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• Alvorens het toestel te installeren, raden wij aan om de instructies in deze gebruikershandleiding 
aandachtig te lezen en op te volgen. Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie 
betreffende veiligheid, installatie en onderhoud van het product. Het toestel dat u ontvangen 
hebt kan afwijken van de foto’s/illustraties/omschrijvingen in deze Instructies. 

 
• Het niet volgen van de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan het toestel 

of de woning. Enkel wanneer de installatie, ingangstelling en het onderhoud correct gebeuren, 
zal het toestel optimaal functioneren. 

 
• Het toestel is bestemd om het water te 'verzachten', oftewel de hardheidsmineralen te 

verwijderen; het zal niet noodzakelijk andere verontreinigingen verwijderen. Het toestel zal 
verontreinigd water niet zuiver of drinkbaar maken! 

 
• De installatie van het toestel dient te gebeuren door een geschoold persoon, die op de hoogte 

is van de lokale regelgeving. Alle hydraulische en elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd 
te worden in overeenstemming met de lokale regelgeving. 

 
• Alvorens het toestel te installeren, gelieve het toestel eerst te controleren op externe schade; 

installeer of gebruik het toestel niet indien beschadigd. 
 

• Maak gebruik van een steekwagen om het toestel te transporteren. Om ongevallen of letsels 
te vermijden, hijs het toestel niet op uw schouder. Leg het toestel niet op zijn zijkant. 

 
• Bewaar deze Instructies op een veilige plaats en zorg ervoor dat nieuwe gebruikers bekend zijn 

met de inhoud ervan. 

 
• Het toestel is ontworpen en gefabriceerd in overeenstemming met de huidige 

veiligheidsbepalingen en reglementering. Foutieve reparaties kunnen leiden tot gevaar voor de 
gebruiker, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk gesteld kan worden. Daarom dienen 
reparaties steeds uitgevoerd te worden door een geschoold technicus, bekend met en getraind 
voor dit product. 
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• WERKINGSDRUK MIN-MAX: 1,4-5,0 bar / 20-73 psi 

− voor koudwatertoepassingen (max. 48 °C (120 °F)) bedraagt de max. werkingsdruk 
8,3 bar (120 psi). 

− dit toestel is geconfigureerd om optimaal te functioneren bij een werkingsdruk van 
3 bar (45 psi) ±½ bar (7 psi); een lagere of hogere werkingsdruk kan de prestaties 
negatief beïnvloeden! 

− installeer, indien nodig, een drukreduceerventiel voor het toestel. 

 

• WERKINGSTEMPERATUUR MIN-MAX: 2-65 °C / 35-149 °F 

− installeer het toestel niet in een omgeving waar hoge temperaturen (bijv. 
ongeventileerde boilerruimte) of vriestemperaturen kunnen voorkomen. 

− het toestel mag niet worden blootgesteld aan de buitenomgeving, zoals direct 
zonlicht of neerslag. 

 
 

• ELEKTRISCHE AANSLUITING: 

− het toestel werkt enkel op 24VDC; gebruik het toestel steeds in combinatie met de 
meegeleverde transformator. 

− sluit de transformator enkel aan op een stopcontact, dat geïnstalleerd is op een 
droge locatie, voorzien van de geschikte voedingsspanning en 
overspanningsbeveiliging.
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INGANG & UITGANG 

Afbeelding 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 MET BYPASSBLOK (optioneel) 

 

 = watertoevoer (onbehandeld water) 
 = ingang toestel (onbehandeld water) 
 = uitgang toestel (behandeld water) 

 = toepassing (behandeld water) 
1. Schroef het bypassblok op de elleboogaansluitingen van 

het toestel ( & ); vergeet de afdichtingen niet. Draai de 
moeren handvast. 

2. Schroef de aansluitset met moeren op het bypassblok 
( & ); vergeet de afdichtingen niet 
Draai de moeren handvast. 
 

. 
 
 
 

1. Installeer de riooladaptor op het rioolstelsel; hij past over 
een buis van 32 mm of in een mof van 40 mm. Zorg voor 
een permanent en waterdichte verbinding. 

2. Bevestig een slang met diameter 13 mm aan de rioolklep 
van de besturingsklep ( ); zet ze vast met behulp van een 
spanbeugel. 

3. Leid de rioolslang naar de riooladaptor en bevestig ze aan 
één van de slangpilaren; zet ze vast met behulp van een 
spanbeugel. Deze rioolleiding opereert onder druk en mag 
dus hoger geïnstalleerd worden dan het toestel. 

4. Bevestig een slang met diameter 13 mm aan de 
overloopelleboog van het pekelkabinet; zet ze vast met 
behulp van een spanbeugel. 

5. Leid de rioolslang naar de riooladaptor en bevestig ze aan 
de andere slangpilaar; zet ze vast met behulp van een 
spanbeugel. Deze rioolleiding opereert NIET onder druk 
en mag dus NIET hoger geïnstalleerd worden dan het 
toestel. 

 Wanneer er zich veel onzuiverheden in het water 
bevinden, raden wij de installatie aan van een sediment filter 
vóór het toestel. 

 Wij raden ten sterkste het gebruik van flexibele slangen 
aan voor de verbinding van het toestel aan het 
leidingnetwerk; gebruik slangen met een grote diameter 
teneinde het drukverlies te beperken. 

 De ingang/uitgangkoppelstukken zijn uitgerust met een 
geïntegreerde terugslagklep, om elke vorm van 
terugstroming in de waterontharder of watertoevoer te 
voorkomen; zorg ervoor ze in de juiste stromingsrichting te 
installeren! 

 Indien het toestel niet is uitgerust met een origineel 
bypassblok (optioneel), raden wij ten sterkste de installatie 
aan van een 3-kranen bypass (niet bijgeleverd bij dit 
product!) om het toestel van het waterleidingnetwerk te 
isoleren i.g.v. reparaties. Deze laat toe om de watertoevoer 
naar het toestel af te sluiten, terwijl de toevoer van 
(onbehandeld) water naar de gebruiker gehandhaafd blijft. 

 Wij raden het gebruik aan van een standpijp met sifon. 

 Om terugstroming vanuit het rioolstelsel in het toestel te 
vermijden, installeer en gebruik steeds de meegeleverde 
riooladaptor met luchtspleet en dubbele slangpilaar, om de 
rioolslangen aan het rioolstelsel aan te sluiten. 

 Maak steeds gebruik van aparte rioolslangen voor de 
besturingsklep (afvoer van spoelwater) en de overloop van 
het pekelkabinet. 

 Leid de rioolslangen zo dat drukverlies geminimaliseerd 
wordt; vermijd knikken en onnodige verhogingen. 

 Vergewis u ervan dat het rioolstelsel geschikt is voor het 
spoelwaterdebiet van het toestel. 

RIOOL 

Afbeelding 3 
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 Na de eerste regeneraties van het toestel, kan een lichte 
verkleuring van het behandeld water optreden. Dit is totaal 
onschuldig en zal snel verdwijnen! 

REGENERATIE STARTEN 

Afbeelding 6 

 

 
 

 

 
 
 
Plug het uitgangsnoer van de transformator in de stekker 
aan het aansluitsnoer van het toestel; zet de verbinding vast 
met behulp van de TwistLock klem. 
1. Plug de transformator in een stopcontact. 

 

 
 

1. Zorg ervoor dat de bypass in 'bypass' positie staat. 
3. Zorg ervoor dat de elektronische besturing van het toestel 

in bedrijfsmodus staat. 

4. Open de watertoevoer. 
5. Open een behandeld koudwaterkraan in de buurt van het 

toestel en laat het water gedurende enkele minuten 
lopen tot alle lucht verdwenen is en alle onzuiverheden, 
die bij de installatie zijn achtergebleven, weggespoeld 
zijn; sluit de kraan. 

6. Breng het toestel geleidelijk onder druk door deze in 
bedrijf te plaatsen: 

• bypassblok: 
1. open de uitgangskraan; 

2. open geleidelijk de ingangskraan. 

• 3-kranen bypass: 
1. sluit de bypasskraan; 
2. open de uitgangskraan; 
3. open geleidelijk de ingangskraan. 

7. Open na 2-3 minuten een behandeld koudwaterkraan in 
de buurt van het toestel en laat het water gedurende 
enkele minuten lopen tot alle lucht uit de installatie 
verdwenen is en het harsbed gespoeld is (het is normaal 
dat het spoelwater enige verkleuring vertoont!); sluit de 
kraan. 

8. Controleer het toestel en alle hydraulische aansluitingen 
op lekkages. 

 

 
 

1. Start manueel een regeneratie door op de scroll  toets te 
drukken; op het display verschijnt: 

 

2. Laat het toestel in deze positie; de timer zal aftellen tot 0 
sec en een regeneratie starten.

 
 

 
 

 

1. Vul het pekelkabinet met regeneratiezout. 
 

 

1. Programmeer de elektronische besturing. 
 
 

 

ELEKTRISCH 

ONDER DRUK ZETTEN 

Regen in 10 sec 

PEKELKABINET 

ELEKTRONISCH BEDIENINGSPANEEL 
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In bedrijfsmodus toont het display het uur v.d. dag en de 
resterende capaciteit: 

 

 

 

 
 

Na de opstart zal het display de 5-cijferige referentie nummer 
van de electronische printplaat en de geïnstalleerde 
softwareversie tonen. 

 

 
 

I.g.v. een stroomonderbreking zal het programma voor 
onbepaalde tijd in het NOVRAM® opgeslagen worden, terwijl 
een ingebouwde SuperCap (condensator) het juiste uur van 
de dag zal behouden gedurende meerdere uren; 
dientengevolge is het mogelijk dat i.g.v. een langdurige 
stroomonderbreking, het uur van de dag niet bijgehouden 
wordt; wanneer dit gebeurt, zal, wanneer de stroomtoevoer 
hersteld is, de aanduiding van het uur van de dag knipperen, 
hetgeen betekent dat het uur van de dag opnieuw ingesteld 
dient te worden. 

 
Wanneer een stroomonderbreking zich voordoet tijdens een 
automatische regeneratie, zal het toestel onmiddellijk naar de 
bedrijfsmodus terugkeren; wanneer de stroomtoevoer 
hersteld is, zal het toestel de regeneratie verderzetten. 

 

 
 

I.g.v. een storing van de besturing, zal de volgende melding op 
het display verschijnen: 

 

 

Indien het heropstarten van het toestel dit probleem niet 
verhelpt, dient professionele bijstand ingeroepen te worden. 

 

 
 

 

Van zodra het onderhoudsinterval bereikt is, zal afwisselend 
de volgende melding op het display verschijnen: 

 

 

Alhoewel het toestel normaal zal blijven functioneren, is het 
raadzaam om preventief onderhoud te laten uitvoeren door 
een vakman. 

In regeneratiemodus toont het display de huidige 
regeneratiecyclus en, waar relevant, de resterende duur van 
de regeneratie en de resterende duur van de cyclus: 

 

 

 

Het toestel kan ten allen tijde naar de bedrijfsmodus 
teruggesteld worden door op de scroll  toets te drukken, 
waardoor het toestel manueel door de regeneratiecycli 
gevoerd wordt. 

 

 

In geval van waterafname telt de resterende capaciteitsteller 
af per eenheid, i.e. per liter. Op deze manier kan het correct 
functioneren van de debietmeter gecontroleerd worden. 

 

 

Het is mogelijk om manueel een onmiddellijke regeneratie of 
een uitgestelde regeneratie (op het voorgeprogrammeerde 
uur van regeneratie) te starten. 

1. Druk op de scroll  toets; op het display verschijnt: 

 

• Indien het bedieningspaneel in deze positie gelaten 
wordt, zal de countdown teller tot 0 sec aftellen en 
een onmiddellijke regeneratie starten. 

• Druk op de scroll  toets alvorens de countdown teller 0 
sec heeft bereikt, om deze modus te 
annuleren; op het display verschijnt: 

 

 

• Indien het bedieningspaneel in deze positie gelaten 
wordt, zal een uitgestelde regeneratie gestart worden 
op het aangegeven voorgeprogrammeerde uur van 
regeneratie. 

• Druk op de scroll  toets om deze modus te annuleren; 
het bedieningspaneel zal terugkeren naar 
de bedrijfsmodus. 

Afbeelding 8 BEDRIJFSMODUS 

OPSTART 

STROOMONDERBREKING 

STORING BESTURING 

Service Vereist 

ONDERHOUDSMELDING 

Onderhoud Nu 

PEKELBAKVULLING 

Rgn:XXX CycY:ZZZ 

BEREIDING PEKEL 

Regen in 10 sec 

Regen @ 2:00 

symbool toets functie 

 SCROLL 
om verder te gaan naar de 

volgende parameter 

 OP 
om de waarde van de 

parameter te verhogen 

 NEER 
om de waarde van de 
parameter te verlagen 

 

8:01 1000L - 

 Enkel beschikbaar indien de onderhoudsmeldingsfunctie 
geactiveerd en geprogrammeerd werd door uw leverancier! 

REGENERATIEMODUS 

DEBIETMETER CONTROLEREN 

MANUELE REGENERATIE 
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1. Druk op de scroll  toets en houdt deze 2 sec ingedrukt 
tot op het display verschijnt: 

 

• Druk  op  de op  of neer  toets  om  de  taal  in te 
stellen. 

 
2. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 

• Druk op de op  of neer  toets om het uur v.d. dagin te 
stellen. 

 
3. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 

• Druk op de op  of neer  toets om de meeteenheid van 
waterhardheid in te stellen. Zorg ervoor dat deze 
identiek is aan de meeteenheid van de 
waterhardheidstestkit of wateranalyseverslag, dat 
gebruikt wordt om de hardheid van het inkomende 
onbehandelde water vast testellen! 

 
4. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 

• Druk op de op  of neer  toets om de hardheid van 
het inkomende onbehandelde water in te stellen. 

 
5. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display 

verschijnt: 
 

• Druk op de op  of neer  toets om het programma 
op te slaan in het NOVRAM® en het 
programmeerniveau te verlaten. 

PROGRAMMEERINSTRUCTIES - 
BASISINSTELLINGEN 

 Alvorens in het programmeerniveau te gaan, zorg ervoor 
dat het toestel zich in de bedrijfsmodus bevindt. 

 Indien in een tijdspanne van 5 min net op een van de 
knoppen gedrukt wordt, zal het bedieningspaneel 
automatisch terugkeren naar de bedrijfsmodus; eventueel 
aangebrachte wijzigingen zullen NIET opgeslagen worden! 

Taal: Nederlands 

Klok: 8:01 

Hard. eenh.: °f 

Hardheid: XX °f 

Verlaten 
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REGENERATIEZOUT 

Afbeelding 11 

 

HARSREINIGER 

 

 
 

Niettegenstaande de betrouwbaarheid van het toestel, raden 
wij ten sterkste aan het op regelmatige basis te laten nakijken 
en onderhouden door een bevoegd en naar behoren 
geschoold technieker. Hij zal in staat zijn het gepaste 
onderhoudsinterval voor het toestel te bepalen, afhankelijk 
van de specifieke toepassing en de plaatselijke 
werkomstandigheden. De voordelen van het regelmatig 
uitvoeren van onderhoud: 

• regelmatige controle van de plaatselijke 
werkomstandigheden (kwaliteit van het water, druk, etc); 

• regelmatig nazicht en aanpassing van de instellingen van 
het apparaat, om te garanderen dat het werkt met 
maximale efficiëntie; 

• minimaliseren van het risico op onverwachte uitval. Neem 
contact op met uw dealer of installateur voor meer 
informatie, of bezoek onze website. 

 

 

 

 

De gebruiker dient regelmatig een basiscontrole uit te voeren 
op de correcte werking van het toestel, aan de hand van de 
volgende controlepunten: 
1. Verifieer instellingen van elektronisch bedieningspaneel. 

2. Meet waterhardheid voor/na toestel. 
3. Verifieer rioolslang van besturingsklep; er mag geen 

wateruitstroming zijn (tenzij toestel in regeneratie is). 
4. Verifieer rioolslang van overloopelleboog; er mag geen 

wateruitstroming zijn. 
5. Verifieer toestel en omliggende zone; er mogen geen 

waterlekkages zijn. 
 

 
 

Occasioneel kan het nodig zijn om het toestel hydraulisch in 
bypass te zetten, i.e. om deze te isoleren van het 
waterleidingnetwerk; bijv.: 

• i.g.v. een dringend technisch probleem; 

• wanneer het niet nodig is behandeld water te leveren aan 
de woning/toep. (irrigatie, vullen zwembad,...). 

 

 MET BYPASSBLOK (optioneel) 
 

BEDRIJFSPOSITIE 
 = ingangskraan naar het toestel is OPEN 
 = uitgangskraan weg van het toestel is OPEN 

 

BYPASSPOSITIE 
 = ingangskraan naar het toestel is TOE 
 = uitgangskraan weg van het toestel is TOE 

 
 

 

 

 

 

 

Om de buitenzijde van het toestel schoon te houden, reinigt 
u deze met een vochtige doek of met een lichte 
zeepoplossing; maak nooit gebruik van schuurmiddelen, 
ammonium of oplosmiddelen. 

 

 
 

 

ONDERHOUDSPOSITIE 

 = ingangskraan naar het toestel is OPEN 
 = uitgangskraan weg van het toestel is TOE 

 

AANBEVELING 

BYPASSEN VAN HET TOESTEL 

Het toestel heeft 'pekel' nodig voor zijn periodieke 
regeneraties. Deze pekeloplossing wordt 
aangemaakt met water, dat automatisch naar het 
pekelkabinet gedoseerd wordt door de 
besturingsklep, en regeneratiezout. De gebruiker 
dient ervoor te zorgen dat er ten allen tijde 
voldoende regeneratiezout in het pekelkabinet is. 
Daarom dient het zoutniveau regelmatig nagekeken 
en indien nodig bijgevuld te worden. Het zoutdeksel 
kan volledig weggenomen worden om het vullen te 
vergemakkelijken. 
 

Idealiter wordt het zoutniveau in het pekelkabinet 
tussen 1/3 en 2/3 gehouden. Een lager zoutniveau 
kan leiden tot onvoldoende verzadigde pekel, wat 
resulteert in een verlies aan onthardingscapaciteit. 
Een hoger zoutniveau kan leiden tot het 
samenklitten van het zout (harde korst of 
zoutklonters in het pekelkabinet). Wanneer u 
meent dat er zich zoutklonters gevormd hebben: 

• sla zachtjes op de buitenkant van het 

pekelkabinet; 

• duw m.b.v. een borstelsteel (of 
ander stomp voorwerp) voorzichtig 
op het zout om het los te breken; 

• giet warm water over het zout om het 
op te lossen. 

 

Andere onzuiverheden (bijv. ijzer) die zich in het water 
bevinden, kunnen het harsbed bevuilen, wat resulteert 
in een verlies aan onthardingscapaciteit. Periodiek kan 
een goedgekeurde harsreiniger gebruikt worden om 
het harsbed diepgaand schoon te maken. 

 

REGELMATIGE CONTROLEPUNTEN 

Afbeelding 9.a 

Afbeelding 9.b 

BUITENZIJDE 

Afbeelding 9.c 
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Dit toestel is opgebouwd uit kwaliteitsmaterialen en 
geassembleerd in veilige omstandigheden om ervoor te 
zorgen dat hij schoon en zuiver is. Indien correct geïnstalleerd 
en onderhouden, zal dit toestel uw water niet vervuilen of 
besmetten. Desalniettemin, net zoals in elk toestel dat in uw 
waterleidingnetwerk geïnstalleerd is, is een proliferatie van 
bacteriën mogelijk, zeker in geval van 'stilstaand water'. 
Daarom is dit toestel uitgerust met een ‘days override’ 

functie, die het harsbed automatisch periodiek zal spoelen, 
zelfs in geval van een beperkt of totaal ontbreken van 
waterverbruik. 

 

Indien de stroomtoevoer van het toestel gedurende een lange 
periode onderbroken geweest is, raden wij aan om, wanneer 
de stroomtoevoer hersteld is, manueel een regeneratie te 
starten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZUIVERMAKEN VAN HET TOESTEL 



 

 

 

 

1.a 

 

 

1.b 

 

 

3.a 

 

 

3.b 

 



 

 

 

 

4.a 

 

 

4.b 

 

 

5.a 

 

 

5.b 
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9.a 

 

 

9.b 

 

 

9.c 
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10.c 
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