INFORMATIEBULLETIN
UPDATES VOOR DE DRUKTANKS VAN STRUCTURAL

Geachte klant,
We hebben verscheidene veranderingen aan de druktanks van Structural aangebracht waarvan we u op de
hoogte willen brengen.
Om de kwaliteit en de dienstverlening te blijven verbeteren, hebben we aan de Structural-producten die van een
flens voorzien zijn, drie wijzigingen aangebracht.

• Aangepast ontwerp voor de 6”-flens
De overstap naar de productietechniek van het spuitgieten maakte het mogelijk om de 6”-flens aan te passen
en eventuele spelingen in de afmetingen beter op te vangen.
Het nieuwe ontwerp onderscheidt zich door een rib die de flens op de aansluiting van de ingang verstevigt.
Het grote voordeel is dat het nu niet meer nodig is om de flens tot het uiterste vast te draaien. Er is ook meer
vrije ruimte om de bouten vast te draaien, zodat het gemakkelijker wordt om aansluitingen te maken.
De wijziging heeft ook een impact op het uiterlijk van het product, zoals uit de foto’s hieronder blijkt. We wijzen
erop dat de afmetingen van de producten die van een flens voorzien moeten worden, dezelfde blijven als voorheen.
Deze wijziging is al ingevoerd in onze vestiging in Herentals.

• Huishoudelijke druktank met een beschermkap voor de
2 ½”-ingang
Vanaf 15 juni 2016 introduceert onze productieafdeling in Herentals een nieuwe kunststofkap, die de oude, gele beschermkap
voor de ingang vervangt. Dat geldt voor alle druktanks van Structural, met een diameter van 5” tot 13” en met een 2 ½”-ingang.
Het nieuwe ontwerp werd ontwikkeld om de kap gemakkelijker
van de ingang van de druktank te kunnen verwijderen. De nieuwe kap is ook lichter en milieuvriendelijker dan de vorige versie - de nieuwe kap bevat minder kunststof. Zo dringen we onze
CO2-uitstoot terug en maken we onze tanks milieuvriendelijker.
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• Het label met het serienummer verdwijnt van de verpakking
Na de overstap van rotatiegieten naar spuitgieten voor de codes C-1443-A3, C-4765-A3, C-1665-A3 en C-1649-A3
zetten we de standaardisering voort door de labels met het serienummer van de kartonnen verpakking weg
te laten. De informatie over het serienummer vindt u echter nog altijd op het label dat op de tank gekleefd is.

We zijn ervan overtuigd dat u deze verbeteringen positief zult verwelkomen.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft.
Met vriendelijke groeten,
Pentair Water Purification Marketing Team
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