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КІЛЬКА СЛІВ ПРО КОМПАНІЮ SICCOM

Підприємство SICCOM S.A.S було засноване в 1979 році, наразі воно 
спеціалізується на виробництві насосів відводу конденсата, датчиків 
рівня наповнення та датчиків наближення, біметалічного теплового 
захисту та пригнічувачів перешкод для автомобільної промисловості.

Досвід компанії SICCOM дає її клієнтам змогу незмінно отримувати 
велику користь від застосування низки продуктів із високою 
додатковою вартістю, що відповідають вимогам компаній, які надають 
послуги зі встановлення обладнання.

Технології SICCOM розробляються та впроваджуються власним 
інженерно-конструкторським відділом, що складається з команди 
висококваліфікованих інженерів і техніків.

SICCOM постійно прагне до розвитку нових інновацій, сьогодні вона 
успішно продає свою продукцію в понад 50 країнах світу.

У міру свого зростання компанія відкрила фабрики на Мадагаскарі та 
в Китаї, а також дочірні підприємства в Мілані, Барселоні та Нью-Делі.
Її головний офіс розташований недалеко від Парижу.

Велика мережа представництв по всьому світу дає компанії змогу 
постачати клієнтам свою продукцію, незалежно від поточної 
геополітичної ситуації в тому чи іншому регіоні.

Екологічний дизайн

Розуміючи, що ефективний екологічний дизайн є вигідним абсолютно 
для всіх, компанія SICCOM вирішила повністю інтегрувати цей підхід 
у різні етапи виробництва.
Насос mini FLOWATCH® 2, що є флагманським виробом бренду, став 
першим продуктом, у якому було втілено це рішення. Шкідливий 
вплив на довкілля було зменшено з 5 до 20%, а термін служби 
збільшено вдвічі. Зовсім нещодавно під час експлуатації насосу mini 
FLOWATCH® 0 було зафіксовано показник зниження рівня впливу на 
екологію 65,6%!

Наш підхід:
«Суттєве покращення стану екології —  

підвищена якість обслуговування для наших клієнтів». 

Сертифікація

Усі наші об’єкти пройшли сертифікацію на відповідність стандарту 
ISO 9001 у редакції 2015 року.

Процедури контролю якості охоплюють усі послуги, що надаються 
компанією, забезпечуючи оптимальний рівень якості.

Головний офіс (Франція)

Продукція компанії SICCOM продається в понад 50 країнах світу.



ЗМІСТ

mini FLOWATCH® 2 15 л/год. 10 м 4

mini FLOWATCH® 2 COMFORT 15 л/год. 10 м 5

FLOWATCH® DESIGN 15 л/год. 10 м 6

mini FLOWATCH® 3 WiFi 15 л/год. 10 м 7

mini FLOWATCH® 3 WiFi DESIGN 15 л/год. 10 м 8

FLOWATCH® VISION 15 л/год. 10 м 9

SUNNY FLOWATCH® CLIM 15 л/год. 10 м 10

FLOWATCH® TANK 788 л/год. 5,5 м 11

Відцентровий насос CP08 60 л/год. 110 см 12

mini FLOWATCH® 0 10 л/год. 10 м 13

ECO FLOWATCH® 13,2 л/год. 10 м 14

ECO FLOWATCH® DESIGN 13,2 л/год. 10 м 15

ECO LINE 13,2 л/год. 10 м 16

MAXI ECO FLOWATCH® 40 л/год. 10 м 17

mini FLOWATCH® 1 EVO 13,2 л/год. 10 м 18

FLOWITA EVO 13,2 л/год. 10 м 19

ECOTANK+ 1.2 / ECOTANK+ 2.5 300 л/год. 4,6 м 20

mini FLOWATCH® 2 DUO 19 л/год. 10 м 21

FLOWATCH® VISION DUO 19 л/год. 10 м 22

SUNNY FLOWATCH® DUO 19 л/год. 10 м 23

Комплектуючі до насосів 24

Датчики рівня наповнення та датчики 
наближення

25

Кондиціонува- 
ння повітря

Охолодження Опалення
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СЕРІЯ PREMIUM

Це надійні, довговічні, тихі та 
ефективні насоси ідеально відповідають 

очікуванням монтажників обладнання 
та кінцевих користувачів.

Усі вони оснащені аварійною схемою 
підключення (окрім моделі CP08) та є одними 

з найтихіших на ринку.

Серія простих, 
надійних і зручних у встановленні насосів.

Знайомтесь із досвідом компанії SICCOM 
у виробництві 

насосів початкового рівня 
за ще більш привабливими цінами.

SICCOM пропонує серію виробів, спеціально 
розроблених для відведення конденсату 

з газових конденсаційних котлів.

Ці насоси є більш компактною 
та безшумною альтернативою резервуарним 

агрегатам, як-от FLOWATCH® TANK 
і ECOTANK+

СЕРІЯ ECO СЕРІЯ DUO

www.siccom.com
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mini FLOWATCH® 2
Мініатюрний електромагнітний насос, надзвичайно надійний та тихий, призначений 
для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю 10 кВт/36000 БТО. Артикульний номер: 

DE05LC4400

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕВАГИ

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

Макс. потужність 15 л/год.
Макс. висота всмоктування 2 м
Висота нагнітання 10 м
Електрична потужність 19 Вт
Напруга 220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація НР-НЗ 
Рівень шуму 20,2 дБ А
Клас захисту корпусу IP64
Захист від перегрівання Так
Робочий цикл* 100%
Довжина кабелю живлення/
аварійної сигналізації

1,6 м

Розміри насосу та резервуару             86x28x48 мм / 75x38x36 мм

Насос – Резервуар із вентиляційною трубкою – 
Кабель живлення/ сигналізації – Підставка для 
резервуара – Двостороння клейка стрічка – Вхідний 
патрубок – Трубка для всмоктування завдовжки 
1,8 м – 1 хомут

Дуже тихий

Прозорий резервуар

Клас захисту IP64

Латунний вихідний патрубок

Швидкороз’ємні з’єднання

Комплектуючі, що входять у комплект 
постачання

Дуже тихий насос (20,2 дБА), підходить для 
встановлення в будь-якому приміщенні.

Спрощене технічне обслуговування завдяки 
можливості швидкого огляду для визначення 
стану резервуара.

Захищений від потрапляння бризок води та пилу.

Більш міцний та надійний, ніж пластиковий 
патрубок.

Роблять встановлення та обслуговування 
пристрою набагато простішим.

Усі необхідні для встановлення комплектуючі 
постачаються разом із насосом.

Рекомендовані комплектуючі
Набір для зниження рівня шуму
Знижує рівень шуму та
полегшує процес встановлення

Артикульний номер: GC1KFX2010

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

* За потреби, насос може працювати постійно.

86 мм

48
 м

м

28 мм

38
 м

м

75 мм
36 мм

Діаметр капілярної трубки
Всмоктування: 4/6 мм —  

входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання
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Діаметр капілярної трубки
Всмоктування: 4/6 мм —  

входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання

mini FLOWATCH® 2 COMFORT
Більш тиха та проста для встановлення версія найкращого на ринку міні-насоса 
для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю до 10 кВт/36000 БТО. Артикульний номер: 

DE05LCD750

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕВАГИ

Макс. потужність 15 л/год.
Макс. висота всмоктування 2 м
Висота нагнітання 10 м
Електрична потужність 19 Вт
Напруга 220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація НР-НЗ
Рівень шуму 18,7 дБ А
Клас захисту корпусу IP64
Захист від перегрівання Так
Робочий цикл* 100%
Довжина кабелю живлення/
аварійної сигналізації

1,6 м

Розміри насосу та резервуару             86x28x48 мм / 75x38x36 мм

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

* За потреби, насос може працювати постійно.

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ
Насос – Резервуар із вентиляційною трубкою – Кабель живлення/сигналізації – Корпус Comfort – 
Підставка для насоса – Підставка для резервуара – Антисифонний клапан – Двостороння клейка 
стрічка – Вхідний патрубок – Трубка для всмоктування завдовжки 1,8 м – 4 хомути

Клас захисту IP64
Захищений від потрапляння бризок води та пилу.

Новий корпус Comfort
Новий корпус Comfort виконаний зі 
спеціальної
запатентованої піни.

Він гасить вібрації насоса та знижує
рівень шуму, що сприймається людиною.

Дуже тихий

Доведена надійність

Підставка для насоса в комплекті постачання

Завдяки своєму спеціальному корпусу, насос 
є надзвичайно тихим: він підходить для 
встановлення в будь-якому приміщенні.

Насос mini FLOWATCH® 2, у комплекті, — 
це надійний та довговічний пристрій, що 
успішно продається в понад 35 країнах.

Спрощує встановлення та обслуговування 
насоса.

Антисифонний клапан у комплекті постачання
Дає змогу усунути будь-які ризики зворотного 
зливання та забезпечує ефективну роботу 
насоса впродовж тривалого періоду часу.

Швидкороз’ємні з’єднання
Роблять встановлення та обслуговування 
пристрою набагато простішим.

НОВИНКА
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FLOWATCH® DESIGN
Насос повністю укомплектовано для монтажу в коробі. 
Максимальна породуктивність насосу для відведення конденсату з кондиціонерів 
потужністю до 10 кВт/36000 БТО.

Артикульний номер: 
DE05LC9460

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕВАГИ

ВМІСТ 
КОМПЛЕКТУ

Макс. потужність 15 л/год.
Висота нагнітання 10 м
Електрична потужність 19 Вт
Напруга 220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація НР-НЗ
Рівень шуму 20,2 дБ А
Клас захисту корпусу IP64
Захист від перегрівання Так

Робочий цикл* 100%
Довжина кабелю живлення/
аварійної сигналізації

1,6 м

Розміри в коробі 80 x 55 x 800 мм

Г-подібний короб – Оздоблювальна прокладка – Оздоблювальна 
стельова накладка – Насос в антивібраційному кронштейні – 
Резервуар із вентиляційною трубкою – Кабель живлення/сигналізації – 
Підставка для резервуара – Вхідний патрубок – Трубка для 
всмоктування завдовжки 0,25 м – Гвинти та дюбелі

mini FLOWATCH® 2, у комплекті

Клас захисту IP64

Попередньо зібраний комплект

Він забезпечує високу надійність і простоту 
обслуговування.

Захищений від потрапляння бризок води та пилу.

Насос постачається у декоративному коробі. 
Процес встановлення є дуже простим і швидким.

Рекомендовані комплектуючі
Набір для розширення можливостей 
підключення
Дає змогу розмістити насос всередині підвісної 
стелі, у такий спосіб знизивши рівень шуму.
Артикульний номер: GC1KCTC710

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

* За потреби, насос може працювати постійно.

Дуже тихий
Дуже тихий насос (20,2 дБА), підходить 
для встановлення в будь-якому приміщенні.

Антисифонний клапан у комплекті постачання

Елегантний дизайн

Дає змогу усунути будь-які ризики зворотного 
зливання та забезпечує ефективну роботу 
насоса впродовж тривалого періоду часу.

Завдяки своїй формі та оздоблювальним 
елементам (входять у комплект постачання), 
насос FLOWATCH® DESIGN має дуже 
привабливий зовнішній вигляд.

м
ак

с.
 9

40
 м

м

148 мм

80 мм
макс. 940 мм

148 мм

56,5 мм

Діаметр капілярної трубки
Всмоктування: 4/6 мм —  

входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання
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mini FLOWATCH® 3 WiFi
Насос mini FLOWATCH® 3 WiFi, що відноситься до категорії виробів із можливістю 
превентивного обслуговування, дає змогу дистанційно керувати цілою низкою пристроїв 
і заздалегідь планувати операції з техобслуговування насоса чи кондиціонера. 
Для кондиціонерів потужністю до 10 кВт/36000 БТО.

Артикульний номер: 
DE05WFCC760

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕВАГИ
Макс. потужність 15 л/год.
Макс. висота всмоктування 2 м
Висота нагнітання 10 м
Електрична потужність 21 Вт
Напруга 220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація НЗ
Рівень шуму 18,6 дБ А             
Клас захисту корпусу IPX4
Захист від перегрівання Так
Робочий цикл* 100%
Довжина кабелю живлення/
аварійної сигналізації

1,6 м

Розміри насосу та резервуару          272x35x43 мм / 75x38x36 мм

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

* За потреби, насос може працювати постійно.

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ
Насос – Резервуар із вентиляційною трубкою – Підставка для резервуара – 
Двостороння клейка стрічка – Вхідний патрубок – Трубка для всмоктування 
завдовжки 1,8 м – Хомути

Веб інтерфейс
Інтерфейс, яким можна користуватися 
на комп’ютері, смартфоні або планшеті, 
не вимагає встановлення будь-якого 
програмного забезпечення чи додатків.

Надзвичайно тихий

Відправлення повідомлень на електронну 
пошту в разі виникнення аварійної ситуації

З’єднання насосів

Найтихіший насос у нашій серії (18,6 дБА), що 
добре підходить для встановлення в будь-якому 
приміщенні.

Негайно отримуйте сповіщення в разі виявлення 
несправностей (3 випадки спрацювання 
сигналізації).

Створіть мережу насосів і забезпечте їм 
можливість обмінюватися даними один з 
одним для підвищення ефективності керування 
пристроями.

Антисифонний клапан у комплекті постачання

Контроль у режимі реального часу

Дає змогу усунути будь-які ризики зворотного 
зливання та забезпечує ефективну роботу насоса 
впродовж тривалого періоду часу.

Отримайте доступ до великого обсягу інформації 
про свої насоси, усього лише кілька раз 
натиснувши кнопку.

Перший
насос для відводу конденсата,

що підключається 
до мережі Wi–Fi

Контролюйте стан своїх насосів,
не витрачаючи на це багато часу! Відстежуйте всі робочі параметри 

насоса

Насос надсилає повідомлення 
на вказану електронну пошту,

коли генерується аварійний сигнал!
Аварійний сигнал 

замерзання

Аварійний сигнал 
перегрівання

Аварійний сигнал підняття рівня 
поплавця

Витікання холодоагенту, 
забруднення фільтру...

@

Діаметр капілярної трубки
Всмоктування: 4/6 мм —  

входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання
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Веб інтерфейс
Інтерфейс, яким можна користуватися на 
комп’ютері, смартфоні або планшеті, не 
вимагає встановлення будь-якого програмного 
забезпечення чи додатків.

Надзвичайно тихий

Відправлення повідомлень на електронну 
пошту в разі виникнення аварійної ситуації

З’єднання насосів

Найтихіший насос у нашій серії (18,6 дБА), що 
добре підходить для встановлення в будь-якому 
приміщенні.

Негайно отримуйте сповіщення в разі 
виявлення несправностей (3 випадки 
спрацювання сигналізації).

Створіть мережу насосів і забезпечте їм 
можливість обмінюватися даними один з 
одним для підвищення ефективності керування 
пристроями.

Антисифонний клапан у комплекті постачання

Контроль у режимі реального часу

Дає змогу усунути будь-які ризики зворотного 
зливання та забезпечує ефективну роботу 
насоса впродовж тривалого періоду часу.

Отримайте доступ до великого обсягу інформації 
про свої насоси, усього лише кілька раз 
натиснувши кнопку.

mini FLOWATCH® 3 WiFi DESIGN
Готовий до встановлення насос із підключенням до мережі Wi–Fi, призначений 
для розміщення коробі для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю 
до 10 кВт/36000 БТО.

Артикульний номер: 
DE05WFCD760

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕВАГИ

ВМІСТ 
КОМПЛЕКТУ

Макс. потужність 15 л/год.
Висота нагнітання 10 м
Електрична потужність 21 Вт
Напруга 220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація НР-НЗ
Рівень шуму 18,6 дБ А          
Клас захисту корпусу IPX4
Захист від перегрівання Так
Робочий цикл* 100%
Довжина кабелю живлення/
аварійної сигналізації

1,6 м

Розміри в коробі 80x55x800 мм

Г-подібний короб – Оздоблювальна прокладка – Оздоблювальна 
стельова накладка – Насос – Резервуар із вентиляційною 
трубкою – Кабель живлення/сигналізації – Підставка для 
резервуара – Вхідний патрубок – Трубка для всмоктування 
завдовжки 0,25 м – Гвинти та дюбелі

Попередньо зібраний комплект
Насос уже розміщений у коробі. Процес 
встановлення є дуже простим і швидким.

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

* За потреби, насос може працювати постійно.

Усі переваги насоса

mini FLOWATCH® 3 WiFi
для встановлення всередині коробу

@

www.siccom.com8

м

літр./год. 



FLOWATCH® VISION
Єдиний на ринку настінний моноблоковий насос, що встановлюється горизонтально 
або вертикально, призначений для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю 
до 10 кВт/36000 БТО.

Артикульний номер: 
DE05LCB900

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕВАГИ

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

Макс. потужність 15 л/год.
Висота нагнітання 10 м
Електрична потужність 19 Вт
Напруга 220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація НР-НЗ
Рівень шуму 19,7 дБ А
Клас захисту корпусу IPX3
Захист від перегрівання Так
Робочий цикл* 100%
Довжина кабелю живлення/
аварійної сигналізації

1,4 м

Розміри насосу 230x61,5x55 мм

Насос – Резервуар для горизонтального 
встановлення – Резервуар для вертикального 
встановлення – Вхідний патрубок – Гвинти та 
дюбелі – 1 хомут

4 варіанти встановлення
Вперше у світі — можливість розміщення 
горизонтально чи вертикально, праворуч або 
ліворуч від кондиціонера.

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

* За потреби, насос може працювати постійно.

Просте обслуговування

Дуже тихий

Мінімальні розміри

Резервуар зі знімним фільтром

Вільний доступ до компонентів насоса 
(резервуара, трубок тощо) після зняття кришки.

Надзвичайно тихий насос, підходить для 
встановлення в будь-якому приміщенні.

Завдяки своїй компактності FLOWATCH® 
VISION є найбільш непомітним та естетичним 
настінним моноблоковим насосом на ринку.

Запобігає забрудненню насоса пилом і 
частинками інших речовин. Легко очищується.

230 мм

55
 м

м

61,5 мм

Діаметр капілярної трубки
Відведення: 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання
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м

літр./год. 



SUNNY FLOWATCH® CLIM
Поршневий насос для відводу конденсату з накопичувальним резервуаром 
для кондиціонерів потужністю до 10 кВт/36000 БТО. Артикульний номер: 

DE05RCC060

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕВАГИ

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

Макс. потужність 15 л/год.
Висота нагнітання 10 м
Електрична потужність 19 Вт
Напруга 220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація НР-НЗ
Рівень шуму  20,2 дБ А 
Клас захисту корпусу IPX4
Захист від перегрівання Так
Робочий цикл* 100%
Довжина кабелю живлення/
аварійної сигналізації

1,5/1,3 м

Розміри насосу 186x110x100 мм

Насос – Вхідний патрубок – Гвинти та 
дюбелі

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

* За потреби, насос може працювати постійно.

Дуже тихий
Надзвичайно тихий насос, підходить для 
встановлення в будь-якому приміщенні.

Клас захисту IPX4

Компактний резервуарний насос

Надійно захищений від потрапляння бризок води.

Насос SUNNY FLOWATCH® CLIM вирізняється 
найкращою місткістю резервуара/розмірами на 
ринку.

Знімний вбудований фільтр
Запобігає забрудненню насоса пилом 
і частинками інших речовин. Легко знімається 
та очищується.

Монтажні кронштейни

Впускний адаптер у комплекті постачання

Завдяки монтажним кронштейнам (а також 
гвинтам і дюбелям, що входять у комплект 
постачання) насос легко кріпиться до стіни.

Цей адаптер забезпечує можливість потрапляння 
конденсату в насос через трубки різного 
діаметра.

186 мм

10
0 

м
м

110 мм

Діаметр капілярної трубки
Відведення: 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання
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FLOWATCH® TANK
Високоефективний відцентровий насос для відведення кислих і заряджених конденсатів 
із газових конденсаційних котлів. Артикульний номер: 

DE13QCA700

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕВАГИ

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

Макс. потужність 788 л/год.
Висота нагнітання 5,5 м
Допустимий рівень pH pH>2,5
Макс. температура конденсату 60 °C
Електрична потужність 80 Вт
Напруга 220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація НР-НЗ
Рівень шуму* 47 дБ А
Клас захисту корпусу IP20
Захист від перегрівання Так
Робочий цикл** 30%
Довжина кабелю живлення/
аварійної сигналізації

2/1 м

Розміри насосу 280x130x135 мм

Насос зі зворотним клапаном, 
- Впускний адаптер - Вихідний адаптер 
на 6/9 мм - Гвинти та дюбелі

Висока ефективність
Продуктивність: 788 л/год.
Висота нагнітання: 5,5 м

* За потреби, насос може працювати 30% часу.

Реверсивний насос

Знімний зворотний клапан

Можливі 2 вихідних діаметри, на вибір

Впускний адаптер у комплекті постачання

Дає змогу встановлювати насос FLOWATCH® 
TANK у будь-якій конфігурації.

Зворотний клапан, що входить у комплект 
постачання, легко знімається (потрібно 
повернути його на 1/4 оберту) для очищення.

Оригінальний вихід для трубки діаметром 
9/12 мм + перехідник для трубки діаметром 
6/9 мм

Дає змогу уникнути появи будь-яких проблем 
на етапі підключення котла до насоса
(можна придбати окремо).

Діаметр капілярної трубки
Відведення: 9/12 або 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання
13

5 
м

м

280 мм 130 мм

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

pH>2,5
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Відцентровий насос CP08
Універсальний відцентровий насос, призначений для спліт-систем касетного типу.

Артикульний номер: 
CP08SC6641

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕВАГА
Макс. потужність 60 л/год.
Висота нагнітання 110 см
Електрична потужність 8 Вт
Напруга 220–240 В, 50/60 Гц
Рівень шуму 26 дБ А 
Клас захисту корпусу IP54
Температура перегрівання 66 К
Робочий цикл* 100%
Вихідний патрубок Ø14 мм
Розміри насосу 82,5x76x97,3 мм

* За потреби, насос може працювати постійно.

Універсальна пластина
Монтажна пластина CP08 була 
розроблена в такий спосіб, 
щоби забезпечити можливість 
її використання для більшості 
касетних кондиціонерів, 
представлених наразі на ринку.

Саме тому вона дає змогу 
встановити іншу, дешевшу модель 
відцентрового насоса!

www.siccom.com12

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

AWG 20
Кабель UL AWM Style 1015
105°C (Клас B) – 600В

Макс. допустимий рівень води

Рівень води для вимірювання 
швидкості потоку

Мінімальний рівень води

Початковий рівень швидкості потоку

Відвідна трубка



Макс. потужність 10 л/год.
Макс. висота всмоктування 1,5 м
Висота нагнітання 10 м
Електрична потужність 11 Вт
Напруга 220–240 В   лише 50 Гц
Сигналізація* Сигналізація відсутня
Рівень шуму 22 дБ А
Клас захисту корпусу IP20
Захист від перегрівання Так
Робочий цикл** 100%
Довжина кабелю живлення 1,5 м
Розміри насосу та резервуару             98x30x41 мм / 90x32x42 мм

mini FLOWATCH® 0
Мініатюрний відцентровий насос, простий та економічний, призначений для відводу 
конденсату з кондиціонерів потужністю до 8 кВт/27000 БТО. Артикульний номер: 

DE05LCB980

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕВАГИ

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ
Насос – Резервуар – Двостороння клейка стрічка 
для кріплення резервуара – Вхідний патрубок – 
3 хомути

Знімний резервуар

Компактний насос

Вбудований фільтр

Комплектуючі, що входять у комплект 
постачання

Легко знімається для очищення резервуара 
та поплавця.

Завдяки дуже маленьким розмірам, процес 
встановлення насоса та резервуара є неймовірно 
простим.

Пластиковий фільтр вбудовано в резервуар. 
Він запобігає суттєвим забрудненням, що можуть 
призвести до виходу насоса з ладу.

Усі необхідні комплектуючі постачаються разом 
із насосом.

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

* Система сигналізації є опцією і продається за окремим запитом клієнта.
** За потреби, насос може працювати постійно.

Діаметр капілярної трубки
Всмоктування: 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання

98 мм 30 мм

41
 м

м

90,5 мм

42
,5

 м
м

32
 м

м
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ECO FLOWATCH®
Мініатюрний електромагнітний насос, простий та економічний, призначений 
для відведення конденсату для відведення конденсату з кондиціонерів 
потужністю до 10 кВт/36000 БТО.

Артикульний номер: 
DE05LCC190

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕВАГИ

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

Макс. потужність 13,2 л/год.
Макс. висота всмоктування 1,5 м
Висота нагнітання 10 м
Електрична потужність 19 Вт
Напруга 220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація* Сигналізація відсутня
Рівень шуму 23 дБ А
Клас захисту корпусу IP20
Захист від перегрівання Так
Робочий цикл*** 100%
Довжина кабелю живлення 1,5 м
РРозміри насосу та резервуару           98x30x41 мм / 90x32x42 мм

Насос – Резервуар – Двостороння клейка стрічка 
для кріплення резервуара – Вхідний патрубок – 
3 хомути

Знімний резервуар

Компактний насос

Вбудований фільтр

Комплектуючі, що входять у комплект 
постачання

Легко знімається для очищення резервуара та 
поплавця.

Завдяки дуже маленьким розмірам, процес 
встановлення насоса та резервуара є неймовірно 
простим.

Пластиковий фільтр вбудовано в резервуар. 
Він запобігає суттєвим забрудненням, що можуть 
призвести до виходу насоса з ладу.

Усі необхідні комплектуючі постачаються разом 
із насосом.

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

* Система сигналізації є опцією і продається за окремим запитом клієнта.
** За потреби, насос може працювати постійно.

Діаметр капілярної трубки
Всмоктування: 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання

98 мм 30 мм

41
 м

м

90,5 мм

42
,5

 м
м
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м
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Макс. потужність 13,2 л/год.
Макс. висота всмоктування 1,5 м
Висота нагнітання 10 м
Електрична потужність 20 Вт
Напруга 220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація Сигналізація відсутня
Рівень шуму 23 дБ А
Клас захисту корпусу IP20
Захист від перегрівання Так
Робочий цикл* 100%
Довжина кабелю живлення 1,5 м
Розміри в коробі 80x55x800 м

ECO FLOWATCH® DESIGN
Повністю зібраний, внутрішньоканальний насос 
для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю до 10 кВт/36000 БТО. Артикульний номер: 

DE05LCD320

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕВАГИ

ВМІСТ 
КОМПЛЕКТУ
Г-подібний короб – Оздоблювальна прокладка – Оздоблювальна 
стельова накладка – Насос ECO FLOWATCH – Резервуар – 
Вхідний патрубок – Двостороння клейка стрічка – Хомути

Знімний резервуар

Компактний насос

Вбудований фільтр

Комплектуючі, що входять у комплект 
постачання

Легко знімається для очищення резервуара та 
поплавця.

Завдяки дуже маленьким розмірам, процес 
встановлення насоса та резервуара є неймовірно 
простим.

Пластиковий фільтр вбудовано в резервуар. 
Він запобігає суттєвим забрудненням, що можуть 
призвести до виходу насоса з ладу.

Усі необхідні комплектуючі постачаються разом 
із насосом.

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

* За потреби, насос може працювати постійно.

Можливість переміщення насоса
Завдяки наявності кабелю завдовжки 1,5 м, 
насосний блок можна пересунути, щоби 
знизити рівень шуму та полегшити процес його 
встановлення.

Елегантний дизайн
Завдяки своїй формі та оздоблювальним 
елементам (входять у комплект постачання), 
насос ECO FLOWATCH® DESIGN має дуже 
привабливий зовнішній вигляд.

Діаметр капілярної трубки
Всмоктування: 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання

м
ак

с.
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40
 м

м

148 мм

80 мм
макс. 940 мм

148 мм

56,5 мм
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ECO LINE
Мініатюрний насос типу In-Line надзвичайно компактний та простий у встановленні, 
призначений для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю до 
10 кВт/36000 БТО.

Артикульний номер: 
DE05SCC600

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕВАГИ

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

Макс. потужність 13,2 л/год.
Макс. висота всмоктування 1,5 м
Висота нагнітання 10 м
Електрична потужність 19 Вт
Напруга 220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація* Сигналізація відсутня
Рівень шуму 23 дБ А
Клас захисту корпусу IP64
Захист від перегрівання Так
Робочий цикл** 100%
Довжина кабелю живлення 1,5 м
Розміри насосу та резервуару            92x30x30 мм / 90x32x42 мм

Насос – Резервуар – Двостороння клейка 
стрічка для кріплення резервуара – Вхідний 
патрубок – 3 хомути

УЛЬТРАКОМПАКТНИЙ насос

Комплектуючі, що входять у комплект 
постачання

Найбільш компактний насос на ринку! 
Проста процедура встановлення в 
повітропроводі або всередині кондиціонера.

Усі необхідні комплектуючі постачаються разом 
із насосом.

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

* Система сигналізації є опцією і продається за окремим запитом клієнта.
** За потреби, насос може працювати постійно.

Клас захисту IP64
Захищений від потрапляння бризок води та пилу.

Підвісна скоба
Цей ретельно продуманий гачок дає змогу 
прикріпити або повісити насос у будь-якому місці 
(повітропровід, підвісна стеля, всередині агрегату 
тощо).

Швидкороз’ємні з’єднання
Роблять встановлення та обслуговування 
пристрою набагато простішим.

Знімний прозорий резервуар
Дає змогу здійснювати швидкий та простий огляд 
резервуара й поплавця. Легко відкривається та 
очищується.

90,5 мм

42
,5

 м
м

32
 м

м

92 мм

30
 м

м

30 мм

Діаметр капілярної трубки
Всмоктування: 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання
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Макс. потужність 40 л/год.
Макс. висота всмоктування 2 м
Висота нагнітання 10 м
Електрична потужність 16 Вт
Напруга 220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація* Сигналізація відсутня
Рівень шуму 23 дБ А
Клас захисту корпусу IP20
Захист від перегрівання Так
Робочий цикл** 100%
Довжина кабелю живлення 1,5 м
Розміри насосу та резервуару            111x41x48 мм / 90x32x42 мм

MAXI ECO FLOWATCH®
Поршневий насос типу Maxi, компактний та потужний, призначений для відведення 
конденсату з кондиціонерів потужністю до 30 кВт/100 000 БТО. Артикульний номер: 

DE40LCC300

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕВАГИ

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ
Насос – Резервуар – Двостороння клейка 
стрічка для кріплення резервуара – Вхідний 
патрубок – 3 хомути

Компактний насос

Вбудований фільтр

Комплектуючі, що входять у комплект 
постачання

Завдяки дуже маленьким розмірам, процес 
встановлення насоса та резервуара є неймовірно 
простим.

Пластиковий фільтр вбудовано в резервуар. 
Він запобігає суттєвим забрудненням, що можуть 
призвести до виходу насоса з ладу.

Усі необхідні комплектуючі постачаються разом 
із насосом.

ГРАФІК ПОТУЖНОСТІ

*Система сигналізації є опцією і продається за окремим запитом клієнта.
** За потреби, насос може працювати постійно.

Тихий
Єдиний насос у світі, що пропонує таку 
потужність із настільки низьким рівнем шуму.

Висока ефективність
Об’ємна подача: 40 л/год.
Висота нагнітання: 10 м

Знімний резервуар
Легко знімається для очищення резервуара та 
поплавця.

90,5 мм

42
,5

 м
м

32
 м

м

111 мм 41 мм

48
,5

 м
м

Діаметр капілярної трубки
Всмоктування: 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання
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mini FLOWATCH® 1 EVO
Економний мініатюрний поршневий насос з аварійною сигналізацією, призначений 
для відведення конденсату з кондиціонерів потужністю до 10 кВт/36000 БТО. Артикульний номер: 

DE05LCD600

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕВАГИ

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

Макс. потужність 13,2 л/год.
Макс. висота всмоктування 1,5 м
Висота нагнітання 10 м
Електрична потужність 21 Вт
Напруга 220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація НЗ
Рівень шуму 21 дБ А
Клас захисту корпусу IP24
Захист від перегрівання Так
Робочий цикл* 100%
Довжина кабелю живлення/
аварійної сигналізації

1,5 м

Розміри насосу та резервуару 88x30x45 мм / 75x36x38 мм

Насос – Резервуар із вентиляційною 
трубкою – Двостороння клейка 
стрічка – Вхідний патрубок – Трубка 
для всмоктування завдовжки 1,5 м – 
3 хомути

Клас захисту IP24

Функція аварійної сигналізації

Надійно захищений від потрапляння 
бризок води.

Система аварійної сигналізації «НЗ» на насосі 
mini FLOWATCH® 1 EVO дає змогу відключати 
кондиціонер від джерела живлення в разі 
переливання конденсату.

30 мм

36 мм

45
 м

м

75 мм

88 мм

38
 м

м

* За потреби, насос може працювати постійно.

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

Швидкороз’ємні з’єднання
Роблять встановлення та обслуговування 
пристрою набагато простішим.

Прозорий резервуар

Знімний вбудований фільтр

Спрощене технічне обслуговування завдяки 
можливості швидкого огляду для визначення 
стану резервуара.

У резервуарі розташовано металевий фільтр, 
який легко знімається для швидкого очищення.

Комплектуючі, що входять у комплект 
постачання
Необхідні комплектуючі постачаються разом 
із насосом.

Діаметр капілярної трубки
Всмоктування: 4/6 мм —  

входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання

НОВИНКА
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FLOWITA EVO
Розбірний моноблоковий насос настінного типу, призначений для відведення конденсату 
з кондиціонерів потужністю до 10 кВт/36000 БТО. Артикульний номер: 

DE05LCC440

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕВАГИ

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

Макс. потужність 13,2 л/год.
Висота нагнітання 10 м
Електрична потужність 19 Вт
Напруга 220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація* Додатково
Рівень шуму 21 дБ А
Клас захисту корпусу IP24
Захист від перегрівання Так
Робочий цикл** 100%
Довжина кабелю живлення 0,8 м
Місткість резервуара 170 мл
Розміри насосу 135x57x106,5 мм

Насос – Гвинти та дюбелі

Розбірний

Клас захисту IP24

Додатково: сигналізація типу «НЗ»

Надзвичайно тихий

Швидке встановлення

Насос FLOWITA EVO можна розібрати 
за лічені секунди!

Передня панель, резервуар, трубка 
для всмоктування... усі елементи є 
знімними.

Встановлення й обслуговування ще 
ніколи не були настільки швидкими 
та простими!

Надійно захищений від потрапляння бризок води.

Найбільш непомітний настінний насос на ринку!

Насос FLOWITA EVO можна легко та швидко 
встановити під будь-яким кондиціонером.

Цикли відкачування по 100 мл
Великий резервуар забезпечує оптимальну 
роботу насоса: використовуються довші та рідші 
цикли відкачування.

135 мм 57 мм

10
6 

м
м

НОВИНКА

* Система сигналізації є опцією і продається за окремим запитом клієнта.
** За потреби, насос може працювати постійно.

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

Діаметр капілярної трубки
Відведення: 6/9 мм — не входить у 

комплект постачання
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Система сигналізації (пропонується окремо) 
складається з простого датчика рівня, на 
встановлення якого потрібно витратити лише 
декілька хвилин!

м

літр./год. 

100 мм



ECOTANK+ 1.2/2.5
Відцентровий насос із резервуаром, призначений для відведення 
конденсату з кондиціонерів, холодильних вітрин або газових 
конденсаційних котлів.

Артикульний номер для ECOTANK+ 1.2, 
50 Гц: DE12QCC610

Артикульний номер для ECOTANK+ 2.5, 
50 Гц: DE25QCC620

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕВАГИ

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

Макс. потужність 300 л/год.
Висота нагнітання 4,6 м
Допустимий рівень pH pH>2,5
Макс. температура конденсату 40 °C
Електрична потужність 65 Вт
Напруга 230 В, 50 Гц
Сигналізація НР-НЗ
Рівень шуму 45 дБ А
Клас захисту корпусу IP24
Захист від перегрівання Так
Робочий цикл* 30%
Довжина кабелю 1,5 м
Розміри ECOTANK+ 1.2 280x130x129 мм
Розміри ECOTANK+ 2.5 280x130x159 мм

Насос – Кабель живлення/сигналізації – 
Вихідний адаптер на 6/9 мм – Гвинти та 
дюбелі.

Компактний резервуарний насос

Резервуар великої місткості

Враховуючи висоту насоса 129 мм, 
ECOTANK+ 1.2 із легкістю поміщається 
в будь-якому просторі.

Завдяки своєму резервуару місткістю 2,5 л, 
насос ECOTANK+ 2.5 скорочує кількість циклів 
відкачування та дає змогу вирішувати безліч 
завдань.

* За потреби, насос може працювати без зупинок упродовж 30% часу його роботи.

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

Клас захисту IP24
Насос надійно захищений від потрапляння 
бризок води.

Універсальна штепсельна вилка

Вихід для трубки діаметром 6/9 або 9/12 мм

Кабель живлення/сигналізації від’єднується, 
що спрощує процеси встановлення та 
обслуговування.

Завдяки ретельно продуманому з’єднувачу, що 
входить у комплект постачання, відведення може 
здійснюватися за допомогою трубки діаметром 
6/9 або 9/12 мм.

Реверсивний резервуар
Можливість обертання резервуара дає змогу 
встановлювати його в будь-якій конфігурації.

pH>2,5
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mini FLOWATCH® 2 DUO
Мініатюрний поршневий насос, надзвичайно надійний та тихий, призначений 
для відведення конденсату з газових конденсаційних котлів потужністю до 
60 кВт/200 000 БТО.

Артикульний номер: 
DE05LCC500

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕВАГИ

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

Макс. потужність 19 л/год.
Макс. висота всмоктування 0,5 м
Висота нагнітання 10 м
Допустимий рівень pH pH>2,5
Електрична потужність 19 Вт
Напруга 220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація НР-НЗ
Рівень шуму 19.7 дБ А
Клас захисту корпусу IP64
Захист від перегрівання Так
Робочий цикл* 100%
Довжина кабелю живлення/
аварійної сигналізації

1,6 м

Розміри насосу та резервуару             86x28x48 мм / 75x38x36 мм

Насос – Резервуар із вентиляційною трубкою – 
Кабель живлення/сигналізації – Підставка для 
насоса – Підставка для резервуара – Двостороння 
клейка стрічка – Вхідний патрубок – Трубка для 
всмоктування завдовжки 0,25 м – 1 хомут

Дуже тихий

Прозорий резервуар

Клас захисту IP64

Вихідний патрубок із механічно обробленої 
латуні

Швидкороз’ємні з’єднання

Набір для зниження рівня шуму входить 
у комплект постачання

Надзвичайно тихий насос, підходить для 
встановлення в будь-якому приміщенні.

Спрощене технічне обслуговування завдяки 
можливості швидкого огляду для визначення 
стану резервуара.

Захищений від потрапляння бризок води та пилу.

Цей латунний вихідний патрубок був спеціально 
оброблений, що дає змогу захистити його від 
несприятливого впливу кислотних конденсатів. 
Він є більш міцним і надійним, ніж пластиковий 
патрубок.

Роблять встановлення та обслуговування 
пристрою набагато простішим.

Підставка для насоса й підставка для резервуара 
суттєво спрощують процес встановлення та 
знижують рівень шуму.

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

* За потреби, насос може працювати постійно.

pH>2,5

86 мм

48
 м

м

28 мм

38
 м

м

75 мм
36 мм

Діаметр капілярної трубки
Всмоктування: 4/6 мм — 

входить у комплект постачання
Відведення: 6/9 мм — 

не входить у комплект постачання
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FLOWATCH® VISION DUO
Настінний моноблоковий насос, тихий та інноваційний, призначений для відведення 
конденсату з газових конденсаційних котлів потужністю до 60 кВт/200 000 БТО. Артикульний номер: 

DE05LCC510

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕВАГИ

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

Макс. потужність 19 л/год.
Висота нагнітання 10 м
Допустимий рівень pH pH>2,5
Електрична потужність 19 Вт
Напруга 220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація НР-НЗ
Рівень шуму 20.2 дБ А
Клас захисту корпусу IPX3
Захист від перегрівання Так
Робочий цикл* 100%
Довжина кабелю живлення/
аварійної сигналізації

1,4 м

Розміри насосу                                              230x61,5x55 мм

Насос – Вхідний патрубок – Гвинти та 
дюбелі – 1 хомут

4 варіанти встановлення

Резервуар зі знімним фільтром

Вперше у світі — можливість розміщення 
горизонтально чи вертикально, праворуч або 
ліворуч від кондиціонера.

Запобігає забрудненню насоса пилом 
і частинками інших речовин. Легко очищується.

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

* За потреби, насос може працювати постійно.

Дуже тихий
Надзвичайно тихий насос, підходить для 
встановлення в будь-якому приміщенні.

Дуже простий в обслуговуванні

Компактні розміри

Вільний доступ до компонентів насоса 
(резервуара, трубок тощо) після зняття кришки.

Завдяки своїй компактності, 
FLOWATCH® VISION DUO є найбільш 
непомітним та естетичним настінним 
моноблоковим насосом на ринку.

pH>2,5

230 мм

55
 м

м

61,5 мм

Діаметр шкапілярної трубки
Відведення: 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання
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ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

SUNNY FLOWATCH® DUO
Насос у форматі мініатюрного резервуара для відведення конденсату з газових 
конденсаційних котлів потужністю до 60 кВт/200 000 БТО. Артикульний номер: 

DE05NCC090

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕВАГИ

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

Макс. потужність 19 л/год.
Висота нагнітання 10 м
Допустимий рівень pH pH>2,5
Електрична потужність 19 Вт
Напруга 220–240 В, 50/60 Гц
Сигналізація НР-НЗ
Рівень шуму 20.2 дБ А
Клас захисту корпусу IPX4
Захист від перегрівання Так
Робочий цикл* 100%
Довжина кабелю живлення/
аварійної сигналізації

1,5/1,3 м

Розміри насосу                                             186x110x100 мм

Насос – Вхідний патрубок – Гвинти та 
дюбелі

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

* За потреби, насос може працювати постійно.

Дуже тихий
Надзвичайно тихий насос, підходить для 
встановлення в будь-якому приміщенні.

Компактний резервуарний насос
Насос SUNNY FLOWATCH® DUO вирізняється 
найкращою місткістю резервуара/розмірами на 
ринку.

Знімний вбудований фільтр
Запобігає забрудненню насоса пилом 
і частинками інших речовин. Легко знімається 
та очищується.

Монтажні кронштейни

Впускний адаптер у комплекті постачання

Завдяки монтажним кронштейнам (а також 
гвинтам і дюбелям, що входять у комплект 
постачання) насос легко кріпиться до стіни.

Цей адаптер забезпечує можливість потрапляння 
конденсату в насос через трубки різного 
діаметра.

Клас захисту IPX4
Надійно захищений від потрапляння бризок води.

pH>2,5

186 мм

10
0 

м
м

110 мм

Діаметр капілярної трубки
Відведення: 6/9 мм —  

не входить у комплект постачання
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Комплектуючі до насосів
Відкрийте для себе широкий асортимент комплектуючих для насосів SICCOM, які роблять 
процеси встановлення та обслуговування набагато простішими.

Набір для розширення можливостей підключення
(кабель-подовжувач завдовжки 2 м + трубка для 

всмоктування завдовжки 2 м)

Артикульний номер: GC1KCTC710

Цей комплект у поєднанні з виробами із серії 
FLOWATCH® DESIGN дає змогу розміщувати насос 

всередині підвісної стелі, щоби:
   ЗНИЗИТИ РІВЕНЬ ШУМУ

      ВИВІЛЬНИТИ МІСЦЕ В КОРОБІ

Знижує рівень шуму та 
полегшує встановлення 

насоса 
mini FLOWATCH® 2

Змінний резервуар 
для насоса 

mini FLOWATCH® 2

Антисифонний клапан запобігає 
виникненню явища зворотного 

зливання в будь-якій 
установці.

Змінний резервуар для насоса 
FLOWATCH® DESIGN

Набір для зниження рівня шуму
Артикульний номер: 

GC1KFX2010

Резервуар із коротким кабелем 
+вентиляційна трубка

Артикульний номер: GCDS3BTF4180

Резервуар із довгим кабелем 
+вентиляційна трубка

Артикульний номер: GCDS3BTF4650

Впускний адаптер 
FLOWATCH® TANK

Артикульний номер: GC078H2008

Зігнута трубка з внутрішнім 
радіусом 15 мм

Артикульний номер: 
GC025D1017

Зворотний клапан 
FLOWATCH® TANK

Артикульний номер: 91A1006

Антисифонний клапан постачається 
опціонально.

Артикульний номер: GC092A1001 (10 шт.)
                                 GC092A1002 (1 шт.)

Сигналізації для насосів із серії ECO 
постачається опціонально.

Артикульний номер: DS1HTCC110

Реле насоса mini FLOWATCH® 3 WiFi
Артикульний номер: DE05WFCR760

Впускний адаптер 
SUNNY FLOWATCH®

Артикульний номер: GC078H2007
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Резервуар із коротким кабелем 
+вентиляційна трубка

Артикульний номер: GCDS3BTF4180

Датчики
Компанія SICCOM також виготовляє датчики рівня наповнення та датчики наближення. Ознайомитеся з асортиментом нашої продукції, 
представленим нижче, і, не вагаючись, звертайтеся до нас за додатковою інформацією.

Вертикальні датчики 
рівня води

Горизонтальні датчики 
рівня води

Спеціальні датчики

Датчики для всіх ваших пристроїв

а також для застосування в медичній, харчовій, вуглеводневій, транспортній та машинобудівній галузях...

Серія DG
Стандартний

Серія DP
Компактний

Серія DK Серія DX
Нержавіюча сталь

Серія DY
Виявлення за допомогою 

мікровимикачів

Серія DHN
Різьбове кріплення

Серія DHG
Фіксація за допомогою 
стиснення ущільнення

Серія DHM
Кріплення за 

допомогою гайки

Серія DXN
Нержавіюча сталь

Серія DC
Багаторівневий

резистивний 
стрижень

Серія DB
Всмоктувальна 

трубка з 
поплавковим 

датчиком рівня 
води

Серія DD
Резистивний 

датчик

Серія DP
Датчики наближення

Серія OEM
Вироби, інформація про які 

надається за окремим запитом

Більш докладну інформацію
можна знайти на нашому сайті
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Насоси відводу конденсату

Продукція компанії SICCOM визнана у всьому світу.
Як міжнародний виробник, ми невпинно прагнемо покращувати якість і надійність наших виробів.

Увага до потреб клієнта, активне спілкування та якісне обслуговування — це три ключові аспекти нашого підходу до роботи із замовниками.

Ми будемо раді надати вам будь-яку додаткову інформацію, то ж 
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО НАС


