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Ons aanbod kleppen dat op internationale topmerken zoals Autotrol, Fleck en 
SIATA steunt, biedt het ruimste gamma regelkleppen met meerdere poorten voor 
waterbehandeling, ionenuitwisseling en filtertoepassingen.
Experts in waterbehandeling stellen hun vertrouwen in ons om betrouwbare 
onderdelen te leveren die goede prestaties bieden en in een ruime waaier van 
toepassingen ingezet kunnen worden: huishoudelijke, commerciële en industriële 
toepassingen, met inbegrip van systemen om water te behandelen, te ontharden, te 
filteren en te de-ioniseren.

KLEPPEN

SIATA is het enige merk dat kleppen en accessoires 
voor DI-toepassingen levert. Hun speciale ontwerp 
in met glasvezel verstevigd ABS en hun constructie 
die tegen regeneratiemiddelen NaOH, HcL en H2SO4 
bestand is, maakt de kleppen geschikt voor de-
ionisatietoepassingen.

Bij de talrijke opties in het kleppenaanbod van Pentair 
vallen de tijdsgestuurde kleppen van Fleck o.a. op 
door de mogelijkheid om warm water tot 82 °C te 
behandelen.   Bij de volumetrisch gestuurde versies 
bedraagt de maximumtemperatuur 65 °C.

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.

De productievestiging in 
Pisa, Italië

DE-IONISEREN

PRODUCTIE

BEHANDELEN VAN WARM WATER

Ontdek waarom produ-
ceren in Europa goed is 
voor u en voor de planeet. 
Lees onze blog

MADE IN EUROPE 



Overzicht van het Productaanbod Filter Ontharding Beide

Capaciteit Technische kenmerken

Vanaf 6” 
tank

Tot 10” 
tank

Tot 12” 
tank

Tot 14” 
tank

Tot 16” 
tank

Tot 21” 
tank

Tot 24” 
tank

Tot 30” 
tank

Tot 36” 
tank

Tot 42” 
tank

Tot 48” 
tank

Tot 55” 
tank

Tot 60” 
tank Montage van de klep Upflow/Downflow De-ionisatie Keuze van timer

Au
to

tro
l

368 ∙ ∙ Bovenaan gemonteerd Downflow 604/606

255 460 ∙ ∙ ∙ ∙ Bovenaan gemonteerd Downflow 400 Series/Logix

Performa ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Bovenaan gemonteerd Gleichstrom (268)/Upflow (269) 400 Series/Logix

Performa CV ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Bovenaan gemonteerd Downflow Logix

Magnum ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Bovenaan gemonteerd/Zijdelings gemonteerd Downflow Logix

Fle
ck

4600 ∙ ∙ ∙ Bovenaan gemonteerd Downflow Mechanisch/SXT

5600 ∙ ∙ ∙ Bovenaan gemonteerd Gleichstrom/Upflow Mechanisch/SXT

5800 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Bovenaan gemonteerd Gleichstrom/Upflow SXT (Typhoon)/LXT (Storm)/XTR (Hurricane)

9000 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Bovenaan gemonteerd Gleichstrom/Upflow Mechanisch/SXT

9100 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Bovenaan gemonteerd Downflow Mechanisch/SXT

9500 ∙ ∙ ∙ ∙ Bovenaan gemonteerd Downflow Mechanisch/SXT

2750 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Bovenaan gemonteerd Downflow Mechanisch/SXT/NXT

2850 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Bovenaan gemonteerd/Zijdelings gemonteerd Gleichstrom/Upflow Mechanisch/SXT/NXT

2910 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Bovenaan gemonteerd/Zijdelings gemonteerd Gleichstrom/Upflow Mechanisch/SXT/NXT

3150 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Bovenaan gemonteerd/Zijdelings gemonteerd Gleichstrom/Upflow Mechanisch/SXT/NXT

3900 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Bovenaan gemonteerd/Zijdelings gemonteerd Upflow zonder terugspoeling Mechanisch/SXT/NXT

SIA
TA

V132 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Bovenaan gemonteerd Downflow DI Volledig gamma

V230 ∙ ∙ ∙ ∙ Bovenaan gemonteerd Downflow DI Volledig gamma

V250 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Bovenaan gemonteerd Downflow DI Volledig gamma

Om aan de behoeften van de markt tegemoet te komen, 
heeft Pentair een aantal erg compacte kleppen ontwikkeld 
die geïnstalleerd kunnen worden op plekken met een 
beperkte ruimte. De kleppenreekse Autotrol 368 is ideaal 
geschikt om in een kleine en beperkte ruimte ingebouwd te 
worden, zoals onder de gootsteen.

Pentair, dat al sinds jaren kleppen voor 
de sector van de waterbehandeling ver-
deelt, biedt sinds 2011 een nieuwe reeks 
van plug-and-play-waterontharders aan.  
Ontdek hier ons gamma van onthardings-
systemen die zijn ontwikkeld voor huishou-
delijke en licht commerciële toepassingen.
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DE COMPACTSTE KLEPPEN  
OP DE MARKT

HET HART VAN ONZE 
ONTHARDINGSSYSTEMEN

Het IQ Soft-assortiment

Alle kleppen van Autotrol, Fleck en SIATA hebben belangrijke EU-
certificaten. Daarbovenop werden verschillende ISO-certificaten 
toegekend aan onze fabriek in Pisa: ISO 45001:2018 (gezondheid 
en veiligheid op de werkplek), ISO 14001:2015 (milieumanagement) 
en ISO 9001:2015 (kwaliteitsbeheer).

KWALITEIT

https://www.pentair.eu/nl/product-finder?search_api_fulltext=&field_website_affiliation%5B940%5D=940
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Technologie, betrouwbaarheid, waarde
De kleppen van Autotrol zijn geschikt voor 
een brede waaier toepassingen, zoals water 
ontharden en filteren voor huishoudelijke, 
commerciële en industriële markten. Daardoor 
staat het merk Autotrol hoog aangeschreven bij 
experts in waterbehandeling uit de hele wereld. 

Het volledige aanbod van Autotrol - kleppen uit 
composiet-materiaal met meerdere poorten, plus 
controllers en accessoires – biedt de moderne 
kenmerken die eindgebruikers verwachten, en de 
betrouwbaarheid en de waarde die dealers eisen.

AUTOTROL

Kleppen merken

FLECK
Producten op maat, prestaties, kwaliteit
Met meer dan 11 modellen, vindt u in de productlijn 
van Fleck altijd een klep waarmee u een aparte plaats 
inneemt - een uniek product dat u kunt aanbieden 
wanneer u aan heel specifieke gebruikersbehoeften 
wilt tegemoet komen.

Wat ook de toepassing is - ontharden of filteren, 
huishoudelijk of industrieel, warm of koud water - de 
producten van Fleck hebben hun waarde bewezen 
en leveren jaar na jaar betrouwbare prestaties.

SIATA
Aanpasbare producten, prestaties, oplossingen
De kleppen en controllers van SIATA vormen 
een volledige reeks van moderne oplossingen 
waarmee het eenvoudiger wordt om installaties 
voor waterbehandeling (filteren, ontharden of de-
ioniseren) te ontwerpen, te bouwen, te exploiteren 
en te onderhouden.

SIATA biedt een ruim gamma kleppen in 
composietmateriaal met meerdere poorten en 
met een debiet tot 21 m³/uur aan, alsook een 
aanvullende productlijn van moderne professionele 
controllers en accessoires.
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