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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Caro cliente, obrigado por ter escolhido a nova bomba SYNCRA SDC. Ao adquirir esta nova geração de bombas silenciosas SYNCRA, você se beneficiará de 
um produto de alta tecnologia e de última geração. As bombas são para controle de velocidade e pode ser configurado com o uso do controlador incluído. 
Além disso, usando sua rede doméstica Wi-Fi, você pode baixar a nova App SICCE: CONTRALL e gerenciar a bomba com o seu smartphone (Android ou iOS). 
As bombas de SYNCRA SDC oferecer uma garantia de uma gestão completa e eficiente, sem limites de tempo e espaço. Diretamente do seu smartphone, 
onde quer que esteja, você pode controlar e monitorar o sue sistema de uma maneira simples e fácil usando os aplicativos SYNCRA SDC e CONTRALL: o 
nosso futuro é a poupança de energia e proteção ambiental.
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A SYNCRA SDC está em conformidade com leis nacionais e internacionais de segurança.
1) Verifique se a tensão do rótulo da bomba corresponde com a da rede de energia. A bomba 
deve ser provida de um interruptor diferencial (protetor) através do qual a corrente nominal 
seja igual ou inferior a 30mA. 
2) A bomba pode funcionar no sistema “Wet & Dry”, dentro ou fora da água.
3) Antes de ligar a bomba à rede elétrica, verifique se o cabo ou a bomba não estão danificados.
4) A bomba tem uma ligação de cabo tipo Z. O cabo e/ou o plugue não podem ser substituídos 
ou consertados; em caso de danos, substitua a bomba inteira. 
5) ATENÇÃO: Desconecte todos os produtos elétricos submerses antes de fazer qualquer 
manutenção no aquário; no caso do plugue ou a tomada de energia, desligue a chave disjuntora 
antes de desligar o cabo de energia. 
6) A bomba não pode funcionar sem água a fim de não danificar o motor.
7) A bomba pode ser usada em líquidos ou meios com temperaturas abaixo de 35 °C / 95 °F.
8) Não use a bomba para finalidades diferentes daquelas para as quais ela foi projetada, como 
por exemplo em banheiros ou outros tipos de aplicações. 
9) Evite usar a bomba em líquidos abrasivos ou corrosives.
10) A bomba não foi projetada para pessoas descapacitadas ou crianças sem supervisão de 
uma pessoa responsável pela segurança.
11) Para evitar pingos acidentais no plugue ou na tomada de energia, faça uma volta com o 
cabo de maneira que fique abaixo do nível da tomada ( Fig. A). 
12) Evite desligar a bomba puxando o cabo da tomada durante a instalação ou manutenção.
13) A bomba pode ser utilizada apenas nas aplicações acima mencionadas e é apenas para 
uso interno, quando o comprimento do cabo for menor que 10mt .
14) No caso em que a bomba e o filtro sejam fornecidos com cabo de 10 metros de comprimento 
ou com cabo de medida superior a 6 pés para o tipo americano (EUA), estes aparelhos são 
destinados  a  utilização  no  exterior  como  indicado pela normativa internacional.

A

OUTDOOR USE
(10 m · 20 ft cable)

NORMAS DE SEGURANÇA
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COMPONENTES E PARTES ESPECIAIS
As bombas SYNCRA SDC  são constituídas pelos seguintes componentes funcionais (Fig. B):
1. Motor completamente submergível e isolado com resina de bicomponente
2. Conjunto de rotor com flange, turbina e rolamento traseiro
3. Rolamento traseiro
4. Anel de vedação
5. Borrachas anti-vibração
6. Pré-câmera rotativa
7. Pré-filtro
8. Acoplamentos 
9. Controlador de controle remoto com cabo “T”
10. Transformador AC-DC com luz LED
11. Cabo do conector “T”

TECHNICAL DATA 6.0 (24 V) 7.0 (24 V) 9.0 (24 V)

Switching 
power supply

INPUT:
100-240V
50/60Hz

OUTPUT:
24V DC

Q min - max
2000 - 5500 l/h 3000 - 7000 l/h 4000 - 9000 l/h

530 - 1450 US gph 800 - 1900 US gph 1000 - 2500 US gph

H min - max
1,0 - 3,5 m 2,0 - 5,0 m 2,6 - 7,0 m

3.5 - 11.5 ft 6.5 - 16.5 ft 8.5 - 23.0 ft

Watt min - max 10 - 40 W 20 - 65 W 30 - 95 W

Cable length
3,0 m +
10.0 ft +

1

2

3

4

5

6

7

8

8

External diameter 25mm 

(1”) for flexible pipeinternal 

diameter 25mm (1”)

External diameter 32mm (1” ¼) 

for flexible pipe internal diameter 

32mm (1” ¼)

Male threaded 1” GAS

Female threaded ring 1” 3⁄8 GAS

Inlet grid with female 

threaded 1” 3⁄8 GAS

Male threaded 1” 3⁄8 GAS

Male threaded 1” 3⁄8 GAS

Female connector 1” GAS

Rigid pipe connector. External 

diameter 25/26,5mm (1”)

Rigid pipe connector. External 

diameter 32/33,5mm (1” ¼)

9
10

11

B
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SPARE PARTS 6.0 7.0 9.0

Rotor + eixo cerâmico A SGR0222 SGR0218 SGR0217

Rolamentos cerâmicos B SVE0054 SVE0052

Gancho B1 SPL0024

Pré-câmara e vedação do rotor C SVE0055 SVE0053

Pré-câmara e anel de vedação D SPL0097 SPL0095

Pés antivibração em silicone E SVE0033 (4 pcs.)

Acessórios de mangueira F STR0029

Grelha protectora G SPL0094

Controlador H SKT0207

Adaptador de energia AC/DC (UE) I SKT0216 SKT0208

Adaptador de energia AC/DC (US) J SKT0217 SKT0209

Adaptador de energia AC/DC (UK) K SKT0218 SKT0210

Adaptador de energia AC/DC (AU) L SKT0219 SKT0211

B1

B

C

E

D

G
F

F

H
I
J
K
L

A

PEÇAS E ACESSÓRIOS
B
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A bomba SYNCRA SDC pode ser controlado usando o controlador ou 
fazendo o download da nova aplicação SICCE CONTRALL App.
Para a instalação física da bomba, é necessário proceder da seguinte 
forma:
- Desembale o cabo de alimentação da bomba em uma área onde 
ele não será danificado de alguma forma.
- Combinar o conector do cabo da bomba para a junção especial 
T do cabo do controlador. No outro lado do “T” unir o conector de 
alimentação. Conecte o cabo de alimentação primeiro ao adaptador 
e, em seguida, à tomada. O transformador é universal e funciona 
com todas as tensões e freqüências.
A bomba está alimentada, mas não está ativa.
O controlador deve ser colocado longe de spray e umidade e onde 
ele não pode acidentalmente cair na água.
O controlador está equipado com um suporte  que pode ser ligado 
à parede ou a base do aquário por meio de parafusos ou de bio-
adesiva incluídos.
- Ligue a conexão à saída da bomba, que poderá depois, conectar a 
mangueira de diâmetro correspondente
- Colocar a bomba numa zona plana, facilmente acessível para as 
operações de manutenção
- Se a bomba for usada submersa e em vez de em linha, deve de 
estar sempre completamente submers ( Fig.1)

1

INSTALAÇÃO DA BOMBA
USO E REGULAGEM
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É recomendado colocar a bomba em espaços onde exista ventilação 
apropriada e que a bomba não esteja directamente exposta a fontes 
de calor.
Coloque a bomba por forma a evitar tubagens hidraulicas demasiado 
longas, que reduzem a sua performance.
Não coloque a bomba acima do nivel de água ( Fig.2) pois a mesma 
não é auto ferrável e o risco de trabalhar a seco, ou de bombas de 
ar invisiveis criarem uma area de vaccum é muito elevado. Danos 
causados por a bomba trabalhar a seco estão excluidos da garantia.
Para maximizar a eficiência da bomba, escolha um tubo recto para 
ligar a entrada e cotovelos com boa dimensão (Fig. 3)
Sugerimos o uso de tubos de diametro igual ou maior aos das 
entradas e saidas da própria bomba (Fig. 4) 
Nunca utilize a bomba com a saida totalmente fechada. Um minimo 
de caudal é necessário para manter o interior do motor refrigerado e 
não trabalhar a seco. (Fig. 5)

IN LINE

2 3

4 5

APLICAÇÕES EM LINHA
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Para a manutenção periódica da bomba, desligue-a da tomada de 
energia e só depois pegue a bomba.
1) Soltar o anel de travamento da helice puxando a lingueta para fora 
(Fig.6)
2) Retirar o anel (Fig.7)
3) Retirar a hélice da bomba girando e puxando, tanto, para frente 
(em caso de sujeira, esta operação pode requerer mais força)
4) Removendo o rotor em conjunto com a flange ( Fig.8)
5) Lave todas as peças com água, use uma escova macia para retirar 
qualquer sujeira ou depósitos de material estranho. Monte a bomba 
seguindo a ordem inversa. 
6) Monte os componentes a ordem inversa da desmontagem, 
assegurando que o anel de vedação está na posição correta e 
lubrificada para facilitar a montagem do impeller.

6 7

8

O-RING 2

O-RING 1

MANUTENÇÃO
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7) Voltar a colocar o anel com os dentes grandes voltados para cima 
da bomba e fechar presionando a aba até ouvir um “click”. (Fig.9)
Qualquer dano aos o-rings, mesmo pequeno, pode causar sérios 
problemas no desempenho da bomba. Nesse caso, recomendamos 
substituir o anel.  

IMPORTANTE: o cartão eletrônico incorporado na bomba esta 
programado para garantir 3 níveis de proteção:
- Proteção em caso de travamento do impeller: Em caso de 
mau funcionamento, ocasionando o travamento do impeller 
(devido a excesso de sujeira ou outro problema qualquer) ou um 
funcionamento a seco, o cartão eletrônico ativará 10 tentativas de 
funcionamento. Se depois dessas 10 G88tentativas a bomba não 
funcionar corretamente, ela irá entrar automaticamente em modo 
de esperar, a placa eletrônica continuará a ser alimentada, mas o 
impeller será desligado. Nesse caso, para reiniciar a bomba, você 
precisará remover o plugue da tomada e reconecta-lo    
- Proteção de funcionamento a seco e proteção térmica: proteção 
da bomba em caso de funcionamento sem água. A bomba para de 
funcionar e o impeller se desliga. Quando a bomba é retirada da 
água, o impeller para.
Protecção térmica: Quando a placa electrónica interna detecta 
um aumento da temperatura do lado de fora dos parâmetros de 
funcionamento da bomba é desligada a bomba automaticamente 
para evitar danificar o seu componente ou motor.

ATENÇÃO: não substime o poder da força magnetica. Ao soltar 
ligeiramente o iman se o eixo bater no rolamento trazeiro, o risco de 
danificar o rolamento é muito alto. Danificar o eixo ou o rolamento 
causará grandes despesas de reparação.

ROTATING PRECHAMBER

9

BIG TEETH

BEHIND

CLICK
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Para substituir o kit impeller (2) ou realizar uma limpeza completa, 
siga desta maneira:
Repetir como no 1,2,3 e 4 - da MANUTENÇÃO
Se recomenda colocar a bomba submersa em água com Pump Clean  
para facilitar a limpeza do interior da bomba e melhor remover as 
crostas.
- Insira os ganchosdisponível como acessório, dentro do tubo da 
bomba. ( Fig.10)
- Agarre o rolamento e retire-o
- Limpe os rolamentos sob água corrente (nunca use sabão ou 
detergente de qualquer tipo, porque eles poluem a água do aquário: 
recomendamos a utilização de vinagre diluído em água), e se 
necessário, use uma escova macia para remover depósitos calcários. 
Se estiver muito desgastado, nós recomendamos substitui-lo por un 
novo.  
- Molhar o rolamento e reinseri-lo no tubo da bomba (Fig. 11) 
empurrando-o para o fundo.

10

1

2

RIGHT SIDE

MANUTENÇÃO ESPECIAL E REPOSIÇÃO GRUPO ROTOR
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• Check the distance between the device and the wireless router (Wi-Fi network). A long 
distance may weaken the signal strength and take a long time to record the device, in worst 
scenario the installation may fail.
• To check the Wi-Fi connection, make sure that the Wi-Fi icon is on
• The device only supports 2.4 GHz Wi-Fi networks. To check the frequency of your network, 
you need to contact your internet service provider or refer to your wireless router manual.
• SICCE Srl is not responsible for any problems relating to the network connection or for 
failures, malfunctions or errors caused by the network connection.
• In case connecting the device to the Wi-Fi network does not succeed, it is possible that the 
device is too far from the router. Buy a repeater (range extender) to increase the intensity of 
the Wi-Fi signal.
• The Wi-Fi connection may not occur or be interrupted due to the environment of the home 
network.
• The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
• The surrounding wireless environment may slow down the wireless network service.
• The device cannot be registered due to problems with wireless signal transmission. Disconnect 
the device and wait for about a minute before trying again.
• If the firewall on the wireless router is active, disable it or add an exception.
• The name of the wireless network (SSID) should be a combination of English letters and 
numbers. (do not use special characters).
• The smartphone user interface (IU) may vary depending on the operating system (OS), the 
manufacturer or following updates to the App CONTRALL or the operating system itself.
• If the router security protocol is set to WEP, it may not be possible to set up the network. 
Change the protocol (WPA2 is the recommended one) and register again the product.

CHECK LIST BEFORE USING CONTRALL APP
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Ao conectar a fonte de alimentação ao controlador, todos os LEDs 
acendem uma vez. Após cerca de 20 segundos, o símbolo Wi-
Fi começará a piscar lentamente para indicar que está pronto e 
aguardando configuração. Após a configuração, uma vez ligado à 
rede Wi-Fi, o led fará 5 flashes rápidos a cada 5 segundos. Caso 
o controlador já tenha sido configurado, uma vez energizado, o Wi-
Fi se reconecta automaticamente à rede e recarrega os programas 
configurados no App CONTRALL.

Para ativar a bomba, mantenha a tecla direita (+) pressionada por 
3 “ . A bomba parte a 50% da faixa de operação. Pressionando as 
teclas (+) e ( -) é possível aumentar ou diminuir o fluxo da bomba. 
Consequentemente, a intensidade luminosa dos 5 LEDs irá variar. 
O símbolo da bomba acenderá na cor configurada através do App 
CONTRALL. O símbolo Wi-Fi piscará lentamente em azul enquanto 
à espera de ligação à rede Wi-Fi através da App CONTRALL. Se a 
bomba for gerida através do CONTRALL não será possível alterar o 
seu funcionamento através do controlador, só será possível desligá-
la mantendo a chave certa (+) pressionado por 3 “.

O controlador pode apenas regular o fluxo. Ele só pode ser alimentado 
com o transformador incluído e gerencia apenas a bomba fornecida. 
Qualquer outro uso pode danificar irreparavelmente o dispositivo e 
anular a garantia.

SPEED LED

NEW SDC SMART CONTROLLER

CUSTOM COLOR 
PUMP’S ID

WI-FI

SPEED DOWN

SPEED UP /
ON - OFF

REGULAÇÃO DE USO DOS CONTROLADORES E BOMBAS 
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CONTRALL App download grátis
Selecione MIS DISPOSITIVOS e clique em +

Escolha SYNCRA SDC

Leia o texto e confirme ADELANTE
Em seguida: selecione a rede wi fi à qual deseja ligar a bomba e o psw Wi-Fi.

Dê um nome à sua bomba e confirme com HECHO

Pode levar alguns segundos antes que a conexão esteja ativa

Faster Set-Up with New configuration system

CONFIGURAR Wi-Fi
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Os comandos de voz podem ser ativados via Siri - Google Assistant - Alexa

- LIGAR
- DESLIGAR
- CONTROLE DE TEMPERATURA
- LEITURA DO ALERTA CASO ESTEJA ATIVADO
- ALTERAÇÃO PREDEFINIDA DE FLUXO E POTÊNCIA DA BOMBA - (REDUZ 10% / AUMENTE 10%)

TAMBÉM COMPATÍVEL COM:
- Apple Watch (iOS)
- Smartwatch (Android)

COMANDOS DE VOZ

Se a ligação Wi-Fi for perdida, a bomba continuará a funcionar e o utilizador receberá uma notificação por e-mail se este aviso tiver sido activado na 
aplicação CONTRALL.
WIFI E RESET DO CONTROLADOR
Desligar o fornecimento de energia ao controlador. Manter pressionados os botões “+” e “-” ao mesmo tempo e voltar a alimentar o controlador. Mantenha-
os premidos até o LED Wi-Fi piscar rapidamente. Soltar os botões. Após aproximadamente 20 segundos, o símbolo Wi-Fi começará a piscar lentamente para 
indicar que está pronto para a configuração.

WI-FI E RESET DO CONTROLADOR
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Notificações em tempo real com um sistema de alerta completo podem ser activadas na sessão CONTRALL App profile. Os alertas em tempo real serão 
enviados em caso de:
-Temperatura do aquário fora da gama de conjuntos personalizados
- Protecção do rotor bloqueado
- Protecção contra o funcionamento a seco
- Perda do sinal Wi-Fi

APP CONTRALL E ALERTAS DO SISTEMA

Periodic updates of the App are recommended in order to take advantage of any improvements to the service and the Application itself.

INITIAL SCREEN
MY DEVICES: these are the single devices registered and manageable individually
MY SMART SYSTEMS: it is possible to group together a series of individual devices, for example 2 XSTREAM SDC pumps, a SYNCRA SDC pump and a pump 
for skimmer PSK SDC and create a system to which to assign a distinctive name. In case you want to manage multiple aquariums, this function allows you to 
control them more immediately and efficiently. It will be possible to switch off and switch on all devices by pressing a single button and schedule FEED TIME.
NOTIFICATIONS: in this session the received notifications will be automatically recorded.
PROFILE: within this session it is recommended to activate the NOTIFICATIONS, to adapt the units of measurement to the country system, to give consent to 
the newsletter to receive updates and communications, to select the desired language.

CONTRALL APP INFOS
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É importante manter o seu Bomba SICCE em perfeitas condições 
de funcionamento para garantir uma operação de longa duração e 
eficiente. Ao longo do tempo, depósitos minerais naturais formar-
se-ão na superfície do filtro e no rotor e, se não forem tratados, 
podem causar um funcionamento indesejável ou até mesmo falha. 
A SICCE PUMP CLEAN é uma solução super-concentrada, mas 
completamente segura para remover estes depósitos e manter o seu 
filtro em excelente forma.

LIMPEZA DEEP & DICAS PARA A 
DESTINAÇÃO A LONGO PRAZO

USE SICCE PUMP CLEAN

DICAS
Se depois de utilizar a bomba pela primeira vez, não esta previsto 
voltar a utiliza-la durante um período superior a uma semana, 
recomendamos extrair o kit impeller da bomba, lava-lo e guardar a 
bomba e o impeller separados.
Os restos de calcário e o desgaste normal dos componentes, 
podem aumentar os níveis de ruídos da bomba, mas isso não 
afeta seu funcionamento de nenhuma maneira. Então nesse caso, 
recomendamos substituir o kit do impeller.



MANUAL DE INSTRUÇÕES · PTSYNCRA SDC · 6.0 · 7.0 · 9.0 ÍNDICE

Sugerimos que veja nossos tutoriais em vídeo para apoiar 
a instalação e manutenção de produtos, disponível no canal oficial

www.youtube.com/SICCEspa

Se usada ou quebrada, esta bomba não pode ser descartada como lixo comum. Verifique a legislação vigente e procure centros apropriados para descartar 
a bomba, ou devolva-a ao revendedor. Descarte separadamente qualquer components elétrico para não causar danos ao ambiente . Procure centros de 
reciclagem desse tipo de material.

ASSISTÊNCIA

PRECAUÇÕES PARA DESCARTE CORRETO DO PRODUTO 
NOS TERMOS DA DIRECTIVA CE 2002/96 / CE 

http://www.youtube.com/SICCEspa
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SICCE garante este produto (ver Exclusões abaixo) ao comprador original contra defeitos de materiais e mão de obra por um período de três (3) anos a partir 
da data da compra original, exceto para o impulsor da bomba, que é garantido por um período de seis (6) meses.  Esta garantia está limitada à reparação 
ou substituição (a critério da SICCE) apenas de produtos defeituosos e não cobre a perda de vida útil do aquário, ferimentos pessoais, perdas materiais 
ou danos decorrentes do uso do produto. Recomendamos que mantenha o comprovante de compra original para validar a garantia. As reivindicações de 
garantia devem ser enviadas ao revendedor onde comprou o produto. A falha de apresentação do comprovante de compra anexado à reivindicação invalidará 
o direito à garantia. Ao conectar-se ao site www.SICCE.com, na sessão apropriada, pode solicitar assistência se não for possível entrar em contacto com o 
revendedor. Também neste caso o comprovante de compra será requisito fundamental para a correta execução do procedimento de devolução. Qualquer 
garantia neste documento será executada simultaneamente com, e não em adição a, quaisquer períodos mínimos de garantia estabelecidos pela lei aplicável.  
O reivindicante deve obter uma “Autorização de Devolução de Mercadoria” no momento do depósito antes de enviar qualquer produto para garantia ou 
serviço técnico.  O comprador arca com o custo de envio de e para o centro de manutenção ou oficina de reparação. EXCLUSÕES.  Esta garantia não cobre 
o seguinte: *Danos resultantes de acidente, mau uso, abuso, falta de cuidado razoável, uso do produto que não seja normal ou comum, uso do projeto em 
condições anormais de trabalho ou quaisquer outras falhas não resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra. *Danos resultantes de modificação, 
adulteração ou tentativa de reparação por qualquer pessoa que não seja da SICCE ou seu representante. * Transferência do produto para alguém que não 
seja o comprador original. * Submeter o produto a serviço elétrico não especificado na embalagem; o comprador original é responsável por disponibilizar 
instalações elétricas adequadas. ” 

SAIBA COMO OBTER A GARANTIA DO SEU PRODUTO POR 5 ANOS Para melhorar o nosso serviço e a satisfação dos nossos clientes, a SICCE oferece 
a possibilidade de adicionar uma extensão de 2 anos (total de 5 anos) à garantia, bastando registar o seu produto no nosso site www.SICCE.com , em 
“Support/ product’s registration”.
Preencha o formulário em todas as suas partes e envie electrónicamente o comprovante de compra do produto.

Garantia no controlador e AC / DC Power Adptor: 2 anos

GARANTIA
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CARIMBO E ASSINATURA DO REVENDEDOR DATA DE VENDA

____ / ____ / ____
day               month               year

GARANTIA


