
GŁOWICE
NAJSZERSZY ZAKRES  
UZDATNIANIA WODY

www.pentair.eu



NA+
CL-

H2O

H+   OH-

OH-OH-

OH-OH-

OH-CL-

H+H+

H+H+

NA+H+

Żywica anodowa  
(dodatnia)

Żywica kationowa  
(ujemna)

Nasza oferta głowic wspierana przez światowej klasy marki, takie jak Autotrol, 
Fleck i SIATA, obejmuje najszerszy zakres wieloportowych głowic sterujących do 
wymiany jonowej i filtracji.
Specjaliści od uzdatniania wody oczekują od nas niezawodnych, wysokowydajnych 
komponentów do szerokiej gamy zastosowań: mieszkalnych, komercyjnych i 
przemysłowych, do systemów uzdatniania wody, zmiękczania, filtracji i dejonizacji.

GŁOWICE

SIATA jest jedyną marką głowic i akcesoriów do 
dejonizacji wody. Specjalna konstrukcja z ABS 
wzmocnionego włóknem szklanym sprawia, że nadają 
się do dejonizacji dzięki odporności na regeneraty, 
takie jak NaOH, HCl, H2SO4.

Wśród wielu opcji oferowanych przez gamę głowic 
Pentair, jedną z cech głowic Fleck jest ich zdolność 
do uzdatniania gorącej wody do 82°C dla wersji z 
kontrolerem czasowym. W wersjach z kontrolerem 
objętościowym maksymalna temperatura wynosi 65°C.

Dla wygody europejskich klientów, głowice Autotrol, 
Fleck oraz SIATA są już od dziesięcioleci montowane 
w Europie. Obecnie produkcja znajduje się w naszym 
europejskim centrum głowic w Pizie we Włoszech, które 
jest samowystarczalne pod względem energii dzięki 
dachowi wyposażonemu w panele fotowoltaiczne.
Głowice Autotrol, Fleck oraz SIATA są produkowane z 
wykorzystaniem 100% zielonej energii.
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Zakład produkcyjny 
w Pizie we Włoszech.

DEJONIZACJA

PRODUKCJA

UZDATNIANIE GORĄCEJ WODY 

Dowiedz się, dlaczego europejska 
produkcja jest dobra dla Ciebie i dla 
naszej planety. 
Zobacz nasz blog

WYPRODUKOWANO W EUROPIE 
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Pojemność Specyfikacja techniczna
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368 ∙ ∙ Montaż u góry Downflow 604/606

255 460 ∙ ∙ ∙ ∙ Montaż u góry Downflow Seria 400/Logix

Performa ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Montaż u góry Downflow (268) / Upflow (269) Seria 400/Logix

Performa CV ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Montaż u góry Downflow Logix

Magnum ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Montage en tête/latéral Downflow Logix

Fle
ck

4600 ∙ ∙ ∙ Montaż u góry Downflow Mechaniczny/SXT

5600 ∙ ∙ ∙ Montaż u góry Downflow/Upflow Mechaniczny/SXT

5800 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Montaż u góry Downflow/Upflow SXT (Typhoon)/LXT (Storm)/XTR (Hurricane)

5810 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Montaż u góry Downflow/Upflow SXT (Typhoon)/XTR (Hurricane)

5812 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Montaż u góry Downflow/Upflow SXT (Typhoon)/XTR (Hurricane)

9000 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Montaż u góry Downflow/Upflow Mechaniczny/SXT

9100 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Montaż u góry Downflow Mechaniczny/SXT

9500 ∙ ∙ ∙ ∙ Montaż u góry Downflow Mechaniczny/SXT

2750 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Montaż u góry Downflow Mechaniczny/SXT/NXT

2850 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Mocowanie od góry / 
mocowanie boczne Downflow/Upflow Mechaniczny/SXT/NXT

2910 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Mocowanie od góry / 
mocowanie boczne Downflow/Upflow Mechaniczny/SXT/NXT

3150 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Mocowanie od góry / 
mocowanie boczne Downflow/Upflow Mechaniczny/SXT/NXT

3900 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Mocowanie od góry / 
mocowanie boczne Przepływ w górę bez płukania Mechaniczny/SXT/NXT

SIA
TA

V132 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Montaż u góry Downflow DI Pełna gama

V230 ∙ ∙ ∙ ∙ Montaż u góry Downflow DI Pełna gama

V250 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Montaż u góry Downflow DI Pełna gama

Aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku, firma Pentair 
opracowała kilka bardzo kompaktowych głowic, które mogą 
być instalowane w miejscach o trudnym dostępie. Rodzina 
głowic Autotrol 368 idealnie nadaje się do małych i bardziej 
ograniczonych zastosowań, takich jak montaż pod zlewem.

Firma Pentair od wielu lat zajmuje się 
dystrybucją głowic dla branży uzdatniania 
wody, a od 2011 r. proponuje nową gamę 
systemów typu plug-and-play. Poznaj 
gamę systemów zmiękczania firmy 
Pentair, które zostały opracowane z myślą 
o zastosowaniach mieszkaniowych oraz 
lekkich komercyjnych.

Minimalna wysokość głowicy  
w calach
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NAJBARDZIEJ KOMPAKTOWE 
GŁOWICE NA RYNKU

SERCE NASZYCH  
SYSTEMÓW ZMIĘKCZANIA

Seria IQ Soft

Wszystkie produkty Autotrol, Fleck i SIATA posiadają główne 
certyfikaty europejskie. Ponadto nasz zakład w Pizie posiada 
certyfikat ISO 45001:2018 (bezpieczne i zdrowe miejsce pracy dla 
pracowników), ISO 14001:2015 (zarządzanie środowiskiem) oraz 
ISO 9001:2015 (skuteczność procesów jakościowych).

JAKOŚĆ

https://www.pentair.eu/pl/product-finder?search_api_fulltext=&field_website_affiliation%5B940%5D=940
https://www.pentair.eu/pl/product-finder?search_api_fulltext=&field_website_affiliation%5B940%5D=940
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Technologia, niezawodność, wartość
Głowice Autotrol mają szerokie zastosowanie 
związane ze zmiękczaniem i filtracją na rynku 
mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym, 
co sprawia, że marka jest wybierana przez specja-
listów uzdatniania wody na całym świecie. 

Kompletna linia kompozytowych głowic wielo-
portowych, sterowników i akcesoriów dostarcza 
nowoczesne funkcje, jakich oczekują użytkowni-
cy końcowi, jednocześnie gwarantując niezawod-
ność i jakość, jakiej potrzebują dealerzy.

AUTOTROL

Marki głowic

FLECK
Personalizacja, wydajność, jakość 
Dziś linia produktów Fleck, obejmująca ponad 11 
modeli, oferuje głowice, które są jedyne w swoim 
rodzaju: wyjątkowe produkty sprzedawane z my-
ślą o konkretnych potrzebach klientów.

Od wielu lat marka Fleck może pochwalić się 
konkretnymi osiągnięciami we wszystkich zasto-
sowaniach do zmiękczania i filtracji, w sektorze 
mieszkaniowym i przemysłowym, do uzdatniania 
wody cieplej i zimnej.

SIATA
Łatwość dostosowania, Wydajność, Rezultat
Głowice i kontrolery SIATA obejmują pełną gamę 
nowoczesnych rozwiązań, upraszczających pro-
ces projektowania, produkcji, obsługi oraz prze-
glądu instalacji uzdatniania wody, przeznaczo-
nych do filtrowania, zmiękczania i dejonizacji 
wody.

SIATA oferuje szeroką gamę kompozytowych gło-
wic wieloportowych o przepływach roboczych do 
21 m³/h oraz uzupełniającą linię zaawansowanych, 
profesjonalnych kontrolerów i akcesoriów.
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