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5800

 
Maximale  
debieten 
m3/u (gpm) 

DF / UF

Bedrijfsmodus  
(Δp = 1 bar) 4.7 (21)

Piekmodus (Δp = 1.8 bar) 6.1 (27)

KV (m³/hr).bar 4.7

Terugspoeling  
(Δp = 1.7 bar) 3.9 (17)

De 5800-serie
een gangbare oplossing voor een 
ruime waaier aan toepassingen

De Pentair Fleck 5800 series zijn een 
gangbare oplossing voor een brede waaier 
aan filtratie- en onthardingstoepassingen. 



Een stabiel en voldoende wifi-signaal is essentieel

Gemakkelijk onderhoud
De dichtings- en afstandsringen zijn in 
het patroon ingewerkt zodat dat snel 
en eenvoudig te vervangen is.

Kortere configuratietijden
Snelle positioneringsmotor (10.000 t/
min) met een 12 volt DC aandrijving.

Snel en eenvoudig te 
assembleren
Een schuif- en kliksysteem met 
een beperkt aantal schroeven 
maakt een snelle en eenvoudige 
montage en demontage mogelijk, 
wat de installatieconfiguratie en het 
onderhoud vergemakkelijkt.

Optische technologie 
Optische sensoren regelen de 
terugspoelingscyclus om een 
betrouwbare en precieze werking te 
garanderen.

Duidelijk leesbare display 
met achtergrondverlichting
Goed te zien, zelfs in een donkere 
kelder.

Bijvullen met onthard water
Verhoogt het rendement van de 
regeneratie zodat het systeem minder 
onderhoud vergt.

Personaliseer de voorzijde/
houder
Deze optie maakt het mogelijk om een 
unieke identiteit te creëren.

3 uitwisselbare controllers
Dit stelt vakmensen in staat om een 
standaardsysteem tot een premium 
systeem om te bouwen, gewoon door 
de controller te vervangen.

Een mooie traditie Meerdere
die nog mooier wordt controllers als optie

De Pentair Fleck 5800-kleppen en de 4 bijhorende controllers 
vormen de allernieuwste norm op het vlak van aanpasbaarheid en 
innovatieve functies. En wat meer is: de kleppen komen van een 
bedrijf dat al decennia bekendstaat om zijn deskundigheid in de 
watersector, dat miljoenen eenheden geïnstalleerd heeft en dat een 
traditie van onwrikbare betrouwbaarheid hoog houdt.
Voor dealers van huishoudelijke systemen voor waterbehandeling is 
dat de ideale combinatie om succes te boeken. De eigenschappen 
die woningeigenaars verkiezen, worden gekoppeld aan beproefde 
onderdelen zodat vakmensen er zeker van kunnen zijn dat hun 
klanten gedurende jaren tevreden zullen zijn. 

Bouw een standaard systeem om tot een premium installatie, 
gewoon door een van drie onderling uitwisselbare controllers te 
kiezen (LXT, SXT, XTR). Die controllers bevestigt u met dezelfde 
connector op de klep, zodat eigenaars een grote keuze uit 
controllermogelijkheden en -functies hebben.
De XTRi is een specifieke controller en kan niet met een andere 
uitgewisseld worden.

VOLLEDIG OP MAAT IN TE STELLEN

SXT – Typhoon 
Groot lcd-display en door de gebruiker te selecteren werking, tijdsgestuurd of 
volgens volume; geschikt voor zowel filter- als onthardersystemen.

‘PLUG-AND-PLAY’ CONTROLLERS

MONITORING OP AFSTAND

XTRi - Beschikbaar in 2022
Deze controller kan via draadloze wifi- en Bluetooth®-technologie met de apps 
Pentair Home en Pentair Pro verbonden worden zodat de eigenaar alle informatie 
binnen handbereik heeft om zijn water te beheren.

EENVOUDIG TE PROGRAMMEREN

LXT – Storm* 
Het middelgrote lcd-display is vooraf geprogrammeerd volgens uw filter- of onthar-
derkeuze, voor een sturing volgens tijd of volume, en om de instelling te vervolledigen 
moeten maximum 5 parameters aangepast worden.
*specifiek voor de 5800

DE NIEUWE GECONNECTEERDE 5800

DOE HET ZELF

XTR – Hurricane 
Premium lcd-aanraakscherm 
met twee programmeerbare 
relaisuitgangen voor zowel 
normaal geopende als normaal 
gesloten contacten.

Gebruiksvriendelijke interface
• Gedetailleerde beschrijvingen op het 

scherm
• Lcd-kleurenscherm
• Alarmuitschakeling bij systeemfout
• Hulp-/assistentiescherm met 

optionele contactinformatie van de 
dealer

• Programmeerbare assistentie-interval 
met alarm voor het onderhoud

Moderne functies
• Proportionele bezouting 
• Chlorineren/ontsmetten 
• Lekdetectie bij continudebiet

Gemakkelijk te 
programmeren
• Masterinstellingen per 

categorie
• Vertrouwde pictogrammen
• Intuïtieve navigatie
• Met wachtwoord beveiligd 

scherm
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FLECK
Producten op maat, prestaties, kwaliteit
Met meer dan 11 modellen, vindt u in de product-
lijn van Fleck altijd een klep waarmee u een apar-
te plaats inneemt - een uniek product dat u kunt 
aanbieden wanneer u aan heel specifieke gebrui-
kersbehoeften wilt tegemoet komen. Wat ook de 
toepassing is - ontharden of filteren, huishoude-
lijk of industrieel, warm of koud water - de pro-
ducten van Fleck hebben hun waarde bewezen en 
leveren jaar na jaar betrouwbare prestaties.

Al verscheidene decennia worden de kleppen 
van Autotrol, Fleck en SIATA in Europa 
geassembleerd om de Europese klanten een 
betere dienstverlening te bieden. Vandaag is 
de productie ondergebracht in ons Europees 
kenniscentrum voor kleppen in Pisa (Italië), een 
vestiging die dankzij de zonnepanelen op het dak 
in haar eigen energie voorziet.
De Autotrol, Fleck en siata kleppen zijn gemaakt 
door middel van 100% groene energie.

PRODUCTIE De productievestiging in 
Pisa, Italië
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