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5800

Szczytowe natężenie przepływu  
m3/h (gpm)

ZGODNIE Z KIERUNKIEM PRZEPŁYWU (DF) /  
W KIERUNKU ODWROTNYM DO PRZEPŁYWU (UF)

Serwis (Δp = 1 bar) 4.7 (21)

Ciśnienie maksymalne (Δp = 1.8 bar) 6.1 (27)

KV (m³/hr).bar 4.7

Płukanie wsteczne 
(Δp = 1.7 bar) 3.9 (17)

Seria 5800
jedno rozwiązanie dla 
szerokiej gamy zastosowań

Głowice Pentair Fleck serii 5800 to jedno 
rozwiązanie dla szerokiej gamy filtrów i 
zmiękczaczy. 



Łatwa konserwacja
Szybka wymiana uszczelek i podkładek 
dzięki ich ułożeniu opartemu na 
koncepcji wkładu.

Szybszy czas konfiguracji
Silnik szybkiego pozycjonowania, 
10 000 obr./min, z napędem prądu 
stałego 12 V.

Łatwy i szybki montaż
System połączeń zatrzaskowych z 
ograniczoną liczbą śrub ułatwia i 
przyspiesza montaż oraz demontaż, 
co z kolei upraszcza instalację i 
konserwację urządzenia.

Technologia optyczna 
Czujniki optyczne kontrolują proces 
płukania wstecznego, dzięki czemu jest 
on niezawodny i precyzyjny.

Czytelny, podświetlany 
ekran
Dobra widoczność nawet w ciemnej 
piwnicy.

Płukanie wodą uzdatnioną
Większa skuteczność regeneracji, 
dzięki czemu znacznie zmniejsza 
się ilość wymaganych przeglądów 
urządzenia.

Pokrywa przednia 
dostosowywalna do klienta
Opcja ta pozwala na stworzenie 
unikatowego wyglądu.

3 wymienne czasomierze
Poprzez zwykłą wymianę czasomierza 
specjalista może zmienić proste 
urządzenie w wersję premium.

Wspaniała tradycja Możliwość
stała się jeszcze lepsza stosowania różnych sterowników

Głowice sterujące Fleck 5800 firmy Pentair i 4 powiązane kontrolery 
ustalają nowy standard tej marki w zakresie szerokich możliwości 
zastosowań i innowacyjnych rozwiązań. To produkt oferowany przez firmę 
znaną od dziesięcioleci jako ekspert w przemyśle uzdatniania wody, której 
miliony urządzeń są aktualnie w użyciu i której tradycyjną wartością jest 
solidność i niezawodność.

Takie połączenie jest gwarancją sukcesu dla dystrybutorów urządzeń 
do domowego uzdatniania wody. Cechy tego wielokrotnie i dokładnie 
przetestowanego urządzenia, sprawiają, że podoba się ono użytkownikom, 
a sprzedawcy mogą być pewni, że usatysfakcjonują swoich klientów na 
wiele lat. 

Przekształć zwykły system w najwyższej klasy urządzenie, 
wybierając jeden z trzech wymiennych kontrolerów (LXT, SXT, XTR). 
Można je przymocować do zaworu tym samym łącznikiem – dzięki 
temu, użytkownik może łatwo wybrać rodzaj i cechy.
XTRi jest specyficznym kontrolerem i nie może być wymieniony  
na inny.

Z MOŻLIWOŚCIĄ CAŁKOWITEJ MODYFIKACJI

SXT — Typhoon 
Duży ekran LCD i możliwość wyboru kontroli czasowej lub objętościowej. Do 
stosowania w filtrach i zmiękczaczach.

STEROWNIKI „PLUG-AND-PLAY”

ZDALNE MONITOROWANIE

XTRi – Dostępne od 2022 r.
Kontroler ten posiada technologię łączności bezprzewodowej WiFi i Bluetooth® w celu 
synchronizacji z aplikacjami Pentair Home i Pentair Pro, dzięki czemu właściciel domu 
może przejąć kontrolę nad swoją wodą, mając informacje na wyciągnięcie ręki.

PROGRAM PLAY

LXT – Storm* 
Średniej wielkości ekran LCD jest wstępnie zaprogramowany, dzięki temu 
użytkownik wybiera przy pomocy maksymalnie 5 parametrów właściwą 
konfigurację tzn.: zmiękczacz lub filtr i kontrola cyklu czasowa lub objętościowa.
*specjalnie dla 5800

NOWA PODŁĄCZONA GŁOWICA 5800

EXTREME DIY —  
ZRÓB TO SAM
XTR – Hurricane 
Wersja Premium z ekranem 
dotykowym LCD z dwoma 
wyjściami programowalnego 
przekaźnika dla kontaktów 
normalnie otwartych i 
normalnie zamkniętych.

Łatwy w obsłudze interfejs
• Szczegółowe opisy na ekranie
• Kolorowy ekran LCD
• Wyłączenie systemu po dźwięku 

alarmowym sygnalizującym błąd
• Ekran pomocy technicznej i porad; 

opcjonalnie dane kontaktowe sprzedawcy
• Możliwy do ustawienia okres pomiędzy 

serwisami z alarmem sygnalizującym 
konieczność przeprowadzenia konserwacji

Zaawansowane funkcje
• Proporcjonalne solankowanie 
• Chlorowanie/dezynfekcja 
• Wykrywanie przecieków przy ciągłym przepływie

Łatwe programowanie
• Ustawienia główne według 

kategorii
• Dobrze znane ikony
• Intuicyjna nawigacja
• Ekran blokowany na hasło

Niezbędny jest stabilny i wystarczający sygnał WiFi
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FLECK

Personalizacja, wydajność, jakość 
Dziś linia produktów Fleck, obejmująca ponad 11 
modeli, oferuje głowice, które są jedyne w swoim 
rodzaju: wyjątkowe produkty sprzedawane z myślą 
o konkretnych potrzebach klientów. Od wielu lat 
marka Fleck może pochwalić się konkretnymi 
osiągnięciami we wszystkich zastosowaniach do 
zmiękczania i filtracji, w sektorze mieszkaniowym 
i przemysłowym, do uzdatniania wody cieplej i 
zimnej.

Dla wygody europejskich klientów, głowice Auto-
trol, Fleck oraz SIATA są już od dziesięcioleci mon-
towane w Europie. Obecnie produkcja znajduje 
się w naszym europejskim centrum głowic w Piz-
ie we Włoszech, które jest samowystarczalne pod 
względem energii dzięki dachowi wyposażonemu 
w panele fotowoltaiczne.
Głowice Autotrol, Fleck oraz SIATA są pro-
dukowane z wykorzystaniem 100% zielonej 
energii.

PRODUKCJA Zakład produkcyjny 
w Pizie we Włoszech.
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