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Onderhoud 

Het systeem kent zeer weinig bewegende delen en is daardoor onderhoudsarm. Wanneer 
u uw waterontharder op een droge, niet stoffige plaats heeft neergezet, dan heeft deze  
eigenlijk nauwelijks onderhoud nodig.  U kunt dan volstaan met eens per jaar het 
binnenwerk van de besturingsunit even schoon te maken en wanneer nodig een klein/ 
beetje in te spuiten met een smeermiddel of teflonspray om de bewegende delen gaande 
te houden. 

Staat uw waterontharder in een vochtige ruimte met een zanderige ondergrond 
bijvoorbeeld, denk aan de kruipruimte, dan is half-jaarlijkse controle  aan te bevelen. 

Eens in de 3 tot 5 jaar is het aan te bevelen om de (rubberen) O-ringen in het 
besturingssysteem te vervangen. Vraag hiervoor onze onderhoudsinstructie aan. 
Ook kunnen wij dit voor u doen, één van de technische medewerkers komt dan bij u langs
en geeft uw ontharder een onderhoudsbeurt. Kosten € 115,-- excl. materialen. 

Desinfecteren hars-resin

Het resin in uw hars-cilinder staat continue onder water en is daarmee ontvankelijk voor 
bacteriën die standaard in het water zitten. Daarom is het aan te bevelen om het hars 
regelmatig te reinigen.

Gebruikt u normaal leidingwater, dan is te volstaan met eens per 2 jaar te desinfecteren. 

Wanneer u geen toevoerwater uit het openbaar leidingnetwerk betrekt, maar bijvoorbeeld 
zelf bronwater gebruikt, dan is een jaarlijkse desinfectie van het resin gewenst. 

Het desinfecteren 

Dit desinfecteren van het onthardingshars kunt u het beste uitvoeren met  een daarvoor 
geschikt desinfectiemiddel, bijvoorbeeld Resup, die u kunt aankopen in onze webshop. 
Verkrijgbaar zijn flessen met 1 liter en met 250 ml inhoud.

De te gebruiken dosis is 250ml per 18 ltr. hars.

Dit reinigen/desinfecteren kan zeer eenvoudig 
door de benodigde hoeveelheid Resup desinfectiemiddel,
afhankelijk van de harscilindermaat die u heeft, in de zuigbuis
met de vlotter te doen. 

Voer dan een regeneratie uit. 

Dit mag een uitgestelde regeneratie zijn die u in de komende
nacht laat uitvoeren. Hiertoe drukt u even (1 seconde) op de
regeneratie-button links. U ziet dan het kraantje dat is gaan
knipperen ten teken dat er een regeneratie staat te gebeuren.  

Of  u voert na 15-20 minuten een onmiddellijke automatisch regeneratie uit door diezelfde
button 5 seconden ingedrukt te houden. Het is wenselijk dat u nadat u de Resup heeft 
toegevoegd, ongeveer 15 tot 20 minuten wacht voordat u opdracht geeft tot regeneratie. 
Het middel Resup krijgt dan even de tijd om goed op te lossen in het pekelwater.  
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