AQUA SENSOR INSTALLATIEGIDS
Proficiat met de aankoop van uw Aqua Sensor waterverzachter! U hebt gekozen voor de nieuwe Aqua
Sensor technologie, die toelaat om de ontharder continu te sturen door meting van de kwaliteit van
het behandelde water. Een goede keuze…
Hieronder leest u hoe u het toestel dient te installeren.
VOORBEREIDING
1. Verwijder de verpakking, vergeet het beschermkarton binnenin niet en verwijder ook de rode
transportstoppen. Een beetje water in de plastic zak is normaal, elk individueel toestel wordt met
water getest in de fabriek.
2. Plaats uw toestel op een vorstvrije plaats, zo dicht mogelijk bij de watermeter. Zorg ervoor dat er
ook een stopcontact en een afvoer in de buurt is. Plaats het toestel zo, dat zout bijvullen
gemakkelijk gaat.
3. Indien de druk hoger is dan 6 bar, raden wij aan om een drukverlager te plaatsen.
INSTALLATIE
1. Maak een bypass in de hoofdleiding na de watermeter. Op het schema is een 3-kranen bypass
getekend. (U kan ook een compacte bypasskraan gebruiken). Tussen de hoofdkraan en de bypass
moet er een terugstroombeveiliging voorzien zijn.
2. De ontharder wordt op de bypass aangesloten d.m.v. 2 aansluitslangen van ¾de.
3. Sluit de afvoerslang aan de ontharder aan in 1/2de en beveilig met een klemband.
4. Leid de afvoer van de waterverzachter naar de dichtstbijzijnde afvoerpijp. Snijd de overtollige slang
af en beveilig met een klemband. (Overtollige slang kan als overloop dienen.)
U kan onze afvoerconnector ½de (G1355) op een stijgbuis van 40 mm gebruiken. Deze connector is
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een goedgekeurde terugstroombeveiliging met luchtslot. Indien mogelijk de afvoer voorzien van
een reukonderbreker.
5. Schuif de overloopslang over het elleboogje aan de zijkant van het toestel. Deze koppeling staat
niet onder druk. De overloopslang moet een dalende helling hebben en kan aangesloten worden
op een afvoerbuis of buiten het gebouw geleid worden. Vermijd direct contact met de afvoer en
bren overloop en afvoer NIET samen door een Y-stuk.

DE KLOK INSTELLEN
1. Sluit de kabels aan: de stroomkabel wordt achteraan in het deksel van het apparaat ingeplugd, de
transformator kan rechtstreeks in het stopcontact.
2. Stel het juiste uur in met de pijltjes ↑en ↓.
3. Druk op de ‘Aqua Sensor’-knop. (Het lampje brandt.)
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DE ONTHARDER STARTEN
1.
2.
3.
4.
5.

Spoel de installatie. (Ontharder in bypass.)
Zet de ontharder in ‘service’. Open eerst de ingang, dan de uitgang.
Spoel de ontharder, laat een kraan gedurende een tiental minuten lopen.
Controleer uw installatie op lekken.
Nu de ontharder onder druk staat zal er water in het zoutvat lopen, tot net boven het
zoutplatvorm. Om dit proces sneller te laten verlopen, kan u het zoutvat met een emmer water
bijvullen. (Vul niet verder dan net boven het platvorm.)
6. Voer nu een manuele regeneratie uit door de knop “manual” in te drukken. Het lampje licht op en
de spoeling duurt ongeveer 20 minuten. Onderbreek deze spoeling niet, te kort spoelen kan zout
water geven.
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KLAAR OM TE ONHARDEN
1. Uw Aqua Sensor is nu klaar om te ontharden. Uw koude water is onmiddellijk zacht, voor warm
water uit een opslagtank zal het enkele dagen duren vooraleer het volledig zacht is.
2. Vul de ontharder nu met zout(tabletten).

FAQ’S
1. Stroomonderbreking?
De timer moet steeds onder stroom staan. Bij een stroomonderbreking hoeft u enkel het juiste uur
opnieuw in te stellen.
2. Wanneer zout bijvullen?
De ontharder zou nooit zonder zout mogen vallen, er is wel altijd een kleine reserve ingebouwd. Als
het niveau zakt, vult u gewoon het zout bij.
3. Wanneer regenereert mijn toestel?
Doorgaans wordt de regeneratie om 2 uur ’s nachts ingesteld, daarvoor moet de ontharder wel
eerst vooraf ingesteld worden. Tijdens de regeneratie levert het toestel tijdelijk hard water via de
bypass.
4. Wenst u het toestel uit te schakelen?
Trek de stekker uit, sluit de in en – uitgang en zet de bypass open. Zie schema bypass.
5. Het toestel opnieuw activeren?
Volg de procedure ‘De ontharder starten’. Zie schema ‘service’.
6. Hebt u een verhoogd piekverbruik? (bv. door gasten in huis)
Dan kan u een extra (manuele) regeneratie uitvoeren. Zie punt (6) onder ‘de ontharder starten’.
7. Hebt u nog vragen?
Contacteer ons dan via: 0800 82 999.
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