
Leveringsomvang

…….. X Aantal flessen met stijgbuis gemonteerd en stuurkop
…….. X Aantal zoutvaten
……… X aantal flexibels in ……………

materiaal in zoutbak:
O zuigleiding in diameter 
O transfo
O afvoerleiding
O resthardheidsventiel 
O desinfectie
O zoutalarm
Andere……………………………………………………

……. X Aantal zakken hars 

Klaar maken voor opstart,

Verbind  de stuurkop(pen) met flexibels zie dat de in en uit 
juist zijn aangesloten. 
Deze moeten bij de opstart kunnen losgemaakt worden voor 
het vullen van de fles(sen), dus geen water op!
Sluit ook  de afvoer en overloop zoutbak aan.

PS wij vullen de harsflessen op!



Aanvraag opstart ontharder naar  info@valeco.be

Aanvrager :……………………………………………………………………………………………..
Naam :……………………………………………………………………………………………..
GSM :……………...............................E-mail :……………………………………………..

Werf
Contact persoon ter plaatse:………………………die ook ter plaatse moet zijn bij opstart om te helpen
GSM :……………………………………E-mail :……………………………………………
Adres :……………………………………Gemeente:……………………………………….
Installateur :………………………………………
Contactpersoon:…………………………………….. GSM :……………………………………. 
E-mail :………………………………………….…
Toestel :…………………………………………………………………………………………….

Installatie voorschriften
- Montage plaats bereikbaar
- Waterdruk min 2,5 Bar max. 5 bar
- Temperatuur min/max  1/ 35 °C
- Aansluiting enkel met flexibels demonteerbaar voor opstart
- Stroom aanwezig 230 V aan toestel aantal stopcontacten ……………..
- Afvoer aanwezig aan toestel per fles minstens 2 diameter 50 max, 1,5 meter omhoog
- Stuurkop aanwezig
- Harsen aanwezig, aantal zakken …………………
- Geen water op de installatie
- Opvullen van door onze diensten met behulp van installateur,
- OPGELET stijgbuis moet rechtstand uit ontharder kunnen

OPGELET INDIEN NIET IN ORDE WORDT OPSTART AANGEREKEND



afvoer

Opgelet bij duplex zie dat het drukverlies over de 2 flessen dezelfde is!
Na water teller no hard water ventiel monteren bij duplex.

Voor of na de teller mag

ingang

uitgang

zuigleidingafvoer
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in uit

1 = flexibels
2 = watermeter
3 = schut off bij regeneratie sluit deze water af (optie)
Opletten best na de T afstand links rechts dezelfde afstand
Zelfde drukverliezen!

2 stopcontacten voorzien
2 x afvoer aan stuurkop
2 x afvoer aan zoutbak
Opgelet EN 1717 



2+3 2+3

in uit

Inkomende water 15 f°

0 f°

4 f°
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