
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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м

літр./год. 


