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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.
De 5810- en 5812-kleppen, die op hetzelfde
platform werden ontwikkeld als de 5800,
bieden flexibiliteit en lagere gebruikskosten
achter een vertrouwd uiterlijk.

5800

5810

5812

DF / UF

DF / UF / FILTER

DF / UF / FILTER

Bedrijfsmodus
(Δp = 1 bar)

4.7 (21)

8.17 (36) / 7.9 (39) / 7 (31)

9.9 (43) / 8.9 (39) / 8.4 (37)

Piekmodus (Δp = 1.8 bar)

6.1 (27)

10.6 (47) 10.1 (45) 9.0 (40)

12.7 (56) 11.9 (51) 10.7 (47)

KV (m³/hr).bar

4.7

8.1 / 7.7 / 7.8

9.7 / 8.7 / 8.1

Terugspoeling
(Δp = 1.7 bar)

3.9 (17)

6.3 (28) / 6.9 (30) / 7.5 (33)

7.5 (33) / 8.1 (36) / 9.9 (45)

Maximale
debieten
m3/u (gpm)

Voet van 2 1/2 inch

Filtration Solutions

Kleppen - Fleck 5800 serie

Een mooie traditie
wordt nog mooier
De Pentair Fleck 5800 productgroep
voert een nieuwe norm in op het vlak van
aanpassingsvermogen en innovatieve
functies. Tegelijk maken de kleppen deel uit
van het aanbod van een bedrijf dat al jaren
om zijn deskundigheid in de watersector
bekend staat, dat miljoenen eenheden
geïnstalleerd heeft en dat een traditie van
onwrikbare betrouwbaarheid hoog houdt.
Voor dealers van huishoudelijke systemen
voor waterbehandeling de ideale combinatie
om succes te boeken. De eigenschappen
die woningeigenaars verkiezen, worden
verbonden met beproefde onderdelen zodat
vakmensen zeker kunnen zijn dat de klanten
gedurende jaren tevreden zullen zijn.

Gemakkelijk onderhoud

Optische technologie

In de filterpatroon ingebouwde dichtingsen afstandsringen maken een snelle en
eenvoudige vervanging mogelijk.

Optical sensors control the backwash cycle
for trustworthy, precise performance.

Kortere configuratietijden

Heldere display met
achtergrondverlichting

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

Goed te zien, zelfs in een donkere kelder.

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 installatie en het
onderhoud vergemakkelijkt.

VOLLEDIG INSTELBAAR

EXTREME DIY

LXT – Storm*

SXT – Typhoon

XTR – Hurricane

Het middelgrote lcd-display is
vooraf geprogrammeerd voor uw filter- of ontharderkeuze en voor een
sturing volgens tijd of volume, met
een maximum van 5 parameters om
de instelling te vervolledigen.

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

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

Kleppen - Fleck 5800 serie

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

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

Meerdere
controllers
als optie

PROGRAM & PLAY

Filtration Solutions

Deze optie maakt het mogelijk om een
unieke identiteit te creëren.

3 uitwisselbare controllers

“PLUG-AND-PLAY” CONTROLLERS

*specifiek voor de 5800

De voorzijde / houder
personaliseren

Een gewoon systeem bouwt u om tot een hoogwaardig en
efficiënt systeem, gewoon door de controllers te vervangen.
Dat kan met de drie uitwisselbare controllermodules van
de Pentair 5800 Fleck. Deze drie modules bevestigt u met
dezelfde connector op de klep, zodat eigenaars een grote
keuze uit timermogelijkheden en functies hebben.

XTR – HURRICANE
Gebruiksvriendelijke
interface

Moderne functies
• Proportionele bepekeling

Gemakkelijk te
programmeren

• Gedetailleerde schermbeschrijvingen

• Chlorineren/ontsmetten

• Masterinstellingen per categorie

• Gekleurd lcd-scherm

• Lekdetectie bij continudebiet
			

• Vertrouwde pictogrammen

• Alarmuitschakeling bij systeemfout
• Hulp-/assistentiescherm met optionele
contactinformatie van de dealer
• Programmeerbare assistentie-interval
met alarm voor het onderhoud

• Intuïtieve navigatie
• Met wachtwoord beveiligd scherm

Kenmerken
Kunststof piston filter

5812

Kunststof piston upflow

Flexibele 1 1/4” klep met
hoog prestatievermogen

Kunststof piston
downflow

2 1/2 & 4”

schroefdraadbasis

Einddop/plug
voor een gemakkelijke installatie
en verwijdering met een
schroevendraaier of inbussleutel

5810

Uiterst performante,
flexibele 1”-klep

Mechanische aanslag
om het te vast aantrekken
van kunststof moeren te
voorkomen

Kit met dichtings& afstandsringen
samenklikbaar tot één
geheel, dichtingsrichtingen
in EPDM (zwart)
met het oog op een langere
levensduur en eenvoudige vervanging

Zijdelings te monteren
waterteller
met ingekapselde magneten zodat
het onderhoud beperkt blijft

Chlorinatorkit (voor 5800 XTR)
Nu beschikbaar! Kan op elke 5800 XTR-klep gebruikt
worden en is in enkele minuten te installeren. Deze
chlorinator heeft tot taak om het harsbed te ontsmetten.
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