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OPIS PRODUKTU

SYSTEM ODPROWADZANIA SKROPLIN

PL  Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Maksymalna wysokoœæ podnoszenia

Maksymalna wysokoœæ podnoszenia

XS 5000
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Odleg³oœæ prowadzonych skroplin w poziomie [m]

Wysokoœæ podnoszenia = 0 m•

•

•

•

•

•

Wysokoœæ podnoszenia = 1 m

Wysokoœæ podnoszenia = 2 m

Wysokoœæ podnoszenia = 3 m

Wysokoœæ podnoszenia = 4 m

Wysokoœæ podnoszenia = 5 m.

System odprowadzania skroplin Secura-Split  XS 5000 zosta³ stworzony 
z myœl¹ o klimatyzatorach œciennych typu Split o mocy ch³odniczej do 
10 kW. Mo¿e byæ równie¿ stosowany do innych typów klimatyzatorów, 
np. podsufitowych.
.

obejmuje:
"

"

"

"

Bardzo ma³y zbiorniczek z czujnikiem poziomu skroplin mieœci siê w 
ka¿dym klimatyzatorze a jego instalacja jest prosta.
Jest  po³¹czony przez filtr liniowy przy pomocy wê¿a spustowego 
skroplin z klimatyzatora.
Gdy zbiorniczek z czujnikiem poziomu skroplin jest wype³niony 
wystarczaj¹c¹ iloœci¹ skroplin, w³¹cza siê pompka i wypompowuje 
wodê, do  momentu a¿ niewielka iloœci pozostanie w zbiorniczku.
W przypadku uszkodzenia lub zablokowania pompy, zbiorniczek 
skroplin wype³ni siê wod¹, a przekaŸnik alarmowy w module steruj¹cym 
prze³¹czy siê i klimatyzator zostanie wy³¹czony (jeœli jest pod³¹czony).
Czujnik wykorzystuje pojemnoœciowy pomiar poziomu i zosta³ 
opracowany dla systemów klimatyzacji. Pompa funkcjonuje równie¿ w 
ciê¿kich warunkach,gdy woda jest zanieczyszczona przez brud, olej lub 
glony.
W przeciwieñstwie do konwencjonalnych pomp skroplin z 
prze³¹cznikami typu “p³ywak”, system Secura-Split xs 5000 nie ma 
¿adnych ruchomych czêœci w obudowie zbiorniczka (czujnika), które 
mog³y by zostaæ zablokowane.
Dodatkowo elektroniczny czujnik dzia³a tak¿e w pozycji pochy³ej
(w przeciwieñstwie do prze³¹czników typu “p³ywak”). 
Pompa jest bardzo cich¹, mocn¹ i samozasysaj¹c¹ oscylacyjn¹ pomp¹ 
t³okow¹.
Pompa jest wyposa¿ona w zawór zwrotny i zintegrowany prze³¹cznik 
chroni¹cy przed przegrzaniem.
Ponadto ta pompa jest równie¿ zamkniêta w os³onê izolacyjn¹  w celu 
zmniejszenia poziomu ha³asu.
 Aby zadbaæ o przep³yw pompy zagro¿ony przez nawet bardzo niskie 
gromadzenie siê brudu, system posiada filtr liniowy i filtr metalowy 
umieszczony w obudowie zbiorniczka..  

1 zbiorniczek z czujnikiem poziomu skroplin (SENSOR-UNIT)
1 pompka skroplin (PUMP-UNIT)
1 modu³ steruj¹cy (POWER-UNIT)
1 filtr

DANE TECHNICZNE

Zasilanie 230Vac. 50Hz
Pobór pr¹du max. 50 W
PrzekaŸnik alarmowy 16 A / max 250 Vac

oTermiczne zabezp. pompy 95 C
Obudowa jednostki zasilaj¹cej IP20
Obudowa zbiorniczka/pompki IP54

oTemperatura otoczenia 0-45 C
G³oœnoœæ pompki max. 19 dB(A)

Filtr Czujnik poziomu
      skroplin

Pompka skroplin

Modu³ steruj¹cy

Przep³yw skroplin [l/h]
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PRZEP£YW

Max. przep³yw 15 l/h
Max. Wysokoœæ podnoszenia 12 m
Max. wysokoœæ ssania 2 m
Max. odleg³oœæ w poziomie 30 m

oMax. temperatura wody 45 C

Uwaga:
Podczas ci¹g³ej pracy przep³yw zmniejsza siê o oko³o  10 %.
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UWAGA:
Przed rozpoczêciem instalacji, 

zawsze wy³¹czaj zasilanie!

ZAWARTOŒÆ OPAKOWANIA

1) Filtr liniowy

2) Dwie z³¹czki silikonowe, L=35 mm, Æ=15 mm

3) W¹¿ do odpowietrzania z PCV, L=30 cm, Æ=4 mm

4) Samoprzylepny uchwyt do przewodu odpowietrzaj¹cego

5) Zbiornik z czujnikiem poziomu skroplin z przewodem 
po³¹czeniowym (1,5 m) oraz metalowym filtrem mechanicznym

6) Samoprzylepny uchwyt do mocowania czujnika poziomu skroplin

7) £¹cznik k¹towy do pionowego po³¹czenia przewodu ze 
zbiorniczkiem wyposa¿onym w czujnik poziomu skroplin

8) Pompka z przewodem zasilaj¹cym oraz dwie tulejki ochronnymi

9) Opaska zaciskowa (10 mm) na wejœcie pompy

10) Opaska zaciskowa (7 mm) na wyjœcie pompy

11) Samoprzylepna taœma piankowa z tworzywa sztucznego do 
mocowania pompki

12) Przewód PVC, L=30 cm, Æ=4 mm, zawieraj¹cy reduktor przekroju i 
czêœci przewodu ³¹cz¹cego (4/6 mm)

13) Modu³ steruj¹cy z wyjœciem przekaŸnika alarmowego

14) Samoprzylepna taœma piankowa z tworzywa sztucznego, do 
mocowania modu³u steruj¹cego

Uwaga:
Wê¿e (Æ=6 mm) dla po³¹czeñ zbiorniczka z czujnikiem skroplin do 
pompy i z pompy na zewn¹trz nie znajduj¹ siê w zestawie.

INSTALACJA

Uwaga:
"

"

"

"

"

System ten zosta³ opracowany do u¿ytku w zamkniêtym urz¹dzeniu 
(klimatyzator), w kanale instalacji lub w konstrukcji sufitu.
Otwarta instalacja jest niedozwolona.
Odpowiednie obudowy (obudowy klimatyzatora / korytka) musz¹ 
uniemo¿liwiaæ dostêp do systemu.
System ten musi byæ instalowany w suchych pomieszczeniach.
Jedynie wykwalifikowany personel mo¿e instalowaæ ten system.

A) Filtr

Aby przep³yw pompy nie zmniejszy³ siê przez gromadzenie siê 
zanieczyszczeñ, system wyposa¿ony jest w filtry.
" Zamocowaæ elementy ³¹cz¹ce (nr 2) dostarczane z opakowaniem do 

filtra (nr 1) i zainstalowaæ filtr przy wejœciu do zbiorniczka z czujnikiem 
poziomu skroplin (nr 5), tak jak pokazano na rysunku.
" Sprawdziæ prawid³owe po³o¿enie monta¿owe filtra. Sprawdziæ, czy 

woda kr¹¿y zgodnie z kierunkiem strza³ek umieszczonych na filtrze.
" Pod³¹czyæ w¹¿ spustowy skroplin (ewentualnie skróciæ go) z tacy 

ociekowej klimatyzatora do wlotu filtra.
" Skropliny powinny automatycznie sp³ywaæ z tacy ociekowej przez filtr 

do zbiornika z czujnikiem poziomu skroplin (mo¿liwe jest niewielkie 
nachylenie).

Æ  = 16 mm    Æ  = 16 mm

Æ = 6 mm

Æ = 4 mm

Æ = 6 mm
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Filtr

B) Zbiorniczek z czujnikiem poziomu skroplin

Zamontuj zbiornik z czujnikiem poziomu skroplin (nr 5)
 najni¿ej jak to tylko mo¿liwe w dolnej 
czêœci klimatyzatora. Zastosuj 
do mocowania VELCRO (nr 6) 
która jest za³¹czona

Przy monta¿u czujnika w kanale 
kolanowym 

Wa¿ne jest, aby obudowa czujnika nie ³¹czy³a siê bezpoœrednio z 
obudow¹ klimatyzatora, w przeciwnym razie drgania pompy mog¹ byæ 
przekazywane na klimatyzator.

C) Odpowietrzenie

Poniewa¿ czujnik mo¿e wype³niæ siê wod¹ i aby powietrze mog³o 
swobodnie uciec 
• Zamocowaæ przewód wentylacyjny (nr 3), jak pokazano na rysunku do 
obudowy czujnika (nr 5).
• Zamocowany przewód nale¿y wyci¹gn¹æ w górê do poziomu powy¿ej
tacy ociekowej klimatyzatora.
• Przymocowaæ przewód odpowietrzania za pomoc¹ zacisku na przewód 
(nr 4) w odpowiednim miejscu.

D) Pompka:

Zamontuj pompê (nr 8) na wolnym miejscu w klimatyzatorze w korytku 
instalacyjnym lub w konstrukcji sufitu maksymalnie 2 m nad zbiorniczkiem 

taœmê 
  do opakowana.

nale¿y zastosowaæ 
³¹cznik k¹towy (nr 7). 
Za³o¿ony na wyjœciu z czujnika 
poziomu skroplin pozwala na 
wyprowadzenie przewodu pionowo 
do góry. 

system posiada odpowietrzenie.
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URUCHAMIANIE

Alarm / Awaria   

praca

PrzekaŸnik alarmowy 16 A / 250 Vac

Kliatyzator

L / br¹zowy

N / niebieski
¿ó³ty/zielony

¿ó³ty/zielony

L / br¹zowy

N /niebieski

Modu³ steruj¹cy

Zasilanie 230 Vac / 50 Hz

Modu³ bez 
zasilania

Modu³ podczas
pracy

Modu³ podczas 
aktywnego alarmu 

Czujnik poziomu skroplin
Pompa

skroplin max. 2 m nad czujnikiem poziomu skroplin. 
Przymocuj pompê za pomoc¹ do³¹czonej taœmy piankowej z tworzywa 
sztucznego (nr 11).
Zdj¹æ tuleje ochronne na wejœciu i wyjœciu pompy.

Upewnij siê, ¿e woda przep³ywa poziomo przez pompê, a najlepiej 
od do³u do góry.

Upewnij siê, ¿e po³o¿enie monta¿owe pompy jest prawid³owe. 
SprawdŸ, czy woda kr¹¿y w kierunku wskazywanym przez strza³ki 
umieszczone na etykiecie.
Upewnij siê, ¿e pompa nie dotyka obudowy klimatyzatora, aby drgania 
nie by³y przenoszone.
Jeœli wystêpuj¹ problemy z ha³asem, pompa powinna zostaæ 
zaizolowana  piank¹.

E) Po³¹czenia wê¿y

Zainstaluj w¹¿ (nie do³¹czony do zestawu)
o œrednicy wewnêtrznej 6 mm (6x10 mm)
z wyjœciem czujnika poziomu skroplin (nr.5)
do wejœcia pompy  (Nr 8).
Przymocowaæ w¹¿ do pompy do³¹czon¹ 
opask¹ zaciskow¹ 10 mm (nr 9). 
Nasun¹æ 4 mm  do³¹czonego przewodu (nr 12) na wyjœciu z  pompy i 
po³¹cz opask¹ zaciskow¹(nr10)  7 mm za³¹czon¹ do opakowania.

W celu monta¿u opasek zaciskowych, potrzebne s¹ kleszcze 

Na koñcu przewodu (nr 12) umocowane jest z³¹cze do przewodów na 
6mm.
Zainstaluj przewód (nie do³¹czony do przesy³ki) o œrednicy wewnêtrznej 
6 mm (6 x 10 mm) z tego z³¹cza na zewn¹trz. 

W przypadku korzystania z przewodu 4 mm 
do po³¹czenia pompy z odp³ywem mo¿na 
to zrobiæ bezpoœrednio.
Wytnij reduktor przekroju z kawa³ka 
przewodu (nr 12) i wprowadŸ ten kawa³ek 
do 4mm przewodu. 

Ten reduktor zmniejsza poziom ha³asu pompy.
Przewód odp³ywowy powinien byæ wy¿ej ni¿ 
czujnik aby zapobiec powracaniu wody po 
wy³¹czeniu pompy (efekt 
Je¿eli wylot odp³ywu jest ni¿ej od czujnika, 
w¹¿ spustowy  z pompy powinien byæ 
wpuszczony do wê¿a o wiêkszej œrednicy.

Uwa¿aæ aby wszystkie wê¿e by³y instalowane poziomo lub rosn¹co w 
górê  aby nie powstawa³y pêcherzyki powietrza w wê¿ach, mo¿e to 
powodowaæ problemy z ha³asem. 
Nale¿y uwa¿aæ, aby przewody nie dotyka³y obudowy klimatyzatora,
aby zapobiec przenoszeniu drgañ z pompy.
Jeœli wystêpuj¹ problemy z ha³asem, nale¿y oddzieliæ przewody za 
pomoc¹ pianki.

F) 

Uwaga:

sprawdŸ czy woda przep³ywa  

lub 
standardowe zacisk arki do opasek.

Modu³ steruj¹cy / Po³¹czenia elektryczne / Alarm:

ssania).

UWAGA:

Przed rozpoczêciem instalacji, 
zawsze wy³¹czaj zasilanie!

Zamontuj modu³ steruj¹cy (nr 13) w wolnym miejscu w system 
klimatyzacji, w przewodzie instalacyjnym lub w konstrukcji sufitu. U¿yj 
do tego za³¹czonego kawa³ka samoprzylepnej taœmy piankowej (nr 14).
• PoprowadŸ kabel po³¹czeniowy z czujnika (nr 5) do modu³u 
steruj¹cego i w³ó¿ wtyczkê do gniazda z oznaczeniem "SENSOR".
Upewnij siê, ¿e wtyczka jest prawid³owo umieszczona.
• PoprowadŸ kabel po³¹czeniowy z pompy (nr 8) do modu³u steruj¹cego 
(nr 13) i po³¹cz trzy przewody z zaciskami  oznaczonymi "PUMP-UNIT” 
(Line, Neutral, Earth) zgodnie ze schematem obwodu.
• G³ówne zasilania sieciowe (z klimatyzatora, pokóju lub innego Ÿród³a) 
bêd¹ pod³¹czona do zacisków z oznaczeniem "POWER SUPPLY” 
wed³ug schematu (Line, Neutral, Earth).
• Je¿eli funkcje alarmowe s¹ u¿ywane z przekaŸnikiem alarmowym, 
 po³¹cz (przewodami elektrycznymi) przekaŸnik alarmowy zgodnie z 
jego wykorzystaniem - zgodnie ze schematem obwodu.

SprawdŸ ca³¹ instalacjê, a tak¿e wszystkie po³¹czenia
W³¹cz zasilanie elektryczne systemu usuwania skroplin Secura-Split xs 
5000
Przy pomocy odpowiedniego zbiornika ostro¿nie nape³nij tace 
klimatyzatora, gdy zbiorniczek nape³ni siê wod¹ czujnik w³¹czy pompkê i 
przepompuje wodê ze zbiorniczka.

Podczas pierwszego za³¹czenia wystêpuje zjawisko g³oœnej pracy 
pompy, które spowodowane jest t³oczeniem przez pompê powietrza a 
nie wody. Trwa to moment.
 Jak tylko woda zaleje pompê, poziom ha³asu zmniejszy siê 
drastycznie.

SprawdŸ prawid³owe dzia³anie pompki w zale¿noœci od poziomu wody.
Upewnij siê, czy po wy³¹czeniu pompki powietrze nie jest zasysane ze 
zbiorniczka, je¿eli to nastêpuje to zbiorniczek z czujnikiem zosta³ 
zamontowany w zbyt pochy³ej pozycji.
Ostro¿nie usuñ wodê z tacy, wyreguluj po³o¿enie i ponów próbê.
SprawdŸ prawid³owe dzia³anie przekaŸnika alarmowego oraz jego funkcje 
alarmowe (np. Wy³¹czenie klimatyzatora, kontrolka usterki oraz system 
alarmowy, itd. ...)




