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SANICONDENS Clim mini

1. Conţinutul cutiei
SANICONDENS Clim mini este compus din două elemente:
- Blocul de pompare 
- Blocul de detecţie cu 3 nivele

2. Avertizare
SANICONDENS Clim mini 

3. Date tehnice

4. Instalare

А – Blocul de detecţie
4 Magnetul întotdeauna în sus

4 Capacul închis

4 Conectaţi tubul scurt, tranparent, la orificiul 
din capac şi orientaţi-l în sus 

4 Instalaţi blocul de detecţie orizontal, cu ajutorul 
suportului furnizat

В - Blocul de pompare
4 Instalaţi blocul de pompare într-un ornament (1) sau în tavanul fals (2)
Verificaţi direcţia de pompare (a se vedea săgeata de pe blocul de pompare)
4 Instalaţi blocul de pompare, preferabil, în poziţie verticală
4 Asiguraţi-vă că există destul spaţiu în jurul blocului de pompare, pentru răcirea aces-
tuia în cazul unei funcţionări prelungite
4 Asiguraţi-vă că nu există contact între cablurile electrice şi apă

C – Conexiunile hidraulice
4 Conectaţi blocul de detecţie la orificiul de evacuare a condensului 
de la aparatul de aer condiţionat (1)
4 Conectaţi blocul de pompare şi de detecţie cu ajutorul furtunului furnizat (2)
4 Evacuarea (3):

utilizând un furtun cu diametru interior de 8 până la 10 mm 
(nu este furnizat)

trebuie să fie mai sus decât rezervorul de condens

D – Conectări electrice
4 Conectaţi blocul de detecţie de cel de pompare utilizând 
cablul furnizat

4 Pentru conectarea alarmei dispuneţi de contacte 
normal închis / normal deschis (NÎ/ND) cu o valoare 
recomandată maximă a curentului de comutaţie  
de 2A (5A Max). Conectaţi alarma aşa cum este  
indicat în schema electrică.

4 Alimentare:

(fază, împământare, nul)
Fie prin intermediul aparatului de aer condiţionat
Fie direct, trecând printr- un disjunctor cu sensibilitate 
de 30 mA

5. Punere în funcţiune
4 Verificaţi direcţia de pompare (săgeată pe blocul de pompare)
4 Puneti apă în rezervorul de condens al aparatului de aer condiţionat
4 Verificaţi că pompa porneşte şi apoi se 
opreşte de îndată ce scade nivelul în blocul 
de detecţie
4 Verificaţi să nu existe scurgeri 
de apă pe la conexiunile făcute

6. Întreţinere
4 Decuplaţi alimentarea cu tensiune înaintea oricărei intervenţii asupra echipamentului
4 Acest produs trebuie curăţat la începutul sezonului estival sau la intervale regulate dacă 
este folosit tot anul
4 Curăţaţi:

1: modul  pompare
2: modul detecţie 
2a: capac
2b: plutitor
2c: filtru
2d: cuvă
2e: dop cauciuc
3: cot pentru racordare la 
aparatul de aer condiţionat
4: furtun 1,5m, Øint 4mm
5: preaplin
6: cablu cu conector special
7: suport

-  Proiectat doar pentru evacuare apă
- Instalaţie electrică de ultima generaţie
- Nu este recomandată funcţionarea fără 
apă
- Instalaţi detectorul de nivel numai în 
poziţie orizontală

- Instalaţi produsul doar în interiorul casei 
/ localului
- Nu scufundaţi produsul în apă
- Decuplaţi alimentarea cu tensiune înaintea 
realizării oricăror lucrări de întreţinere
- Poziţionaţi plutitorul cu magnetul în sus
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Nivel sonor la 1 m 
Debit maxim
Înălţime max
Înălţime max 
recomandată

Aspiraţie maximă
Alimentare

Putere
Protecţie termică 

Temperatura maximă 
a apei

23 dB (A)
15 l/h
14 m

6 m

2 m
220-240V-50 HZ

22 W
Este declanşată la 100°C şi 

se resetează automat
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Tub de evacuare Ø int 
8 sau 10 mm (nu este furnizat)
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SANICONDENS Clim mini beneficiază de 2 ani garanţie cu condiţia ca toate instrucţiunile din acest manual să fie respectate.
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