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A lire attentivement et à conserver à titre d’information • Bitte aufmerksam durchlesen und aufbewahren
Da leggere attentamente e conservare a titolo di informazione • Dit document goed doorlezen en bewaren 

To be read and kept for information • Leer atentamente y conservar a título de información
Leia atentamente este manual e guarde-o a título de informação
Внимательно прочитать и сохранить в порядке информации

Do uważnego przeczytania i zachowania tytułem informacji • A se citi cu atenţie si a se păstra

NOTICE D'INSTALLATION • INSTALLATIONSHINWEISE
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE • INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN 

INSTALLATION INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN • MANUAL DE INSTALAÇÃO 
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ • INSTRUKCJA INSTALACJI • MANUAL DE INSTALARE • 
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9 SANICOM® 2
Société Française d’Assainissement
EN 12050-2 

R90
220-240 V - 50 Hz
3000 W - 
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DESCRIEREA PRODUSULUI

SANICOM® 2 este o staţie de pompare
pe verticală, concepută pentru evacuarea
efluenţilor menajeri proveniţi de la o casă
sau de la un spaţiu comercial.
PENTRU A BENEFICIA DE CONDIŢIILE
DE GARANŢIE, ESTE NECESAR SĂ 
RESPECTAŢI TOATE REGULILE DE 
INSTALARE ŞI ÎNTREŢINERE DESCRISE
ÎN ACEST MANUAL ŞI ÎN SPECIAL 
INSTRUCŢIUNILE MARCATE CU:

" " Nerespectarea instrucţiunilor mar-
cate cu acest avertisment poate
pune în pericol siguranţa persoanelor,

" " Risc de electrocutare. Avertisment
ce marchează prezenţa unui risc de
tip electric,

" " Instrucţiuni destinate exclusiv 
personalului calificat,

"ATENTIE" Nerespectarea instrucţiunilor
marcate cu acest avertisment poate afecta
buna funcţionare a aparatului.
Pentru orice informaţii suplimentare, vă
rugăm să  contactaţi serviciul asistenţă
clienţi. 

PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE
SANICOM® 2 conţine 2 pompe indepen-
dente.
Cuva SANICOM® 2 este echipată cu 2
tuburi plonjoare care comandă, unul
funcţionarea motoarelor, celălalt sistemul
de alarmă. 
- Tubul plonjor lung (funcţionare nor-
mală) : îndată ce efluenţii ating în cuvă
nivelul de declanşare corespunzător tubu-
lui lung, sistemul de pompare intră în
funcţiune.
- Tubul plonjor scurt (funcţionare anor-
mală) : dacă efluenţii din cuvă ajung să
atingă nivelul înalt corespunzător tubului
scurt, se va realiza automat  un contact
care va declanşa punerea în  funcţiune a
mersului forţat al sistemului de pompare
auxiliar. 
Cf. conectarea  alarmei . 
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LISTA PIESELOR FURNIZATE2

DIMENSIUNI3

DATE TEHNICE SANICOM 2

Tip R90
Inălţimea refulării maxime 11 m
Tensiune 220-240V
Frecvenţă 50 Hz
Volum 35 l
Putere motor 3000 W
Consum maxim de curent electric 13 A
Clasă de izolaţie I
Temperatura medie a apelor 
admisibile 35°C
Temperatura maximă 
(maxim 5 minute prin intermitente) 90°C
Greutate netă (cu accesorii) 26 KG
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DOMENIUL DE APLICAŢIE

Evacuarea apelor menajere de la chiu-
vetă, maşini de spălat rufe, maşini de
spălat vase, căzi  de duş, spălătorii de uz
comercial etc. ( fără WC )

5

INSTALARE
Instalarea SANICOM® 2 trebuie să res-
pecte norma de instalare EN 12056.
Instalarea şi service-ul acestui aparat tre-
buie efectuate de către personal calificat.

REGLEMENTĂRI
1. Atenţie : localul tehnic în care va fi 

instalat SANICOM® 2 trebuie să fie 
suficient  de mare pentru a rămâne un
spaţiu de lucru, de minimun 600 mm 
în jurul şi deasupra aparatului, astfel
încât să poată fi efectuate eventualele
lucrările de service. Acest local trebuie
luminat, suficient ventilat şi protejat
împotriva îngheţului. 

2. Vane de oprire (nu sunt incluse) trebuie
să fie instalate atât pe conductele de
intrare efluenţilor, cât şi pe conducta de
evacuare, pentru  eventuale intervenţii
de service. 

3. Această conductă de evacuare trebuie
să fie concepută pentru a se evita orice
reflux de la canalizare (a se vedea
exemplul din desenul 8f ). Astfel,
refluxul poate fi  evitat, graţie instalării
unei bucle anti-retur, situată deasupra
nivelului de reflux.

Observaţie : cu excepţia unor indicaţii loca-
le contrarii, nivelul de reflux corespunde
nivelului drumurilor ( şosele, trotuare ... ).
Continuaţi această conductă după bucla
anti-retur cu o ţeavă de diametru superior.
4. Instalarea unei pompe auxiliare pentru

drenajul eventual al localului tehnic (în
cazul unei inundaţii) este recomandată.

5. Staţia de evacuare trebuie să fie aeri-
sită pe deasupra acoperişului.

RACORDUL LA CONDUCTA DE
EVACUARE

Evacuarea din SANICOM® 2 se poate
realiza prin conducte de cupru sau plastic
( PVC, ABS, etc.) cu un diametru de 50
mm.
Respectaţi corelaţia dintre înălţimea şi
lungimea maximă de refulare. Înclinaţi
partea orizontală a conductei de evacuare
la cel puţin 1 % ( 1 cm pe metru ) până la
coloana de evacuare.
Atenţie: conducta de evacuare să nu blo-
cheze clapeta anti-retur !
La capătul conductei de evacuare ascen-
dentă DN 50 construiţi o buclă ( la cel
puţin 80 mm deasupra  nivelului de refula-
re).
Racordaţi coloana de evacuare prin gravi-
taţie la o conductă  în pantă de 1% .
Conducta de  refulare se va finaliza în
canalul pentru apele uzate.
ATENŢIE : gândiţi-vă sa montaţi freta 
Fiecare pompă SANICOM® 2 este dotată
cu clapetă antiretur.
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RACORDUL INTRĂRILOR DN 40/50
Decupaţi extremitatea intrării DN50 cu un
fierăstrău. Decupaţi manşonul D la diame-
trul ţevii: DN 40 sau DN 50. Fixaţi manşo-
nul D  pe intrare şi pe ţeavă cu ajutorul
colierelor C sau E.
ATENŢIE: fixati bine conducta de evacuare
de diametru 40 sau 50 mm pentru a evita
eventualele vibraţii datorate funcţionării
echipamentului.

RACORDUL ECHIPAMENTELOR
SANITARE LA INTRĂRILE JOASE
ALE SANICOM 2

Introduceţi în orificiile din partea super-
ioară a cuvei cele 2 racorduri prin înfileta-
re DN 40 mm (izolaţi cu silicon). Apoi tăiaţi
intrarea joasă aleasă (sau ambele dacă
este necesar) şi continuaţi conform para-
grafului .

Dacă doriţi  să  instalaţi un duş
sau o cadă pe acelaşi nivel cu
SANICOM 2, trebuie să vă asigu-

raţi că partea superioară a gurilor de
evacuare ale acestor echipamente se
găseşte cu cel puţin 250 mm deasupra
intrărilor joase ale SANICOM 2.

RACORDUL CONDUCTEI DE 
AERISIRE

1- Aerisirea echipamentului SANICOM® 2

se face prin intermediul unei conducte
de diametru minim 40 mm, ce trebuie
să urce până deasupra acoperişului
imobilului.

2-Conectaţi extremitatea de diametru mai
mare a manşonului de gura de aeri-
sire si fixati cu colierul .

3-DN 50: tăiaţi cealaltă extremitate a
manşonului incât să se adapteze la
diametru 50 mm şi fixaţi cu celălalt
colier .

4- Nu montaţi o supapă la conducta de
aerisire a produsului SANICOM® 2.
Conducta trebuie să rămână deschisă
pentru o bună funcţionare a echipa-
mentului.

FIXAREA APARATULUI PE SOL 
SANICOM® 2 posedă dispozitive de fixare
la sol, care îl împiedică să se învârtească
sau să se mişte.
1 – Amplasaţi aparatul în locul  dorit.
2 – Trasaţi conturul aparatului şi marcaţi

locul unde vor trebui date găuri
3 – Îndepărtaţi echipamentul, perforaţi

podeaua folosind un burghiu Ø 10 mm
si introduceţi piesa .

4 – Puneţi aparatul pe poziţie.
5 – Fixaţi aparatul cu şuruburile .
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CURBA DE PERFORMANŢĂ6

Numery odnoszą się do załączonych schematów

ECHIVALENŢA ÎNĂLŢIME / 
LUNGIME A EVACUĂRII
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PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

1 - După ce aţi efectuat racordurile hidraulice şi electrice, verificaţi
etanşeitatea racordurilor lăsând să curgă apă, în mod succesiv,
prin fiecare intrare utilizată. Asiguraţi-vă de buna funcţionare a
aparatului, efectuând o probă cu apă de minim 2 cicluri de
demarare.
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ÎNTREŢINERE

Buna funcţionare a staţiei de evacuare trebuie să fie verificată
vizual o dată pe lună şi trebuie regulat controlată de către perso-
nal calificat (anual). Dacă întâmpinaţi probleme tehnice, cereţi sfa-
tul serviciului asistenţă clienţi SFA. În cazul  deteriorării  cablului
de alimentare al aparatului, pentru a evita  orice pericol, acesta
trebuie înlocuit de către fabricant sau de către personal autorizat
pentru service.
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GARANŢIE

SANICOM® 2 beneficiază  de 2 ani garanţie începând cu data
cumpărării, cu condiţia ca instalarea si utilizarea aparatului să
fie conforme cu instrucţiunile din acest  manual.
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MODULUL DE ALARMĂ

Atenţie: Modulul de alarmă este  alimentat la 220V. Fixaţi
modulul de perete înainte de conectarea echipamentului la
sursa de tensiune. Dacă nivelul lichidului în echipament
este prea r idicat: LED-ul rosu se aprinde şi începe să sune
alarma. Dacă problema dispare, LED-ul şi alarma sunt
dezactivate.
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UTILIZARE

1- SANICOM® 2 este conceput pentru evacuarea apelor uzate
de la o casă sau un mic spaţiu comercial. Orice altă apli-
caţie antrenează anularea garanţiei.

Nu aruncaţi niciodată şerveţele, prezervative, articole de
igienă, uleiuri, solvanţi, deşeuri,   acizi, baze, alte lichide
potenţial explozive sau corozive…

2- ATENTIE : În cazul întreruperii curentului, opriţi orice
scurgere de apă de la aparatele ( obiectele sanitare )
conectate la SANICOM 2.

3- Nu instalaţi / utilizaţi aparatul într-o zonă cu risc de explo-
zie.
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CONFORM CU NORMELE

SANICOM® 2 este conform normei EN 12050-2 (staţie de
pompare pe verticală  pentru efluenţi care nu conţin materii
fecale) cât şi Directivelor Europene cu privire la produsele de
construcţie, securitate electrică şi compatibilitate electroma-
gnetică. 
Instalarea şi utilizarea acestui echipament trebuie să fie
conform  normei de instalare europene EN 12056 şi normelor
în vigoare din ţara de folosire. 
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CONECTAREA ELECTRICĂ
1- Instalarea electrică trebuie să fie realizată de către un electri-

cian calificat. Instalarea electrică trebuie să corespundă nor-
melor în vigoare din ţara respectivă.

2- Alimentarea trebuie să fie realizată în clasa 1. Aparatul trebuie
să fie racordat la un tablou de conectare legat la pământ.
Circuitul de alimentare electrică trebuie protejat de o siguranţă
diferenţială de sensibilitate înaltă de 30 mA calibrată la 20A. 

Acest racord trebuie să servească în mod exclusiv alimentării
aparatului SANICOM® 2.
În cazul  deteriorării  cablului de alimentare al aparatului, pentru
a evita  orice pericol, acesta trebuie înlocuit de către fabricant
sau de către personal autorizat pentru service.

8h


