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Fábrica (Madagascar)

UMAS PALAVRAS SOBRE SICCOM
Fundada em 1979, SICCOM S.A.S. é uma empresa espe-
cializada em bombas de condensados, detecção de nível e 
proximidade, e protecção térmica por bimetálicos. 
 
A perícia da SICCOM permite-lhe oferecer aos seus clientes 
produtos de alto valor acrescentado em linha com as exigên-
cias do mercado instalador. 
 
O ambiente tecnológico da SICCOM é apoiado pelo seu 
gabinete de design, composto por engenheiros e técnicos 
experientes. 
 
Graças à sua abordagem inovadora, a SICCOM alcançou 
sucesso internacional em mais de 50 países. 
 
A sua expansão levou-o, para além da sua sede em França, 
para abrir fábricas em Madagáscar e na China, assim como 
escritórios de vendas em Milão, Barcelona e Nova Deli. 
 
Esta presença global permite à empresa assegurar o abaste-
cimento dos seus clientes, independentemente das condições 
geopolíticas do momento.

Concepção ecológica
Consciente de que o círculo virtuoso do design ecológico be-
neficia toda a gente, a SICCOM decidiu integrá-lo plenamente 
nas várias fases do design do seu produto. as diferentes fases 
de concepção dos seus produtos. 
O mini FLOWATCH® 2, o produto estrela da marca, foi a 
primeira ilustração desta abordagem. O impacto ambiental foi 
reduzido em 20%, e o tempo de vida multiplicado por 2.  
Mais recentemente, o mini FLOWATCH® 0 mostrou uma redu-
ção de 65,6% no impacto ambiental na fase de utilização! 

O nosso princípio orientador:
«Melhorias significativas para o ambiente, 

um melhor serviço para os nossos clientes».

Certificados
Todos os nossos sítios são certificados ISO 9001 versão 2015.

A abordagem da qualidade está no centro de cada um dos 
departamentos da empresa, garantindo assim um nível ótimo 
de qualidade.

Sede social (França) Fábrica (China)

Os produtos SICCOM estão disponíveis em mais de 50 países.
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GAMA PREMIUM

Fiável, durável, silencioso e eficientes, 
estas bombas satisfazem perfeitamente 
os requisitos do instalador e do utilizador 

final.

Todas elas têm um relé de alarme 
integrado (excepto CP08) e estão entre 

os mais silenciosos do mercado.

Uma gama de bombas simples, fiável 
e fácil de instalar.

Encontre a perícia da SICCOM em 
bombas de nível básico a preços 

ainda mais atractivos.

A SICCOM oferece uma gama de 
bombas dedicadas à remoção de 

condensado das 
caldeiras de condensação de gás.

Estas bombas são alternativas mais 
pequenas e silenciosas às bombas de 

tanque, tais como a FLOWATCH® TANK 
e ECOTANK+.

GAMA ECO GAMA DUO
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mini FLOWATCH® 2
Mini bomba de pistão fiável e silenciosa para a remoção de condensado 
de aparelhos de ar condicionado até 10kW.

Ref : DE05LC4400

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

CONTEÚDO

Caudal máximo 15 l/h
Altura de aspiração máxima 2 m
Altura de descarga máxima 10 m
Potência eléctrica 19W
Tensão eléctrica 220-240V 50/60Hz
Alarme NA-NF
Nível acústico*

Protecção IP IP64
Protecção térmica Sim
Ciclo de funcionamento** 100%
Comprimento do cabo de alimentação/alarme 1.6 m
Dimensões                                    86 x 28 x 48 mm / 75 x 38 x 36 mm

Bomba - Bloco de deteção com tubo de ventilação - 
Cabo de alimentação / alarme - Suporte do bloco de 
deteção - Adesivos de dupla face - Tubo de entrada 
- Tubo de aspiração 1,8m - 1 abraçadeira

Muito silenciosa

Depósito transparente

Protecção IP64

Ponteira em latão

Conectores rápidos

Acessórios incluídos

Bomba muito silenciosa (20,2 dBA), adequada 
para instalação em qualquer cômodo.

Facilita a manutenção com uma rápida 
visualização do estado do depósito.

Resistente à água e ao pó.

Mais resistente e mais fiavel que uma ponteira 
de plastico.

Fácil instalação e manutenção.

Todos os acessórios necessários para a 
instalação estão incluídos na caixa.

Acessório recomendado
Kit Silence
Reduz o nível acústico e facilita 
instalação.

Ref : GC1KFX2010

CAUDAL

* Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

86 mm

48
 m

m

28 mm

38
 m

m

75 mm
36 m

m

Diâmetro do tubo
Aspiração: 4/6 mm - fornecido

Descarga: 6/9 mm - não fornecido
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Diâmetro do tubo

Aspiração: 4/6 mm - fornecido
Descarga: 6/9 mm - não fornecido

mini FLOWATCH® 2 COMFORT
A melhor mini bomba do mercado numa versão mais silenciosa e fácil de instalar, 
para a remoção de condensado de aparelhos de ar condicionado até 10kW.

Ref : DE05LCD750

CARACTERÍSTICAS
BENEFÍCIOS

Caudal máximo 15 l/h
Altura de aspiração máxima 2 m
Altura de descarga máxima 10 m
Potência eléctrica 19W
Tensão eléctrica 220-240V 50/60Hz
Alarme NA-NF
Nível acústico*

Protecção IP IP64
Protecção térmica Sim
Ciclo de funcionamento** 100%
Comprimento do cabo de alimentação/alarme 1.6 m
Dimensões                                    86 x 28 x 48 mm / 75 x 38 x 36 mm

CAUDAL

* Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

CONTEÚDO
Bomba - Bloco de deteção com tubo de ventilação - Cabo de alimentação / alarme - Capa Comfort - 
Suporte do bomba - Suporte do bloco de deteção - Stop Siphoning - Adesivos de dupla face - 
Tubo de entrada - Tubo de aspiração 1,8m - 4 abraçadeiras

Protecção IP64
Resistente à água e ao pó.

Nova capa Comfort
A nova capa Comfort é feita de uma espuma 
patenteada feita à medida. 

Silencia as vibrações da bomba e reduz o 
nível acústico percebido.

Muito silenciosa

Fiabilidade comprovada

Suporte de bomba incluído

Graças à sua capa, a bomba é extremamente 
silenciosa e adequada para instalação em 
qualquer cômodo.

A mini FLOWATCH® 2 incluída é uma 
bomba fiável e durável vendida em mais 
de 35 países.

Facilita a instalação e manutenção do bloco de 
deteção da bomba.

Stop siphoning incluído
Evita o fenómeno de descarga negativa e 
garante o correcto funcionamento da bomba ao 
longo do tempo.

Conectores rápidos
Fácil instalação e manutenção.

NOVIDADE
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FLOWATCH® DESIGN
Kit completo, bomba em canaleta, para a remoção de condensado de 
aparelhos de ar condicionado até 10kW.

Ref : DE05LC9460

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

CONTEÚDO

Caudal máximo 15 l/h
Altura de descarga máxima 10 m
Potência eléctrica 19W
Tensão eléctrica 220-240V 50/60Hz
Alarme NA-NF
Nível acústico*

Protecção IP IP64
Protecção térmica Sim
Ciclo de funcionamento** 100%
Cabo de alimentação/alarme 1.6 m
Dimensões conducta 80 x 55 x 800 mm

Canaleta com cotovelo - Lábio de acabamento - Passagem na parede 
- Bomba com manga antivibração - Bloco de detecção com tubo de 
ventilação - Cabo de alimentação / alarme  - Suporte de bloco de sen-
sor - Tubo de entrada - Tubo de aspiração 0.25m - Parafusos e buchas

mini FLOWATCH® 2 incluída

Protecção IP64

Kit pré-montado

Garante um alto nível de fiabilidade e fácil 
manutenção.

Resistente à água e ao pó.

A bomba é entregue instalada na conducta. A 
instalação é rápida e fácil.

Acessório recomendado
Kit de extensão de ligação
Permite que a bomba seja movida para um 
teto falso, reduzindo assim o nível de ruído.

Ref : GC1KCTC710

CAUDAL

* Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

Muito silenciosa
Bomba muito silenciosa, adequada para 
instalação em qualquer cômodo.

Stop siphoning incluído

Acabamento fino

Evita a descarga negativa e assegura o bom 
funcionamento da bomba ao longo do tempo.

Graças ao seu design e acessórios de aca-
bamento (incluídos), o FLOWATCH® DESIGN 
oferece um resultado estético agradável.

94
0 

m
m

 m
ax

148 mm

80 mm
940 mm max

148 mm

56.5 mm

Diâmetro do tubo
Aspiração: 4/6 mm - fornecido

Descarga: 6/9 mm - não fornecido
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mini FLOWATCH® 3 WiFi
Um verdadeiro objecto de manutenção preditiva, o mini FLOWATCH® 3 WiFi permite 
controlar remotamente uma frota de bombas e aparelhos de ar condicionado. 
Para aparelhos de ar condicionado até 10kW. Ref : DE05WFCC760

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS
Caudal máximo 15 l/h
Altura de aspiração máxima 2 m
Altura de descarga máxima 10 m
Potência eléctrica 21W
Tensão eléctrica 220-240V 50/60Hz
Alarme NF
Nível acústico*

Protecção IP IPX4
Protecção térmica Sim
Ciclo de funcionamento** 100%
Cabo de alimentação/alarme 1.6 m
Dimensões                                 272 x 35 x 43 mm / 75 x 38 x 36 mm

CAUDAL

* Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

CONTEÚDO
Bomba - Bloco de deteção com tubo de ventilação - Support bloc de détection - 
Adesivos de dupla face - Tubo de entrada - Tubo de aspiração 1.8m - 1 abraçadeira

Interface web
A interface é acessível a partir de um com-
putador, smartphone, ou tablet e não requer 
instalação de software ou aplicação.

Silêncio extremo!

Envio de um e-mail em caso de alarme

Interconexão de bombas

A bomba mais silenciosa do mercado (18,6 dBA), 
para instalação em qualquer divisão.

Ser avisado imediatamente no caso de mau 
funcionamento (3 casos de alarme).

Criar uma rede de bombas, e permitir-lhes 
comunicar entre si para uma gestão mais 
produtiva da sua frota de bombas.

Stop siphoning incluido

Supervisão em tempo real

Evita a descarga negativa e assegura o bom 
funcionamento da bomba ao longo do tempo.

Aceda a uma grande quantidade de informação 
sobre a sua frota de bombas em apenas alguns 
cliques.

A primeira
bomba de condensados

com ligação WiFi

Monitorize a sua frota de bombas 
num piscar de ganchos!

Ver todos os dados 
de uma bomba

A bomba envia-lhe um e-mail-
quando um alarme é accionado! Alarme no gelo

Alarme de sobreaquecimento

Alarme de alto nível

Fuga de freon, 
filtro entupido...

@

Diâmetro do tubo
Aspiração : 4/6 mm -  fornecido

Descarga : 6/9 mm -  não fornecido
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Interface web
A interface é acessível a partir de um com-
putador, smartphone, ou tablet e não requer 
instalação de software ou aplicação.

Silêncio extremo!

Envio de um e-mail em caso de alarme

Interconexão de bombas

A bomba mais silenciosa do mercado (18,6 dBA), 
para instalação em qualquer divisão.

Ser avisado imediatamente no caso de mau 
funcionamento (3 casos de alarme).

Criar uma rede de bombas, e permitir-lhes comu-
nicar entre si para uma gestão mais produtiva da 
sua frota de bombas.

Stop siphoning incluido

Supervisão em tempo real

Evita a descarga negativa e assegura o bom 
funcionamento da bomba ao longo do tempo.

Aceda a uma grande quantidade de informação 
sobre a sua frota de bombas em apenas alguns 
cliques.

mini FLOWATCH® 3 WiFi DESIGN
Bomba conectada WiFi pronta a instalar para remoção de condensado 
de aparelhos de ar condicionado até 10kW.

Ref : DE05WFCD760

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

CONTEÚDO

Caudal máximo 15 l/h
Altura de descarga máxima 10 m
Potência eléctrica 21W
Tensão eléctrica 220-240V 50/60Hz
Alarme NF
Nível acústico*

Protecção IP IPX4
Protecção térmica Sim
Ciclo de funcionamento** 100%
Cabo de alimentação/alarme 1.6 m
Dimensões conducta 80 x 55 x 800 mm

Conducta com cotovelo - Lábio de acabamento - Passagem na 
parede - Bomba - Bloco de deteção com tubo de ventilação - Tubo 
de entrada - Tubo de aspiração 0.25m - Parafusos e buchas

Kit pré-montado
A bomba é entregue instalada na conducta. 
A instalação é rápida e fácil.

CAUDAL

* Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

Todas as vantagens do

mini FLOWATCH® 3 WiFi
em versão conducta

@
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FLOWATCH® VISION
A única bomba monobloco de parede no mercado, instalada em posição vertical ou 
horizontal, para a remoção de condensado de aparelhos de ar condicionado até 10kW.

Ref : DE05LCB900

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

CONTEÚDO

Caudal máximo 15 l/h
Altura de descarga máxima 10 m
Potência eléctrica 19W
Tensão eléctrica 220-240V 50/60Hz
Alarme NA-NF
Nível acústico*

Protecção IP IPX3
Protecção térmica Sim
Ciclo de funcionamento** 100%
Cabo de alimentação/alarme 1.4 m
Dimensões 230 x 61.5 x 55 mm

Bomba - Tanque para instalação horizontal 
- Tanque para instalação vertical - Tubo de 
entrada - Parafusos e buchas - 1 abraçadeira

4 posições possíveis
Exclusividade mundial - Pode ser instalado ver-
tical ou horizontalmente, à direita ou à esquerda 
do ar condicionado.

CAUDAL

* Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

Manutenção muito fácil

Muito silenciosa

Tamanho recorde

Tanque com filtro amovível

O acesso aos componentes da bomba (tanque, 
tubos, etc.) é simplesmente através da remoção 
da tampa.

Bomba muito silenciosa, adequada para 
instalação em qualquer cômodo.

Graças às suas dimensões muito pequenas, a 
FLOWATCH® VISION é a mais discreta e esté-
tica bomba monobloco montada na parede do 
mercado.

Evita o pó e partículas de danificar a bomba. 
Fácil de limpar.

230 mm

55
 m

m

61.5 mm

Diâmetro do tubo
Descarga : 6/9 mm - não fornecido
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SUNNY FLOWATCH® CLIM
Mini bomba com depósito (de pistão) para remoção de condensado de aparelhos 
de ar condicionado até 10kW.

Ref : DE05RCC060

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

CONTEÚDO

Caudal máximo 15 l/h
Altura de descarga máxima 10 m
Potência eléctrica 19W
Tensão eléctrica 220-240V 50/60Hz
Alarme NA-NF
Nível acústico*                            
Protecção IP IPX4
Protecção térmica Sim
Ciclo de funcionamento** 100%
Cabo de alimentação/alarme 1.5 m / 1.3 m
Dimensões 186 x 110 x 100 mm

Bomba - Tubo de entrada - Parafusos e 
buchas

CAUDAL

* Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

Muito silenciosa
Bomba muito silenciosa, adequada para 
instalação em qualquer cômodo.

Protecção IPX4

Dimensões pequenas

Resistente à água.

O SUNNY FLOWATCH® CLIM tem a melhor re-
lação entre a capacidade do tanque e o tamanho 
do produto no mercado.

Filtro amovível integrado
Evita o pó e partículas de danificar a bomba. 
Fácil de desmontar e limpar.

Ganchos de montagem na parede

Redutor de entrada incluído

Graças aos ganchos de fixação (e aos parafusos 
e buchas incluídos), a bomba é facilmente fixada 
na parede.

Este redutor permite que o condensado seja 
introduzido na bomba através de tubos de dife-
rentes diâmetros.

186 mm

10
0 

m
m

110 mm

Diâmetro do tubo
Descarga : 6/9 mm - não fornecido

www.siccom.com10



FLOWATCH® TANK
Bomba centrífuga de alto rendimento para a remoção de condensado ácido e sujo 
de caldeiras de condensação de gás.

Ref : DE13QCA700

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

CONTEÚDO

Caudal máximo 788 l/h
Altura de descarga máxima 5.5 m
Resistência ao pH pH > 2.5
Temperatura máx. de condensado 60°C
Potência eléctrica 80W
Tensão eléctrica 220-240V 50/60Hz
Alarme NA-NF
Nível acústico*

Protecção IP IP20
Protecção térmica Sim
Ciclo de funcionamento** 30%
Cabo de alimentação/alarme 2 m / 1 m
Dimensões 280 x 130 x 135 mm

Bomba com válvula anti-retorno, 3 tampas - 
Adaptador de entrada - Adaptador de saída 
6/9mm - Parafusos e buchas

Alto rendimento
Caudal 788 l/h
Altura de descarga máxima 5.5 m

* Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** A bomba é capaz de funcionar a 30% do tempo, se necessário.

Bomba reversível

Válvula anti-retorno amovível

2 diâmetros de saída possíveis

Adaptador de entrada incluído

O tanque é reversível, permitindo que a 
FLOWATCH® TANK seja instalado em qualquer 
configuração.

A válvula anti-retorno fornecida pode ser 
facilmente removida com uma volta de 1/4.

Saída original para tubo de 9/12 mm 
+ redutor para tubo de 6/9 mm

Evita quaisquer problemas com a ligação do 
caldeira para a bomba.
(Pode ser adquirido separadamente)

Diâmetro do tubo
Descarga : 9/12 ou 6/9 mm - não fornecido

13
5 

m
m

280 mm 130 mm

CAUDAL

pH > 2.5
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Bomba centrífuga CP08
Bomba centrífuga universal dedicada à remoção de condensado dos aparelhos 
de ar condicionado de cassete.

Ref : CP08SC6641

CARACTERÍSTICAS
BENEFÍCIO

Caudal máximo 60 l/h
Altura de descarga máxima 110 cm
Potência eléctrica 8W
Tensão eléctrica 220-240V 50/60Hz
Nível acústico*                            
Protecção IP IP54
Aumento máximo da temperatura 
no rotor bloqueado

66K

Ciclo de funcionamento** 100%
Tubo de descarga Ø 14 mm
Dimensões 82.5 x 76 x 97.3 mm

CAUDAL

* Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

Placa de montagem universal
A placa de montagem do CP08 foi 
concebida para caber na maioria 
dos aparelhos de ar condicionado 
de cassete existentes no mercado.

Pode portanto facilmente substituir 
outro modelo de bomba centrífuga a 
um custo mais baixo.

www.siccom.com12
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Caudal máximo 10 l/h
Altura de aspiração máxima 1.5 m
Altura de descarga máxima 10 m
Potência eléctrica 11W
Tensão eléctrica 220-240V   50Hz unicamente
Alarme* Sem alarme
Nível acústico**

Protecção IP IP20
Protecção térmica Sim
Ciclo de funcionamento*** 100%
Cabo de alimentação 1.5 m
Dimensões                                   98 x 30 x 41 mm / 90 x 32 x 42 mm

mini FLOWATCH® 0
Mini bomba de pistão simples e económica para a remoção de condensado 
de aparelhos de ar condicionado até 8kW.

Ref : DE05LCB980

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

CONTEÚDO
Bomba - Bloco de deteção - Fita de velcro para 
fixação do bloco de deteção - Tubo de entrada - 
3 abraçadeiras

Depósito desmontável

Bomba compacta

Filtro integrado

Accessoires inclus

Facilmente desmontável para a limpeza do 
depósito e da bóia.

O tamanho pequeno da bomba e do bloco do 
detector facilita a sua instalação.

Filtro plástico integrado no depósito, impedindo a 
entrada de impurezas na bomba.

Todos os acessórios necessários para a 
instalação estão incluídos na caixa.

CAUDAL

* Opção de alarme disponível a pedido.
** Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
*** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

Diâmetro do tubo
Aspiração : 6/9 mm - não fornecido
Descarga : 6/9 mm - não fornecido

98 mm 30 mm

41
 m

m

90.5 mm

42
.5

 m
m

32
 m

m
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ECO FLOWATCH®
Mini bomba de pistão simples e económica para a remoção de condensado 
de aparelhos de ar condicionado até 10kW.

Ref : DE05LCC190

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

CONTEÚDO

Caudal máximo 13.2 l/h
Altura de aspiração máxima 1.5 m
Altura de descarga máxima 10 m
Potência eléctrica 19W
Tensão eléctrica 220-240V 50/60Hz
Alarme* Sem alarme
Nível acústico**

Protecção IP IP20
Protecção térmica Sim
Ciclo de funcionamento*** 100%
Comprimento do cabo de alimentação 1.5 m
Dimensões                                   98 x 30 x 41 mm / 90 x 32 x 42 mm

Bomba - Bloco de deteção - Fita de velcro para 
fixação do bloco de deteção - Tubo de entrada - 
3 abraçadeiras

Depósito desmontável

Bomba compacta

Filtro integrado

Acessórios incluídos

Facilmente desmontável para a limpeza do 
depósito e da bóia.

O tamanho pequeno da bomba e do bloco do 
detector facilita a sua instalação.

Filtro plástico integrado no depósito, impedindo a 
entrada de impurezas na bomba.

Todos os acessórios necessários para a 
instalação estão incluídos na caixa.

CAUDAL

* Opção de alarme disponível a pedido.
** Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
*** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

Diâmetro do tubo
Aspiração: 6/9 mm - não fornecido
Descarga: 6/9 mm - não fornecido
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Caudal máximo 13.2 l/h
Altura de aspiração máxima 1.5 m
Altura de descarga máxima 10 m
Potência eléctrica 19W
Tensão eléctrica 220-240V 50/60Hz
Alarme* Sem alarme
Nível acústico*

Protecção IP IP20
Protecção térmica Sim
Ciclo de funcionamento** 100%
Cabo de alimentação 1.5 m
Dimensões conducta 80 x 55 x 800 m

ECO FLOWATCH® DESIGN
Kit completo, bomba em canaleta, para a remoção de condensado de 
aparelhos de ar condicionado até 10kW.

Ref : DE05LCD320

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

CONTEÚDO
Canaleta com cotovelo - Lábio de acabamento - Passagem de 
parede - Bomba ECO FLOWATCH® - Bloco de detecção - Tubo 
de entrada - Adesivos de dupla face - Abraçadeiras

Depósito desmontável

Bomba compacta

Filtro integrado

Acessórios incluídos

Facilmente desmontável para a limpeza do 
depósito e da bóia.

O tamanho pequeno da bomba e do bloco do 
detector facilita a sua instalação.

Filtro plástico integrado no depósito, impedindo a 
entrada de impurezas na bomba.

Todos os acessórios necessários para a 
instalação estão incluídos na caixa.

CAUDAL

* Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

Possibilidade de deslocar a bomba
Com o seu cabo de 1,5 m, a unidade da bomba 
pode ser afastada para reduzir o nível de ruído e 
facilitar a instalação.

Acabamento fino
Graças ao seu design e acessórios de 
acabamento acessórios (incluídos), o ECO 
FLOWATCH® DESIGN oferece um aspecto 
estético agradável.

Diâmetro do tubo
Aspiração : 6/9 mm - não fornecido
Descarga : 6/9 mm - não fornecido
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ECO LINE
Mini bomba de pistão em linha ultra-compacta e fácil de instalar para 
remoção de condensado de aparelhos de ar condicionado até 10kW.

Ref : DE05SCC600

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

CONTEÚDO

Caudal máximo 13.2 l/h
Altura de aspiração máxima 1.5 m
Altura de descarga máxima 10 m
Potência eléctrica 19W
Tensão eléctrica 220-240V 50/60Hz
Alarme* Sem alarma
Nível acústico**

Protecção IP IP64
Protecção térmica Sim
Ciclo de funcionamento*** 100%
Comprimento do cabo de alimentação 1.5 m
Dimensões                                    92 x 30 x 30 mm / 90 x 32 x 42 mm

Bomba - Bloco de deteção - Fita de velcro 
para fixação do bloco de deteção - 
Tubo de entrada - 3 abraçadeiras

Bomba ULTRA COMPACT

Acessórios incluídos

A bomba mais compacta do mercado!  
Fácil instalação na conducta ou no ar 
condicionado

Todos os acessórios necessários para a 
instalação estão incluídos na caixa.

CAUDAL

* Opção de alarme disponível a pedido.
** Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
*** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

Protecção IP64
Resistente à água e ao pó.

Gancho de fixação
Este gancho inteligente permite-lhe fixar ou 
pendurar a bomba onde quiser (conducta, 
teto falso...)

Conectores rápidos
Fácil instalação e manutenção.

Depósito transparente desmontável
Facilita a manutenção com uma rápida 
visualização do estado do depósito. Fácil de 
abrir e limpar.

90.5 mm
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Diâmetro do tubo
Aspiração: 6/9 mm - não fornecido
Descarga: 6/9 mm - não fornecido
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Caudal máximo 40 l/h
Altura de aspiração máxima 2 m
Altura de descarga máxima 10 m
Potência eléctrica 16W
Tensão eléctrica 220-240V 50/60Hz
Alarme* Sem alarma
Nível acústico**

Protecção IP IP20
Protecção térmica Sim
Ciclo de funcionamento*** 100%
Comprimento do cabo de alimentação 1.5 m
Dimensões                                   111 x 41 x 48 mm / 90 x 32 x 42 mm

MAXI ECO FLOWATCH®
Maxi bomba de pistão pequena, potente e muito silenciosa para remoção 
de condensados de aparelhos de ar condicionado até 30kW.

Ref : DE40LCC300

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

CONTEÚDO
Bomba - Bloco de deteção - Fita de velcro 
para fixação do bloco de deteção - 
Tubo de entrada - 3 abraçadeiras

Bomba compacta

Filtro integrado

Acessórios incluídos

O tamanho pequeno da bomba e do bloco de 
deteção facilita a sua instalação.

Filtro plástico integrado no depósito, impedindo 
a entrada de impurezas na bomba.

Todos os acessórios necessários para a 
instalação estão incluídos na caixa.

CAUDAL

* Opção de alarme disponível a pedido.
** Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
*** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

Silenciosa
A maxi bomba mais silenciosa do mercado!

Alto rendimento
Caudal 40 l/h
Altura de descarga 10 m

Depósito desmontável
Facilmente desmontável para a limpeza do 
depósito e da bóia.

90.5 mm
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Diâmetro do tubo
Aspiração: 6/9 mm - não fornecido
Descarga: 6/9 mm - não fornecido
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mini FLOWATCH® 1 EVO
Mini bomba de pistão económica com alarme para remoção de condensado de 
aparelhos de ar condicionado até 10kW.

Ref : DE05LCD600

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

CONTEÚDO

Caudal máximo 13.2 l/h
Altura de aspiração máxima 1.5 m
Altura de descarga máxima 10 m
Potência eléctrica 19W
Tensão eléctrica 220-240V 50/60Hz
Alarme NF
Nível acústico*

Protecção IP IP24
Protecção térmica Sim
Ciclo de funcionamento** 100%
Cabo de alimentação / alarme 1.5 m
Dimensões 88 x 30 x 45  /  75 x 36 x 38 mm

Bomba - Bloco de deteção com tubo 
de ventilação - Adesivos de dupla face 
- Tubo de entrada - Tubo de aspiração 
1.5m - 3 abraçadeiras

Protecção IP24

Função alarme

Resistente à água.

O alarme NF do mini FLOWATCH® 1 EVO per-
mite cortar a alimentação eléctrica do ar condi-
cionado em caso de transbordo de condensado.

30 mm

36 mm

45
 m

m

75 mm

88 mm

38
 m

m

* Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

CAUDAL

Conectores rápidos
Fácil instalação e manutenção.

Depósito transparente

Filtro integrado amovível

Facilita a manutenção com uma rápida 
visualização do estado do depósito.

O bloco de detecção tem um filtro metálico facil-
mente removível para uma limpeza rápida.

Acessórios incluídos
Os acessórios necessários para a 
instalação estão incluídos na caixa.

Diâmetro do tubo
Aspiração : 4/6 mm - fornecido

Descarga : 6/9 mm - não fornecido

NOVIDADE
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FLOWITA EVO
Bomba monobloco de parede, desmontável, para remoção de condensado de 
aparelhos de ar condicionado até 10kW.

Ref : DE05LCC440

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

CONTEÚDO

Caudal máximo 13.2 l/h
Altura de descarga máxima 10 m
Potência eléctrica 19W
Tensão eléctrica 220-240V 50/60Hz
Alarme* Opcional
Nível acústico**

Protecção IP IP24
Protecção térmica Sim
Ciclo de funcionamento*** 100%
Cabo de alimentação 0.8 m
Capacidade do depósito 170 ml
Dimensões 135 x 57 x 106.5 mm

Bomba - Parafusos e buchas

Desmontável

Protecção IP24

En option : Alarme NF

Extremamente silenciosa

Instalação rápida

O FLOWITA EVO pode ser desmonta-
do em poucos segundos! 

Painel frontal, tanque, tubo de sucção... 
todos os elementos são amovíveis.

A instalação e a manutenção nunca 
foram tão rápidas e fáceis!

Resistente à água.

L’alarme (vendue séparement) est composée d’un 
simple détecteur de niveau qui s’installe en quelques 
minutes !

A bomba de parede mais discreta do mercado!

O FLOWITA EVO pode ser instalado rápida e 
facilmente sob o seu ar condicionado.

Ciclo de bombagem de 100ml
O seu grande reservatório permite que a bomba 
funcione num operação optimizada: ciclos de 
bombagem maiores e menos frequentes.

135 mm 57 mm

10
6 

m
m

NOVIDADE

* Opção de alarme disponível a pedido.
** Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
*** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

CAUDAL

Diâmetro do tubo
Descarga : 6/9 mm - não fornecido
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ECOTANK+ 1.2 / 2.5
Bomba centrífuga com depósito para a remoção de condensado 
de aparelhos de ar condicionado, caldeiras de condensação 
de gás e equipamento para refrigeração.

Ref ECOTANK+ 1.2 50Hz : DE12QCC610
Ref ECOTANK+ 2.5 50Hz : DE25QCC620
Ref ECOTANK+ 2.5 60Hz : DE25QCD140

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

CONTEÚDO

Versão 50Hz Versão 60Hz

Caudal máximo 300 l/h 400 l/h
Altura de descarga máxima 4.6 m 6 m
Resistência pH pH > 2.5 pH > 2.5
Temp. max de condensado 40°C 40°C
Potência eléctrica 65W 65W
Tensão eléctrica 230V 50Hz 230V 60Hz
Alarme NA-NF NA-NF
Nível acústico*

Protecção IP IP24 IP24
Protecção térmica Sim Sim
Ciclo de funcionamento** 30% 30%
Comprimento do cabo 1.5 m 1.5 m
Dimensões ECOTANK+ 1.2 280 x 130 x 129 mm
Dimensões ECOTANK+ 2.5 280 x 130 x 159 mm

Bomba - Cabo de alimentação/alarme - 
Adaptador de saída de 6/9mm - 
Parafusos e buchas - Tubo de descarga de 
6m (apenas na versão de 60Hz)

Bomba com tanque compacta

Tanque de grande capacidade

Graças à sua altura de 129 mm, o 
ECOTANK+ 1.2 cabe facilmente num 
pequeno espaço.

Com o seu tanque de 2,5 l, o ECOTANK+ 2.5 
reduz o número de ciclos de bombagem e é 
adequado para muitas aplicações.

* Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** A bomba é capaz de funcionar a 30% do tempo, se necessário.

CAUDAL

Protecção IP24
A bomba está protegida contra projeção de água.

Ligação eléctrica universal

Saída para tubo 6/9 ou 9/12 mm

O cabo de alimentação/alarme é desconectável, 
o que facilita a instalação e manutenção.

Graças à saída adicional fornecida, a descarga 
pode ser feita com um tubo de 6/9 mm ou 9/12 
mm.

Tanque reversível
Permite-lhe adaptar a direcção da bomba em 
função da configuração do local.

Tubo de descarga incluído 
(apenas na versão de 60Hz)
Um tubo de evacuação de 6m (diâmetro 10x13mm) 
está incluído no ECOTANK+ 2.5 60Hz.

pH > 2.5
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mini FLOWATCH® 2 DUO
Mini bomba (de pistão) fiável e silenciosa para remoção de condensado de 
caldeiras de condensação de gás até 60kW.

Ref : DE05LCC500

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

CONTEÚDO

Caudal máximo 19 l/h
Altura de aspiração máxima 0,5 m
Altura de descarga máxima 10 m
Resistência pH pH > 2.5
Potência eléctrica 19W
Tensão eléctrica 220-240V 50/60Hz
Alarme NA-NF
Nível acústico*

Protecção IP IP64
Protecção térmica Sim
Ciclo de funcionamento** 100%
Cabo de alimentação/alarme 1.6 m
Dimensões                                   86 x 28 x 48 mm / 75 x 38 x 36 mm

Bomba - Bloco de deteção com tubo de ventilação 
- Cabo de alimentação / alarme 1.6m - Suporte 
bomba - Suporte bloco de detecção - Tubo de en-
trada - Tubo de aspiração 0.25m - 1 abraçadeira

Muito silenciosa

Depósito transparente

Protecção IP64

Ponteira em latão tratada

Conectores rápidos

Kit Silence fornecido

Bomba muito silenciosa, adequada para 
instalação em qualquer cômodo.

Facilita a manutenção com uma rápida 
visualização do estado do depósito.

Resistente à água e ao pó.

Mais resistente e mais fiavel que uma ponteira 
de plastico, esta ponteira é especialmente 
tratada para resistir à água ácida.

Fácil instalação e manutenção.

O suporte da bomba e o suporte do bloco de 
detecção facilitam a instalação e reduzem o nível 
acústico.

CAUDAL

* Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

pH > 2.5

86 mm
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Diâmetro do tubo
Aspiração : 4/6 mm - fornecido

Descarga : 6/9 mm - não fornecido
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FLOWATCH® VISION DUO
Bomba monobloco de parede (de pistão), silenciosa e inovadora, para a 
remoção de condensado de caldeiras de condensação de gás até 60kW.

Ref : DE05LCC510

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

CONTEÚDO

Caudal máximo 19 l/h
Altura de descarga máxima 10 m
Resistência pH pH > 2.5
Potência eléctrica 19W
Tensão eléctrica 220-240V 50/60Hz
Alarme NA-NF
Nível acústico*

Protecção IP IPX3
Protecção térmica Sim
Ciclo de funcionamento** 100%
Cabo de alimentação/alarme 1.4 m
Dimensões                                                    230 x 61.5 x 55 mm

Bomba - Tubo de entrada - Parafusos e 
buchas - 1 abraçadeira

4 posições possíveis

Depósito com filtro amovível

Exclusividade mundial - Pode ser instalado 
vertical ou horizontalmente, à direita ou à 
esquerda da caldeira.

Evita o pó e partículas de de danificar a bomba. 
Fácil de limpar.

CAUDAL

* Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

Muito silenciosa
Bomba muito silenciosa, adequada para 
instalação em qualquer cômodo.

Manutenção muito fácil

Tamanho recorde

O acesso aos componentes da bomba (tanque, 
tubos, etc.) é simplesmente através da remoção 
da tampa.

Graças às suas dimensões muito pequenas, a 
FLOWATCH® VISION DUO é a mais discreta e 
estética bomba monobloco montada na parede 
do mercado.

pH > 2.5

230 mm

55
 m

m

61.5 mm

Diâmetro do tubo
Descarga : 6/9 mm - não fornecido
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CONTEÚDO

SUNNY FLOWATCH® DUO
Mini bomba com depósito (de pistão) para remoção de condensado de 
caldeiras de condensação de gás até 60kW.

Ref : DE05NCC090

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

CONTEÚDO

Caudal máximo 19 l/h
Altura de descarga máxima 10 m
Resistência pH pH > 2.5
Potência eléctrica 19W
Tensão eléctrica 220-240V 50/60Hz
Alarme NA-NF
Nível acústico*

Protecção IP IPX4
Protecção térmica Sim
Ciclo de funcionamento** 100%
Cabo de alimentação/alarme 1.5 / 1.3 m
Dimensões                                                    186 x 110 x 100 mm

Bomba - Tubo de entrada - Parafusos e 
buchas

CAUDAL

* Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

Muito silenciosa
Bomba muito silenciosa, adequada para 
instalação em qualquer cômodo.

Dimensões pequenas
O SUNNY FLOWATCH® DUO tem a melhor 
relação entre a capacidade do contentor e o 
tamanho do produto no mercado.

Filtro amovível integrado
Evita o pó e partículas de danificar a bomba. 
Fácil de desmontar e limpar.

Ganchos de montagem na parede

Redutor de entrada incluído

Graças aos ganchos de fixação (e aos parafusos 
e buchas incluídos), a bomba é facilmente fixada 
à parede.

Este redutor permite que o condensado seja 
introduzido na bomba através de tubos de 
diferentes diâmetros.

Protecção IPX4
Resistente à água.

pH > 2.5

186 mm
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110 mm

Diâmetro do tubo
Descarga : 6/9 mm - não fornecido
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Acessórios para bombas
Descubra a gama de acessórios que vêm com as bombas SICCOM, para fácil 
instalação e manutenção.

Kit de extensão de ligação
(2m de extensão + 2m de tubo de sucção)

Ref : GC1KCTC710

Este kit, associado a um FLOWATCH® DESIGN, torna 
possível para deslocar a bomba num teto falso, e assim :

    REDUZIR O NÍVEL ACÚSTICO
    LIBERTAR ESPAÇO NA CANALETA

Reduz o nível acústico e facilita 
instalação da 

mini FLOWATCH® 2

Bloco de detecção 
de substituição para
mini FLOWATCH® 2

O Stop Siphoning evita o fenóme-
no de descarga negativa 

em qualquer 
instalação.

Bloco de detecção 
de substituição para 

FLOWATCH® DESIGN

Kit Silence
Ref : GC1KFX2010

Bloco de detecção de cabo curto 
+ ventilação

Ref : GCDS3BTF4180

Bloco de detecção de cabo longo 
+ ventilação

Ref : GCDS3BTF4650

Adaptador de entrada 
FLOWATCH® TANK
Ref : GC078H2008

Tubo curvo Øint. 15mm
Ref : GC025D1017

Válvula anti-retorno 
FLOWATCH® TANK

Ref : 91A1006

Stop Siphoning
Ref : GC092A1001 (saco de 10)

GC092A1002 (1 unidade)

Kit de alarme de bombas ECO
Ref : DS1HTCC110

Relé mini FLOWATCH® 3 WiFi
Ref : DE05WFCR760

Adaptador de entrada 
SUNNY FLOWATCH®

Ref : GC078H2007
24



Bloco de detecção de cabo curto 
+ ventilação

Ref : GCDS3BTF4180

Válvula anti-retorno 
FLOWATCH® TANK

Ref : 91A1006

Sensores
A SICCOM também fabrica sensores de nível e de proximidade. 
Descubra abaixo uma parte da nossa gama, e não hesite em contactar-nos para mais informações.

Sensores verticais

Sensores horizontais

Sensores específicos

Sensores para todas as suas aplicações

e as indústrias médica, alimentar, de hidrocarbonetos, de transportes e automóvel...

Serie DG
Standard

Serie DP
Compacto

Serie DK Serie DX
Inox

Serie DY
Detecção por mini-switches

Serie DHN
Fixação roscada

Serie DHG
Fixação por 

compressão do selo

Serie DHM
Fixação por porca

Serie DXN
Inox

Serie DC
Sensor resistivo 

multinível

Serie DB
Sensor de bidão 

(com sucção)

Serie DD
Sonda resistiva

Serie DP
Sensores de proximidade

Serie OEM
Produtos customizados

Encontre mais informações 
no nosso sítio web
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Bombas de condensados

A SICCOM está presente em todo o mundo.
Como actor internacional, estamos empenhados em desenvolver a qualidade 

e a fiabilidade dos nossos produtos.

Escuta, comunicação e serviço são os 3 valores fundamentais que nos permite 
estar o mais próximo possível dos nossos clientes.

Teremos todo o prazer em fornecer-lhe informações, por isso não hesite... 
CONTACTE-NOS.
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