
1. Uważnie przeczytaj poniższą instrukcję. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Opłucz wymiennik ciepła i tacę ociekową 
klimatyzatora wodą. 

 
 
 
 

 
Podczas uruchomienia pompki na tacy 
ociekowej nie mogą znajdować się żadne 
stałe zanieczyszczenia. 

  
 
                 DANE INSTALACYJNE  
 

 
3. Akceptowane pozycje montażu. 

 

      Czarna nakładka musi być założona na króciec o średnicy 6,5mm. 
 
   Znakomita ochrona przed wodą i pyłem. 
 

4. Skieruj rurkę odpowietrzającą ku górze. 

 
5. Użyj opasek zaciskowych na łączeniu. 

 
 
 

6. Ustaw magnes pływaka ku górze. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Podłączanie alarmu. 
Prąd przełączania: 5A Max. (dla obciążeń rezystywnych) 
Zasilanie: 230V - 50Hz 
 
UWAGA !   Pompka nigdy  nie powinna pracować bez wody. 
                     To może zmniejszyć sprawność pompki, a nawet 
                     całkowicie ją uszkodzić. 

 
Elektrozawór 
 
Sprężarka 
 
Alarm świetlny 
 
Alarm dźwiękowy 
 

 
Woda Powietrze 

 

8. Prawidłowe i błędne prowadzenie 
odpływu. 

 

 

 

Woda 



Z powodu niewielkich rozmiarów pompka skroplin 
SICCOM mini FLOWATCH 2 nadaje się do montażu we 
wszystkich typach klimatyzatorów (ścienne, 
przysufitowo-podłogowe, kanałowe) o mocy 
chłodniczej nie przekraczającej 10kW. 
 
Pompka mini FLOWATCH 2 składa  się z dwóch 
modułów:  

- moduł pompki ( obwody sterujące +   pompka ) 
- moduł pływaka ( 3 stopnie:  wyłączenie                    
i włączenie pompki, alarm ) 
 

Ogólna charakterystyka 
Max. przepływ: 10 [l/h] 
Max. wysokość odpływu: patrz wykres 
Maksymalne ssanie: 2 [m] 
Zasilanie: 230 V (+10%/-15%) 50/60Hz 
Moc: 19 W 
Poziom hałasu: <21 dB z odległości 1 metra 
Ochrona przed przegrzaniem z autorestartem. 

 
 

1.INSTALACJA 
Moduł pompki 
Pompka może być zasilana zarówno z klimatyzatora jak          
i z innego źródła. 
 
Alarm 
Oba przyłącza, normalnie otwarte (NO) i normalnie 
zamknięte (NC) są sterowane beznapięciowo 
(250VAC/VDC max.). Ich maksymalny prąd przełączania  
to 5A dla obciążeń rezystywnych. Używaj alarmu by 
ostrzec użytkownika, jeżeli istnieje ryzyko przepełnienia 
tacy ociekowej  (alarm świetlny lub dźwiękowy - przyłącze 
NO), w tym samym czasie należy zatrzymać dalszą 
kondensacje skroplin, można to uzyskać poprzez 
zatrzymanie odpowiedniej funkcji klimatyzatora 
sterowanej z przyłącza NC. (przewód czarny = normalnie 
zamknięty = NC/przewód biały = wspólny = C/przewód 
fioletowy = normalnie otwarty = NO)  
 
Instalacja modułu pompki 
Moduł pompki może być zainstalowany wewnątrz 
klimatyzatora lub w suficie podwieszanym. Do mocowania 
można użyć dwustronnej taśmy klejącej. Pozostaw wolną 
przestrzeń wokół modułu pompki, by w czasie 

wydłużonego działania nie było problemu z odprowadzaniem 
ciepła. Moduł pompki nie powinien być izolowany. Rurka 
odpływowa musi mieć średnicę wewnętrzną od 4 do 6mm. W 
razie potrzeby zaleca się skorzystanie z reduktora 4x6,4mm (w 
zestawie). Użyj opasek zaciskowych w celu lepszego 
połączenia rurek z pompką. Upewnij się, że kierunek przepływu 
jest zgodny ze strzałką na module pompki.  
 
Moduł pływaka 
Moduł pływaka jest podłączony z modułem pompki przewodem 
BARDZO NISKIEGO NAPIĘCIA (4-żyłowy, o przekroju 
0,6mm2). Ważne jest by znajdujący się wewnątrz modułu 
styropianowy pływak był zawsze skierowany magnesem do 
góry. 
 
Instalacja modułu pływaka. 
Moduł pływaka musi być zainstalowany w pozycji poziomej za 
pomocą szyny stabilizacyjnej (w zestawie) Wyjście węża 
odpływu pompki powinno znajdować się zawsze wyżej niż 
moduł pływaka. Należy unikać zapowietrzania przewodów 
wodnych pompki. 

 
 

2. URUCHOMIENIE 
Przed zakończeniem instalacji należy przetestować usuwanie 
skroplin i działanie alarmu. Sprawdź, czy przestrzeń w tacy 
ociekowej powyżej poziomu alarmu będzie wystarczająca by 
pomieścić skropliny, które będą się zbierać po sygnale 
alarmowym. 

• Dokładnie oczyść tacę ociekową klimatyzatora             
z ewentualnych drobinek metalu i innych ciał 
obcych. 

• Zamocuj i połącz moduły pompki i pływaka w ich 
prawidłowych miejscach. 

• Napełnij wodą tacę ociekową klimatyzatora. 
• Sprawdź uruchamianie się pompki, usuwanie 

skroplin i wyłączanie się pompki. 
• Sprawdź alarm poprzez dopełnienie tacy ociekowej 

wodą, nawet po włączeniu się pompki dopóki pływak 
nie uruchomi alarmu. 

 
 
Konserwacja 
 
Jakiekolwiek prace przy pompce powinny być podejmowane 
przy WYŁĄCZONYM ZASILANIU. Na początku sezonu lub 
podczas przeglądu, jeśli pompka pracuje cały rok: 

• Zdemontuj pokrywę, filtr i pływak z modułu pływaka. 
• Wyczyść wewnątrz moduł pływaka za pomocą 5% 

roztworu odkamieniacza. 
• Zamontuj filtr i pływak (magnesem ku górze). 
• Umieść pokrywę modułu i przetestuj poprawne 

działanie pompki. 
Bezpieczeństwo 
 

• Alarm zabezpieczający przed przepełnieniem tacy 
ociekowej. 

• Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem         
z autorestartem. 

• Obudowa wykonana z tworzywa                             
o właściwościach samogasnących. 

• Bezpieczny transformator zgodny ze standardem 
EN60/42. 

 
3. GWARANCJA 

 
Gwarancja jest ważna rok od daty zakupu. Wymieniane 
bądź naprawiane będą tylko części z materiałowym lub 
fabrycznym uszkodzeniem. Wymianie bądź naprawie 
gwarancyjnej nie podlegają urządzenia uszkodzone na 
skutek nieprawidłowego montażu czy użytkowania 
niezgodnie z instrukcją. Zwrotowi pompki skroplin powinna 
towarzyszyć informacja o typie zauważonych 
nieprawidłowości oraz dokument zakupu. 
 
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli: 

• Instalacja jest przeprowadzona nieprawidłowo. 
• Nie jest dokonywana konserwacja urządzenia. 
• Element wykonawczy alarmu jest niepołączony. 
• Urządzenie było używane niezgodnie z 

przeznaczeniem. 
 
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji całości lub 
części produktu bez jakiegokolwiek informowania klientów.  
 
 

 




