka odśrodkowa CP08
Uniwersalna pompka odśrodkowa dedykowana do klimatyzatorów kasetonowych.

Nr kat.: CP08SC6641

SPECYFIKACJA ATUTY PRODUKTU
Maks. natężenie przepływu 60 l/h
Wysokość podnoszenia 110 cm
Moc elektryczna 8 W
Napięcie 220–240 V 50/60 Hz
Poziom hałasu*                            

Stopień ochrony IP54
Wzrost temperatury 66 K
Współczynnik wykorzystania** 100%
Wąż wylotowy Ø 14 mm
Wymiary 82,5 x 76 x 97,3 mm

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
** W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

Uniwersalna płytka
Płytkę montażową CP08 zaprojekto-
wano tak, by pasowała do większo-
ści klimatyzatorów kasetonowych 
dostępnych na rynku.

Można więc z powodzeniem zastą-
pić inny model pompki odśrodkowej 
po niższej cenie!

www.siccom.com14
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Maks. natężenie przepływu 10 l/h
Maks. wysokość zasysania 1,5 m
Wysokość podnoszenia 10 m
Moc elektryczna 11 W
Napięcie 220–240 V tylko 50 Hz
Alarm* Brak alarmu
Poziom hałasu**

Stopień ochrony IP20
Ochrona termiczna Tak
Współczynnik wykorzystania*** 100%
Przewód zasilania 1,5 m
Wymiary                                   98 x 30 x 41 mm / 90 x 32 x 42 mm

mini FLOWATCH® 0
Prosta i oszczędna minipompka elektromagnetyczna do usuwania skroplin 
z klimatyzatorów o mocy do 8 kW / 27000 BTU.

Nr kat.: DE05LCB980

SPECYFIKACJA ATUTY PRODUKTU

ZAWARTOŚĆ
Pompka – Zbiornik – Dwustronna taśma klejąca 
do mocowania zbiornika – Wąż wlotowy – 
3 zaciski

Kompaktowa pompka

Zintegrowany filtr

Akcesoria w zestawie

Pompka i zbiornik o bardzo małych rozmiarach 
są łatwe w instalacji.

Plastikowy filtr zintegrowany ze zbiornikiem. 
Zapobiega uszkodzeniu pompki przez 
nieczystości o większych rozmiarach.

Wszystkie potrzebne akcesoria są dołączone 
do zestawu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

* Na żądanie dostępna jest opcja z alarmem.
** Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
*** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

Średnica węża
Strona ssąca: 6/9 mm

(brak w zestawie)
Strona tłoczna: 6/9 mm

(brak w zestawie)

98 mm 30 mm

41
 m

m

90,5 mm

42
,5

 m
m

32
 m

m
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2022 – NOWY WODOODPORNY zbiornik 
z możliwością demontażu
Zbiornik można zdjąć w celu ułatwienia 
konserwacji, a teraz wyposażono go w 
wodoodporne uszczelnienie!



ECO FLOWATCH®
Prosta i oszczędna minipompka elektromagnetyczna do usuwania skroplin 
z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LCC190

SPECYFIKACJA ATUTY PRODUKTU

ZAWARTOŚĆ

Maks. natężenie przepływu 13,2 l/h
Maks. wysokość zasysania 1,5 m
Wysokość podnoszenia 10 m
Moc elektryczna 19 W
Napięcie 220–240 V 50/60 Hz
Alarm* Brak alarmu
Poziom hałasu**

Stopień ochrony IP20
Ochrona termiczna Tak
Współczynnik wykorzystania*** 100%
Przewód zasilania 1,5 m
Wymiary                                   98 x 30 x 41 mm / 90 x 32 x 42 mm

Pompka – Zbiornik – Dwustronna taśma klejąca 
do mocowania zbiornika – Wąż wlotowy – 
3 zaciski

Kompaktowa pompka

Zintegrowany filtr

Akcesoria w zestawie

Pompka i zbiornik o bardzo małych rozmiarach 
są łatwe w instalacji.

Plastikowy filtr zintegrowany ze zbiornikiem. Za-
pobiega uszkodzeniu pompki przez nieczystości 
o większych rozmiarach.

Wszystkie potrzebne akcesoria są dołączone 
do zestawu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

* Na żądanie dostępna jest opcja z alarmem.
** Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
*** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

Średnica węża
Strona ssąca: 6/9 mm

(brak w zestawie)
Strona tłoczna: 6/9 mm

(brak w zestawie)

98 mm 30 mm

41
 m

m

90,5 mm

42
,5

 m
m

32
 m

m
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2022 – NOWY WODOODPORNY zbiornik 
z możliwością demontażu
Zbiornik można zdjąć w celu ułatwienia 
konserwacji, a teraz wyposażono go w 
wodoodporne uszczelnienie!



Maks. natężenie przepływu 13,2 l/h
Maks. wysokość zasysania 1,5 m
Wysokość podnoszenia 10 m
Moc elektryczna 19 W
Napięcie 220–240 V 50/60 Hz
Alarm Brak alarmu
Poziom hałasu*

Stopień ochrony IP20
Ochrona termiczna Tak
Współczynnik wykorzystania** 100%
Przewód zasilania 1,5 m
Wymiary pokrywy maskującej 80 x 55 x 800 m

ECO FLOWATCH® DESIGN
Pełny zestaw, pompka z korytkiem instalacyjnym do usuwania skroplin 
z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LCD320

SPECYFIKACJA

ATUTY PRODUKTU

ZAWARTOŚĆ
Korytko kolankowe – Uszczelka wykończeniowa – Wykończenio-
wa płytka sufitowa – Pompka ECO FLOWATCH – Zbiornik – 
Wąż wlotowy – Dwustronna taśma klejąca – Zaciski

Kompaktowa pompka

Zintegrowany filtr

Akcesoria w zestawie

Pompka i zbiornik o bardzo małych rozmiarach 
są łatwe w instalacji.

Plastikowy filtr zintegrowany ze zbiornikiem. 
Zapobiega uszkodzeniu pompki przez 
nieczystości o większych rozmiarach.

Wszystkie potrzebne akcesoria są dołączone 
do zestawu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
** W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

Możliwość przesunięcia pompki dalej
Dzięki przewodowi o długości 1,5 m, moduł 
pompki można przesunąć dalej w celu 
ograniczenia poziomu hałasu i ułatwienia 
instalacji.

Konstrukcja o ładnym wyglądzie
Dzięki kształtowi i akcesoriom wykończeniowym 
(w zestawie), model ECO FLOWATCH® DESIGN 
cechuje się wysoką estetyką.

Średnica węża
Strona ssąca: 6/9 mm

(brak w zestawie)
Strona tłoczna: 6/9 mm 

(brak w zestawie)

M
ak

s.
 9

40
 m

m

148 mm

80 mm
Maks. 940 mm

148 mm

56,5 mm
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2022 – NOWY WODOODPORNY zbiornik 
z możliwością demontażu
Zbiornik można zdjąć w celu ułatwienia 
konserwacji, a teraz wyposażono go w 
wodoodporne uszczelnienie!



ECO LINE
Minipompka rzędowa (elektromagnetyczna), ultrakompaktowa i łatwa w 
instalacji, do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05SCC600

SPECYFIKACJA

ATUTY PRODUKTU

ZAWARTOŚĆ

Maks. natężenie przepływu 13,2 l/h
Maks. wysokość zasysania 1,5 m
Wysokość podnoszenia 10 m
Moc elektryczna 19 W
Napięcie 220–240 V 50/60 Hz
Alarm* Brak alarmu
Poziom hałasu**

Stopień ochrony IP64
Ochrona termiczna Tak
Współczynnik wykorzystania*** 100%
Przewód zasilania 1,5 m
Wymiary                                   92 x 30 x 30 mm / 90 x 32 x 42 mm

Pompka – Zbiornik – Dwustronna taśma 
klejąca do mocowania zbiornika – 
Wąż wlotowy – 3 zaciski

Pompka ULTRAKOMPAKTOWA

Akcesoria w zestawie

Najbardziej kompaktowa pompka na rynku! 
Łatwa instalacja w korytku lub wewnątrz 
klimatyzatora.

Wszystkie potrzebne akcesoria są dołączone 
do zestawu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

* Na żądanie dostępna jest opcja z alarmem.
** Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
*** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

Stopień ochrony IP64
Ochrona przed rozpryskami wody i wnikaniem 
pyłu.

Uchwyt do podwieszania
Ten pomysłowy haczyk umożliwia mocowanie lub 
podwieszanie pompki w dowolnym miejscu (ko-
rytko, sufit podwieszany, wnętrze urządzenia...).

Szybkozłącza
Ułatwienie instalacji i konserwacji.

90,5 mm

42
,5

 m
m

32
 m

m

92 mm

30
 m

m

30 mm

Średnica węża
Strona ssąca: 6/9 mm

(brak w zestawie)
Strona tłoczna: 6/9 mm

(brak w zestawie)
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2022 – NOWY WODOODPORNY zbiornik 
z możliwością demontażu
Zbiornik można zdjąć w celu ułatwienia 
konserwacji, a teraz wyposażono go w 
wodoodporne uszczelnienie!



Maks. natężenie przepływu 40 l/h
Maks. wysokość zasysania 2 m
Wysokość podnoszenia 10 m
Moc elektryczna 16 W
Napięcie 220–240 V 50/60 Hz
Alarm* Brak alarmu
Poziom hałasu**

Stopień ochrony IP20
Ochrona termiczna Tak
Współczynnik wykorzystania*** 100%
Przewód zasilania 1,5 m
Wymiary                                 111 x 41 x 48 mm / 90 x 32 x 42 mm

MAXI ECO FLOWATCH®
Pompka elektromagnetyczna maxi, kompaktowa i o dużej mocy, do 
usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 30 kW / 100 000 BTU.

Nr kat.: DE40LCC300

SPECYFIKACJA

ATUTY PRODUKTU

ZAWARTOŚĆ
Pompka – Zbiornik – Dwustronna taśma 
klejąca do mocowania zbiornika – 
Wąż wlotowy – 3 zaciski

Kompaktowa pompka

Zintegrowany filtr

Akcesoria w zestawie

Pompka i zbiornik o bardzo małych rozmiarach 
są łatwe w instalacji.

Plastikowy filtr zintegrowany ze zbiornikiem. 
Zapobiega uszkodzeniu pompki przez 
nieczystości o większych rozmiarach.

Wszystkie potrzebne akcesoria są dołączone 
do zestawu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

* Na żądanie dostępna jest opcja z alarmem.
** Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
*** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

Cicha praca
Jedyna na świecie pompka oferująca taki stosu-
nek natężenia przepływu do poziomu hałasu.

Wysoka wydajność
Natężenie przepływu 40 l/h
Wysokość podnoszenia 10 m

90,5 mm

42
,5

 m
m

32
 m

m

111 mm 41 mm

48
,5

 m
m

Średnica węża
Strona ssąca: 6/9 mm

(brak w zestawie)
Strona tłoczna: 6/9 mm

(brak w zestawie)
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2022 – NOWY WODOODPORNY zbiornik 
z możliwością demontażu
Zbiornik można zdjąć w celu ułatwienia 
konserwacji, a teraz wyposażono go w 
wodoodporne uszczelnienie!



mini FLOWATCH® 1 EVO
Oszczędna minipompka elektromagnetyczna z alarmem, do usuwania skroplin 
z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LCD600

SPECYFIKACJA

ATUTY PRODUKTU

ZAWARTOŚĆ

Maks. natężenie przepływu 13,2 l/h
Maks. wysokość zasysania 1,5 m
Wysokość podnoszenia 10 m
Moc elektryczna 19 W
Napięcie 220–240 V 50/60 Hz
Alarm NZ
Poziom hałasu*

Stopień ochrony IP24
Ochrona termiczna Tak
Współczynnik wykorzystania** 100%
Przewód zasilania / alarmu 1,5 m
Wymiary 88 x 30 x 45 / 75 x 36 x 38 mm

Pompka – Zbiornik z wężem 
odpowietrzającym – Dwustronna taśma 
klejąca – Wąż wlotowy – 
Wąż zasysający 1,5 m – 3 zaciski

Stopień ochrony IP24

Funkcja alarmu

Ochrona przed rozpryskami wody.

Alarm NZ w modelu mini FLOWATCH® 1 EVO 
umożliwia odłączenie zasilania klimatyzatora 
w przypadku nadmiaru skroplin.

30 mm

36 mm

45
 m

m

75 mm

88 mm

38
 m

m

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
** W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

Szybkozłącza
Ułatwienie instalacji i konserwacji.

Przezroczysty zbiornik

Wbudowany filtr wyjmowany

Ułatwia konserwację dzięki możliwości szybkiego 
sprawdzenia stanu zbiornika.

Zbiornik jest wyposażony w metalowy filtr, który 
można łatwo wyjąć w celu szybkiego 
wyczyszczenia.

Akcesoria w zestawie
Potrzebne akcesoria są dołączone do zestawu.

Średnica węża
Strona ssąca: 4/6 mm
(zawarty w zestawie)

Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)

NOWOŚĆ
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FLOWITA EVO
Mocowana na ścianie (z możliwością demontażu) pompka monoblokowa do 
usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LCC440

SPECYFIKACJA

ATUTY PRODUKTU

ZAWARTOŚĆ

Maks. natężenie przepływu 13,2 l/h
Wysokość podnoszenia 10 m
Moc elektryczna 19 W
Napięcie 220–240 V 50/60 Hz
Alarm* Jako opcja
Poziom hałasu**

Stopień ochrony IP24
Ochrona termiczna Tak
Współczynnik wykorzystania*** 100%
Przewód zasilania 0,8 m
Pojemność zbiornika 170 ml
Wymiary 135 x 57 x 106,5 mm

Pompka – 
Śruby i kołki rozporowe

Możliwość demontażu

Stopień ochrony IP24

Wyjątkowo cicha praca

Szybka instalacja

Pompkę FLOWITA EVO można zde-
montować w ciągu kilku sekund!
Panel przedni, zbiornik, wąż zasysa-
jący… wszystkie te elementy można 
wyjąć.
Instalacja i konserwacja nigdy nie były
tak proste i szybkie!

Ochrona przed rozpryskami wody.

Najdyskretniejsza dostępna na rynku pompka 
montowana na ścianie!

Model FLOWITA EVO można zainstalować łatwo 
i szybko pod dowolnym klimatyzatorem.

Cykle pompowania co 100 ml
Duży zbiornik umożliwia optymalne działanie 
pompki: większe i rzadsze cykle 
pompowania.

135 mm 57 mm

10
6 

m
m

NOWOŚĆ

* Na żądanie dostępna jest opcja z alarmem.
** Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
*** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

Średnica węża
Strona tłoczna: 6/9 mm

(brak w zestawie)
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ECOTANK+ 1.2 / 2.5
Odśrodkowa pompka zbiornikowa do usuwania skroplin 
z klimatyzatorów, chłodni wystawowych lub kotłów gazowych.

Nr kat. ECOTANK+ 1.2 50 Hz: DE12QCC610
Nr kat. ECOTANK+ 2.5 50 Hz: DE25QCC620
Nr kat. ECOTANK+ 2.5 60 Hz: DE25QCD140

SPECYFIKACJA

ATUTY PRODUKTU

ZAWARTOŚĆ

Wersja 50 Hz Wersja 60 Hz
Maks. natężenie przepływu 300 l/h 400 l/h
Wysokość podnoszenia 4,6 m 6 m
Tolerowany odczyn pH pH > 2,5 pH > 2,5
Maks. temp. skroplin 40°C 40°C
Moc elektryczna 65 W 65 W
Napięcie 230 V 50 Hz 230 V 60 Hz
Alarm NO–NZ NO–NZ
Poziom hałasu

Stopień ochrony IP24 IP24
Ochrona termiczna Tak Tak
Współczynnik wykorzysta-
nia*

30% 30%

Długość przewodu 1,5 m 1,5 m
Wymiary modelu ECOTANK+ 1.2 280 x 130 x 129 mm
Wymiary modelu ECOTANK+ 2.5 280 x 130 x 159 mm

Pompka – Przewód zasilania / alarmu – 
Adapter wylotowy 6/9 mm – Śruby i kołki 
rozporowe – Przezroczysty wąż z PCV o dł. 
6 m (tylko w wersji 60 Hz)

Kompaktowa pompka zbiornikowa

Zbiornik o dużej pojemności

Dzięki wysokości wynoszącej zaledwie 
129 mm model ECOTANK+ 1.2 można łatwo 
zamontować w dowolnej przestrzeni.

Dzięki zbiornikowi o pojemności 2,5 l model 
ECOTANK+ 2.5 ogranicza liczbę cykli 
pompowania i jest odpowiedni do szerokiej 
gamy zastosowań.

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
** W razie potrzeby pompa może pracować przez 30% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

Stopień ochrony IP24
Pompka jest zabezpieczona przed rozpryskami 
wody.

Uniwersalny wtyk elektryczny

Wylot przystosowany 
do węża 6/9 lub 9/12 mm

Przewód zasilania / alarmu można wyjąć, 
ułatwiając instalację i konserwację.

Dzięki dostarczonemu złączu, do przetłaczania 
można użyć węża 6/9 mm lub 9/12 mm.

Odwracalny zbiornik
Możliwość odwrócenia zbiornika sprawia, że 
pasuje on do dowolnej konfiguracji.

Przezroczysty wąż z PCV w zestawie 
(tylko w wersji 60 Hz)
Do zestawu z modelem ECOTANK+ 2.5 w wersji 
60 Hz dołączany jest wąż wylotowy o długości 
6 m (średnica 10 x 13 mm).

pH > 2,5
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mini FLOWATCH® 2 DUO
Cicha i niezawodna minipompka elektromagnetyczna do usuwania skroplin 
z kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy do 60 kW / 200 000 BTU.

Nr kat.: DE05LCC500

SPECYFIKACJA

ATUTY PRODUKTU

ZAWARTOŚĆ

Maks. natężenie przepływu 19 l/h
Maks. wysokość zasysania 0,5 m
Wysokość podnoszenia 10 m
Tolerowany odczyn pH pH > 2,5
Moc elektryczna 19 W
Napięcie 220–240 V 50/60 Hz
Alarm NO–NZ
Poziom hałasu*

Stopień ochrony IP64
Ochrona termiczna Tak
Współczynnik wykorzystania** 100%
Przewód zasilania / alarmu 1,6 m
Wymiary                                   86 x 28 x 48 mm / 75 x 38 x 36 mm

Pompka – Zbiornik z wężem odpowietrzającym – 
Przewód zasilania / alarmu – Stojak pompki – 
Stojak zbiornika – Dwustronna taśma klejąca – 
Wąż wlotowy – Wąż zasysający 0,25 m – 1 zacisk

Bardzo ciche działanie

Przezroczysty zbiornik

Stopień ochrony IP64

Wylot ze specjalnie obrabianego 
mosiądzu

Szybkozłącza

Dołączony zestaw wytłumiający

Bardzo cicha pompka, odpowiednia do instalacji 
w dowolnym pomieszczeniu.

Ułatwia konserwację dzięki możliwości szybkiego 
sprawdzenia stanu zbiornika.

Ochrona przed rozpryskami wody i wnikaniem 
pyłu.

Mosiężny wylot jest poddawany specjalnej 
obróbce, aby uodpornić go na oddziaływanie 
skroplin o kwaśnym odczynie – jest on solidniej-
szy i trwalszy niż wylot wykonany z plastiku.

Ułatwienie instalacji i konserwacji.

Stojaki na pompkę i zbiornik ułatwiają instalację 
i ograniczają poziom hałasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
** W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

pH > 2,5

86 mm

48
 m

m

28 mm

38
 m

m

75 mm
36 m

m

Średnica węża
Strona ssąca: 4/6 mm
(zawarty w zestawie)

Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)
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FLOWATCH® VISION DUO
Monoblokowa pompka ścienna (elektromagnetyczna), cicha i innowacyjna, 
do usuwania skroplin z kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 
do 60 kW / 200 000 BTU. Nr kat.: DE05LCC510

SPECYFIKACJA

ATUTY PRODUKTU

ZAWARTOŚĆ

Maks. natężenie przepływu 19 l/h
Wysokość podnoszenia 10 m
Tolerowany odczyn pH pH > 2,5
Moc elektryczna 19 W
Napięcie 220–240 V 50/60 Hz
Alarm NO–NZ
Poziom hałasu*

Stopień ochrony IPX3
Ochrona termiczna Tak
Współczynnik wykorzystania** 100%
Przewód zasilania / alarmu 1,4 m
Wymiary                                                    230 x 61,5 x 55 mm

Pompka – Wąż wlotowy – Śruby i kołki 
rozporowe – 1 zacisk

4 możliwości instalacji

Zbiornik z wyjmowanym filtrem

Po raz pierwszy na świecie – Możliwość instalacji 
poziomo lub pionowo, po prawej lub po lewej 
stronie kotła.

Zapobiega uszkodzeniu pompki spowodowane-
mu kurzem i pyłem. Łatwe czyszczenie.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
** W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

Bardzo ciche działanie
Bardzo cicha pompka, odpowiednia do instalacji 
w dowolnym pomieszczeniu.

Bardzo łatwa konserwacja

Rekordowy rozmiar

Dostęp do elementów pompki (zbiornik, węże 
itd.) uzyskuje się poprzez zdjęcie pokrywy.

Dzięki niewielkiemu rozmiarowi model 
FLOWATCH® VISION DUO jest najdyskretniejszą 
i najbardziej estetyczną ścienną pompką 
monoblokową na rynku.

pH > 2,5

230 mm

55
 m

m

61,5 mm

Średnica węża
Strona tłoczna: 6/9 mm

(brak w zestawie)
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SUNNY FLOWATCH® DUO
Minipompka zbiornikowa (elektromagnetyczna) do usuwania skroplin z kotłów 
gazowych kondensacyjnych o mocy do 60 kW / 200 000 BTU.

Nr kat.: DE05NCC090

SPECYFIKACJA

ATUTY PRODUKTU

ZAWARTOŚĆ

Maks. natężenie przepływu 19 l/h
Wysokość podnoszenia 10 m
Tolerowany odczyn pH pH > 2,5
Moc elektryczna 19 W
Napięcie 220–240 V 50/60 Hz
Alarm NO–NZ
Poziom hałasu*

Stopień ochrony IPX4
Ochrona termiczna Tak
Współczynnik wykorzystania** 100%
Przewód zasilania / alarmu 1,5 / 1,3 m
Wymiary                                                    186 x 110 x 100 mm

Pompka – Wąż wlotowy – Śruby i kołki 
rozporowe

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
** W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

Bardzo ciche działanie
Bardzo cicha pompka, odpowiednia do instalacji 
w dowolnym pomieszczeniu.

Kompaktowa pompka zbiornikowa
Model SUNNY FLOWATCH® DUO posiada 
zbiornik o największej pojemności w stosunku 
do rozmiaru pompki na rynku.

Wbudowany filtr wyjmowany
Zapobiega uszkodzeniu pompki 
spowodowanemu kurzem i pyłem. Łatwe 
wyjmowanie i czyszczenie.

Uchwyty montażowe

Adapter wlotowy w zestawie

Dzięki uchwytom montażowym (śruby i kołki 
rozporowe są dołączone do zestawu), pompkę 
można łatwo przymocować do ściany.

Adapter umożliwia doprowadzanie skroplin 
do pompki wężami o różnych średnicach.

Stopień ochrony IPX4
Ochrona przed rozpryskami wody.

pH > 2,5

186 mm

10
0 

m
m

110 mm

Średnica węża
Strona tłoczna: 6/9 mm

(brak w zestawie)
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Akcesoria do pompek
Poznaj gamę akcesoriów do pompek SICCOM, które ułatwiają instalację 
i konserwację.

Zestaw przedłużaczy przyłączeniowych 
(przewód przedłużający 2 m + wąż zasysający 2 m)

Nr kat.: GC1KCTC710

Ten zestaw w połączeniu z modelem FLOWATCH® DESIGN, 
umożliwia przesunięcie pompki w głąb podwieszanego sufitu, 

a tym samym:
   OGRANICZENIE POZIOMU HAŁASU

      ZWOLNIENIE MIEJSCA W KORYTKU

Ogranicza poziom hałasu i uła-
twia instalację modelu  
mini FLOWATCH® 2

Zbiornik zamienny do 
mini FLOWATCH® 2

Ogranicznik syfonowania 
zapobiega powstawaniu zjawiska 
przepływu powrotnego skroplin 

w dowolnej instalacji.
Zbiornik zamienny do  
FLOWATCH® DESIGN

Zestaw wytłumiający
Nr kat.: GC1KFX2010

Zbiornik z krótkim przewodem + wąż 
odpowietrzający

Nr kat.: GCDS3BTF4180

Zbiornik z długim przewodem 
+ wąż odpowietrzający

Nr kat.: GCDS3BTF4650

Adapter wlotowy 
FLOWATCH® TANK

Nr kat.: GC078H2008

Rurka kątowa Øwew. 15 mm
Nr kat.: GC025D1017

Zawór zwrotny 
FLOWATCH® TANK

Nr kat.: 91A1006

Ogranicznik syfonowania
Nr kat.: GC092A1001 (torebka 10 szt.)

GC092A1002 (1 sztuka)

Zestaw alarmowy – pompki ECO
Nr kat.: DS1HTCC110

Przekaźnik mini FLOWATCH® 3 WiFi
Nr kat.: DE05WFCR760

Adapter wlotowy 
SUNNY FLOWATCH®

Nr kat.: GC078H2007
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Zbiornik z krótkim przewodem + wąż 
odpowietrzający

Nr kat.: GCDS3BTF4180

Zawór zwrotny 
FLOWATCH® TANK

Nr kat.: 91A1006

Czujniki
Firma SICCOM produkuje również czujniki poziomu i czujniki zbliżeniowe. Zapoznaj się z częścią gamy przedstawioną 
poniżej, a w celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami.

Czujniki pionowe

Czujniki poziome

Czujniki specjalne

Czujniki do wszystkich zastosowań

oraz dla branży medycznej, gastronomicznej, przetwórstwa węglowodorów, transportowej i motoryzacyjnej...

Seria DG
Model standardowy

Seria DP
Model kompaktowy

Seria DK Seria DX
Stal nierdzewna

Seria DY
Wykrywanie mikroprze-

łącznikami

Seria DHN
Mocowanie gwinto-

wane

Seria DHG
Mocowanie poprzez ści-

śnięcie uszczelki

Seria DHM
Mocowanie nakrętką

Seria DXN
Stal nierdzewna

Seria DC
Wielopoziomowy 

drążek rezystancyjny

Seria DB
Tyczka ssąca z czuj-

nikiem poziomu

Seria DD
Sonda 

rezystancyjna

Seria DP
Czujniki zbliżeniowe

Seria OEM
Produkty dostępne 

na żądanie

Więcej informacji można znaleźć 
w naszej witrynie internetowej
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Pompki do skroplin

Firma SICCOM ma ugruntowaną pozycję na całym świecie.
Jako międzynarodowy producent dużą wagę przywiązujemy do jakości i niezawodności naszych produktów.

Najważniejszymi wartościami, jakie wyznajemy w odniesieniu do obsługi klientów, są wsłuchiwanie się 
w potrzeby, komunikacja i świadczenie odpowiedniego poziomu obsługi.

Z wielką przyjemnością udzielimy Ci dalszych informacji, dlatego  
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

www.siccom.com

Francja
Tel.: +33 6 83 82 46 02

Email: ychaves@siccom.fr

Ameryka Północna
Tel.: +33 6 42 05 33 22

Email: pparadis@siccom.fr

SICCOM Francja – Siedziba główna
Międzynarodowa obsługa klienta

2, rue Gustave Madiot
ZI Les Bordes

91070 Bondoufle
FRANCJA

Tel.: +33 1 60 86 81 48
Email: commercial@siccom.fr

Włochy, Szwajcaria i Europa Centralna
Tel.: +39 02 96 36 21 40

Email: cconsales@siccom.fr

Indie
Tel.: +91 99 9900 3240

Email: djagga@siccom.fr

Hiszpania i Ameryka Łacińska
Tel.: +34 622 487 110

Email: tducasse@siccom.fr

Azja
Tel.: +33 6 43 31 19 27

Email: jlrendu@siccom.fr

Europa Północna i Wschodnia
Tel.: +33 6 83 82 46 00

Email: pgvassort@siccom.fr

Europa Zachodnia
Tel.: +33 6 42 05 33 22

Email: pparadis@siccom.fr

Oceania
Tel.: +33 6 83 82 46 00

Email: pgvassort@siccom.fr

Afryka i Bliski Wschód
Tel.: +33 6 42 05 33 22

Email: pparadis@siccom.fr


