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01. INLEIDING

Beste klant, 

Wij danken u voor het aanschaffen van onze Smart Waterontharder. U heeft een 
uitstekende keuze gemaakt en bent voortaan verzekerd van het allerbeste water. 

Lees deze handleiding aandachtig door voor u de waterontharder opstart. Een 
correcte installatie waarborgt een lange levensduur en een optimale werking van 
uw waterontharder.
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Handleiding VSmart Waterontharder

02. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De installateur / gebruiker moet 
deze handleiding volledig lezen. De 
installateur moet ervoor zorgen dat 
de handleiding beschikbaar is voor de 
gebruiker in een leesbare vorm. De 
installateur moet ervoor zorgen dat alle 
veiligheidsmaatregelen nageleefd en 
gehandhaafd worden.

De volgende veiligheids- en 
installatievoorschriften zijn van 
toepassing:

• Installeer of gebruik nooit beschadigde 
producten. 

• Gebruik uitsluitend niet-gemodificeerde 
en compatibele originele onderdelen.

• Als het apparaat verkeerd geopend, 
geïnstalleerd, in bedrijf gesteld of 
bediend wordt, dan ontstaat risico op 
lichamelijk letsel en materiële schade.

• Het apparaat bevat onderdelen die 
ingeslikt kunnen worden.

VERVOER

De Smart Waterontharder wordt geleverd 
in een doos. Controleer uw apparaat 

zorgvuldig om zeker te zijn dat het niet 
beschadigd is tijdens het vervoer. 

INSTALLATIE

Volg alle instructies voor de installatie. 
Zie hoofdstuk 4 ‘Installeren van de Smart 
Waterontharder’. 

CORRECT GEBRUIK

Het apparaat moet gebruikt worden met 
leidingwater. De gebruiker is als enige 
verantwoordelijk voor schade ten gevolge 
van onjuist gebruik van het apparaat.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De fabrikant kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor persoonlijk letsel 
of materiële schade door onjuiste 
installatie, inbedrijfstelling of bediening. 
Een veilige en foutloze werking en de 
gebruiksveiligheid van het apparaat zijn 
enkel gewaarborgd bij correct gebruik 
overeenkomstig de instructies in deze 
bedieningshandleiding.
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Handleiding VSmart Waterontharder

03. WERKING VAN DE SMART WATERONTHARDER

pekel aan te maken, moet de behuizing 
van de waterontharder gevuld worden 
met zouttabletten. Na het spoelen met 
pekelwater moet het harsbed gereinigd en  
in omgekeerde richting gespoeld worden 
zodat het water geen zoutsmaak heeft en 
het harsbed in perfecte conditie is om de 
inkomende hardheidsionen (calcium- en 
magnesiumionen) weer op te nemen.

Het hart van de waterontharder is de klep, 
die uitgerust is met een besturingseenheid 
die de ontharder volledig automatisch 
aanstuurt. Het waterverbruik wordt 
gemeten en de klep activeert op het juiste 
moment de regeneratie. De regeneratie 
bestaat uit 4 stappen:

• Backwash: Het water stroomt in de 
omgekeerde richting door het harsbed 
om eventuele onzuiverheden bovenop 
het bed te verwijderen en het harsbed 
los te maken.

• Brining & slow rinse: Er vloeit 
pekelwater door het harsbed. 

• Fill: Er wordt water naar het gedeelte 
van de behuizing waar zich het 

1. ALGEMEEN WERKINGSPRINCIPE  
VAN EEN WATERONTHARDER

Een waterontharder verzacht water door 
de calcium- en magnesiumionen uit het 
inkomende water te verwijderen. Het 
inkomende water wordt naar de klep 
geleid, die het water door een tank met 
speciaal onthardingshars laat stromen. 
Dit hars vervangt de ‘harde’ calcium- 
en magnesiumionen die in het water 
aanwezig zijn door ‘zachte’ natriumionen. 
Het ontharde water dat uit de tank komt, 
wordt vervolgens via de klep doorgeleid 
naar de verschillende waterpunten in huis.

De harskorrels hebben een bepaalde 
opnamecapaciteit om de harde ionen 
uit het water te verwijderen. Hoe 
harder het water of hoe hoger het 
waterverbruik, hoe sneller het hars 
verzadigd is. Aangezien de waterhardheid 
bekend en constant is, weet men na 
welke hoeveelheid water het harsbed 
verzadigd is. Op dat moment moeten de 
harskorrels geregenereerd worden om 
hun oorspronkelijke opnamecapaciteit te 
herstellen. Deze regeneratie gebeurt door 
ze in contact te laten komen met pekel 
(opgelost zout (natriumionen). Om deze 
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• zout bevindt gestuurd. Dit water lost 
een deel van het zout op zodat de 
nodige pekel aanwezig is voor de 
volgende regeneratie.

• Snel spoelen: De laatste pekelresten 
worden verwijderd en het harsbed 
wordt weer een compact geheel.

Tijdens het regenereren schakelt de 
waterontharder in de interne bypass 
(omleiding)-stand wat betekent dat het 
water niet door het harsbed stroomt en 
dus niet onthard wordt. Daarom wordt het 
regenereren normaal 's nachts gepland. 

1. WERKING VAN DE SMART WATERONTHARDER

De Smart Waterontharder heeft de volgende specificaties:

Harsvolume 20 l 

Nominale doorstroming 2 m3/h

Uitwisselingscapaciteit 100 °fH.m3

Volume behandeld water (bij 35 °fH in, 5 
°fH uit) tussen 2 regeneraties

335 m3/jaar

Watertoevoer mogelijk tijdens regeneratie Ja (hard water)

Bedrijfsdruk (*) 2,5 – 6 bar

Bedrijfstemperatuur toevoerwater 5 – 38 °C

Voeding 100-240 V / 50-60 Hz

Diameter inlaat en uitlaat 19 mm

Diameter afvoer 12,7 mm

Afmetingen (h x b x d) 780 x 350 x 500 mm

Gewicht apparaat (leeg) 25 kg (zonder zout of water)

(*): Er dient een drukregelaar geïnstalleerd te worden als de inkomende druk hoger dan 6 bar of 
onstabiel is (‘waterslag’).

• De Smart Waterontharder houdt het waterverbruik bij via een geïntegreerde 
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watermeter. De hoeveelheid water die 
onthard kan worden is afhankelijk van 
de waterhardheid van het inkomende 
water en wordt geprogrammeerd bij de 
inbedrijfstelling van het systeem.

• Als het harsbed verzadigd is, start 
de Smart Waterontharder een 
regeneratie. Deze regeneratie staat 
standaard geprogrammeerd om 2 uur 
's nachts omdat er geen onthard water 
beschikbaar is tijdens de regeneratie. 
Indien nodig kan de tijd waarop 
de regeneratie moet plaatsvinden 
gewijzigd worden.

• De Smart Waterontharder zal het 
beste moment voor de regeneratie 
bepalen aan de hand van het effectieve 
waterverbruik van de gebruiker.

• De Smart Waterontharder heeft een 
lcd-display waarop de werking van 
de waterontharder gecontroleerd kan 
worden en de parameters ingesteld of 
gewijzigd kunnen worden.

• De meeste parameters van 
de Smart Waterontharder zijn 
voorgeprogrammeerd in de 
fabriek zodat slechts enkele 
gebruikersspecifieke parameters 
ingesteld hoeven te worden bij de 
inbedrijfstelling van het apparaat. 

• De parameters worden opgeslagen 
in een niet-vluchtig geheugen. 
De ingestelde parameters blijven 
permanent bewaard ongeacht hoelang 
de voeding uitgeschakeld is. Alleen 
het uur moet opnieuw ingesteld 
worden in geval van een langdurige 
stroomonderbreking.

• De Smart Waterontharder ondersteunt 
verschillende talen waaronder Engels, 
Frans, Duits, Nederlands ...

• De Smart Waterontharder beschikt 
over de mogelijkheid om handmatig 
een regeneratie te activeren als dit om 
bepaalde redenen nodig is.

• De Smart Waterontharder heeft 
een hardheidsschroef waarmee de 
gewenste resthardheid ingesteld kan 
worden.

• De Smart Waterontharder heeft een 
bypass zodat het water omgeleid kan 
worden in geval van onderhoud of als 
hard, onbehandeld water nodig is. 
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04. INSTALLEREN VAN DE SMART WATERONTHARDER

DRUK

De inkomende druk moet minimaal 2,5 bar 
zijn om ervoor te zorgen dat de klep het 
regenereren goed kan uitvoeren. 

Als de waterdruk hoger dan 6 bar is, 
voeg dan een drukregelaar toe vóór uw 
installatie.

Als er kans bestaat op plotse drukpieken, 
moet ook een drukregelaar geïnstalleerd 
worden. 

VOEDING

Zorg ervoor dat de voeding niet per on-
geluk uitgeschakeld kan worden met een 
wandschakelaar.

Als het netsnoer beschadigd is, schakel 
dan een elektrovakman in om het te 
vervangen.

Al het apparaat enkele dagen van de 
netvoeding losgekoppeld wordt, vergeet 
dan niet om het uur opnieuw in te stellen.

Als het apparaat gedurende lange tijd 
van de netvoeding losgekoppeld wordt, 
controleer dan of alle parameters nog 
correct ingesteld zijn.

4.1 VOORBEREIDING  
VOOR DE INSTALLATIE

PLAATS

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor 
gebruik binnenshuis. 

Installeer uw waterontharder op een 
vlakke, stevige en schone ondergrond. 

Installeer het systeem niet in een vochtige 
omgeving. De omgevingstemperatuur 
moet tussen de 5 en 40 °C zijn. 

Het apparaat moet in de buurt van een 
afvoerleiding geplaatst worden zodat het 
gemakkelijk aangesloten kan worden. 

Controleer of er een geaard stopcontact 
aanwezig is voor de voeding van het 
apparaat. (Bij het apparaat is een 
voedingsadapter met een snoer van 3 m 
bijgeleverd.)

Er moet voldoende ruimte zijn voor het 
installeren, het in bedrijf stellen en het 
onderhoud. Men moet ook gemakkelijk bij 
het apparaat kunnen komen om het zout 
bij te vullen. 
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Handleiding VSmart Waterontharder

04. INSTALLEREN VAN DE SMART WATERONTHARDER
LEIDINGEN

De leidingen moeten in goede staat zijn. 
Vervang deze in geval van twijfel. 

Alle loodgieterswerkzaamheden voor 
de watertoevoer, -doorvoer en -afvoer 
moeten correct en conform de ten tijde 
van de installatie geldende regelgevingen 
uitgevoerd worden.

Als gesoldeerd moet worden, 
dan dient dit te gebeuren voor de 
waterontharder geïnstalleerd wordt. 
Zo niet, dan kan onherstelbare schade 
ontstaan. Voor elke handeling moet de 
watertoevoer afgesloten worden, moet 
de waterontharder van de voeding 
losgekoppeld worden en moeten de 
kranen op het hoogste en laagste punt 
in huis opengedraaid worden om de 
leidingen leeg te laten lopen.

Voor het aansluiten van de 
waterontharder moeten flexibele slangen 
gebruikt worden. 

Het aansluiten op de afvoer dient 
te gebeuren overeenkomstig de 
geldende regelgevingen. Er is vaak een 
luchtscheiding nodig.

BENODIGDE MATERIALEN

Voor schroefverbindingen zonder extra 
afdichting moet afdichtingsmateriaal, zoals 
PTFE/teflontape, gebruikt worden.

WATERTEMPERATUUR

De waterontharder mag alleen 
gebruikt worden met water met een 
temperatuur tussen de 5 °C en 38 °C. 
Gebruik geen heet water bij de 
waterontharder!

ZOUT 

Gebruik uitsluitend zouttabletten 
voor wateronthardingssystemen (met 
een zuiverheid van minimaal 99,5%). 
Andere soorten zout, bijvoorbeeld 
fijne korrels, zijn niet toegestaan.

FILTER

Vóór de waterontharder moet een 
voorfilter geïnstalleerd worden 
om de klep te beschermen tegen 
onzuiverheden in het water die de 
klep of de afdichtingen kunnen 
beschadigen.
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4.2 INSTALLEREN

Leg na het uitpakken van het systeem de 
voeding, de bypassklep en alle andere 
accessoires apart. Als u het systeem 
verplaatst, neem de waterontharder dan 
niet vast bij de slangen, kleppen of andere 
onderdelen die hier niet voor geschikt 
zijn.

Installeren van de bypass op de 
waterontharder

• Door een bypass te installeren kan het 
water omgeleid worden wanneer dit 
nodig is (voor onderhoud, als u hard 
water nodig heeft ...).

• Als de hendel van de bypass 
uitgetrokken is, stroomt het inkomende 
water door de waterontharder. Als de 
hendel van de bypass ingedrukt is, 
dan stroomt het water direct naar de 
waterpunten zonder dat het onthard 
wordt.

• Gebruik de clips om de bypass te 
bevestigen aan de inlaat en uitlaat van 
de klep. 
 
 
 
 

Water stroomt in de klep Water stroomt niet in de klep
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Handleiding VSmart Waterontharder

De waterontharder moet verbonden 
worden met de bypass met twee flexibele 
slangen. 

De afvoeraansluiting op de klep moet 
verbonden worden met de afvoer. 
Alhoewel het niet de voorkeur geniet, 
mag de afvoer zich hoger dan de 
waterontharder bevinden aangezien het 
afvoerwater onder druk staat. 

De overloopaansluiting op de behuizing 
moet verbonden worden met een afvoer 
die zich lager dan de waterontharder 
bevindt omdat het water dat er eventueel 
uitkomt niet onder druk staat.

Nu kan de verbindingssnoer op de 
besturingseenheid aangesloten worden 
op de bijgeleverde voedingsadapter. 
De voedingsadapter moet aangesloten 
worden op een stopcontact.

Als alles aangesloten is, moet het 
zoutreservoir gevuld worden met 
zouttabletten waarbij het zoutniveau altijd 
hoger moet zijn dan het waterniveau. 
Zo niet, dan is de kwaliteit van de 
pekel onvoldoende en verliest de 
waterontharder een deel van zijn 
onthardingsvermogen.

Ingang Ontharder Uitgang Ontharder

Afvoer

Filter
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Handleiding VSmart Waterontharder

05. PROGRAMMEREN VAN DE SMART WATERONTHARDER

ESC/MANUAL  
(HANDMATIGE REGENERATIE)-TOETS

Deze toets heef t twee functies, namelijk 
de ‘Terug’-functie in de instelmodus 
en het handmatig activeren van een 
regeneratie. 

Als u niet in de instelmodus bent en u 
drukt op deze toets, dan wordt handmatig 
een regeneratie gestart. Zie paragraaf 5.4 
‘Handmatig starten van een regeneratie’.

Als u op de ESC-toets drukt in de 
instelmodus, dan keert u terug naar het 
voorgaande niveau. 

Als u op deze toets drukt tijdens het instellen 
van een parameter, dan keert u terug naar 
het voorgaande niveau zonder dat de 
parameter opgeslagen wordt. 

UP  (OMHOOG) EN DOWN  (OMLAAG)   

Open het menu en druk op Up of Down om 
door de parameters heen te scrollen.

Houd Up of Down ingedrukt tijdens het 
instellen van een parameter om de parameter 
te wijzigen.

5.1 HET SMART DISPLAY

Als het symbool  weergegeven wordt, 
dan zijn de toetsen vergrendeld. Deze 
functie wordt automatisch geactiveerd 
als er 1 minuut geen enkele toets 
bediend wordt. Houd om de toetsen 
te ontgrendelen de toets  en  
gedurende minimaal 5 seconden 
ingedrukt tot het vergrendelingssymbool 
verdwijnt uit het display.

MENU-TOETS 

Druk op de Menu-toets om naar de 
instelmodus te gaan waar de parameters 
gewijzigd kunnen worden. Druk op Up 
of Down om door de parameters heen te 
scrollen.

Als u op de Menu-toets drukt in een 
submenu, dan begint de parameter die 
ingesteld moet worden te knipperen.

Als u op de Menu-toets drukt nadat u een 
parameter ingesteld heeft, dan hoort u 
een geluid dat bevestigt dat de parameter 
ingesteld is.
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Houd Up en Down gedurende minimaal 
5 seconden ingedrukt om de toetsen te 
ontgrendelen.

Als u op Up of Down drukt om een 
parameter te wijzigen, dan wijzigt de 
parameter één stap per keer dat u drukt. 
U kunt dit versnellen door deze toetsen 
minimaal 1,5 seconde ingedrukt te houden 
om door de parameterwaarden heen te 
scrollen. 

5.2 INFORMATIE VOOR DE 
GEBRUIKER TIJDENS SERVICE

Als de waterontharder in gebruik is, dan 
verschijnen verschillende schermen in 
het display. Welke schermen verschijnen,  
is afhankelijk van of de waterontharder 
in bedrijf of aan het regenereren is. De 
huidige tijd is een parameter die altijd 
weergegeven wordt.

5.2.1 DE WATERONTHARDER IS IN BEDRIJF.

De volgende schermen kunnen verschijnen:

 

De resterende capaciteit van de 
waterontharder (in liter of m³ water dat 
nog behandeld kan worden) 

De huidige doorstroomsnelheid (in m³/h)

Mode (Modus): De waterontharder 
kan voor verschillende functies 
geprogrammeerd worden. Deze 
parameter geeft aan voor welke functie 

de waterontharder geprogrammeerd is.

Als de waterontharder de komende 
nacht een regeneratie zal uitvoeren, dan 
wordt de tijd weergegeven waarop deze 
regeneratie zal starten.
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Handleiding VSmart Waterontharder

5.2.2 DE WATERONTHARDER IS AAN HET 
REGENEREREN.

Tijdens het regenereren worden de huidige 
regeneratiestap en de resterende tijd voor 
deze stap weergegeven op het scherm.

Regeneratiestap 1: De waterontharder is 
bezig met het tegenspoelen. U ziet het water 
aan een hoge snelheid naar de afvoer lopen.

Regeneratiestap 4: Snel spoelen. U ziet 
het water aan een hoge snelheid naar de 
afvoer lopen.

Regeneratiestap 2: Spoelen met pekelwater 
en langzaam spoelen. U ziet het water aan 
een normale snelheid naar de afvoer lopen.

Regeneratiestap 3: Opnieuw vullen. U ziet 
het water aan een normale snelheid in de 
behuizing van de waterontharder lopen.

Als de waterontharder van de ene stap 
naar de volgende gaat, dan wordt het 
volgende scherm weergegeven:

5.2.3 HET UUR MOET OPNIEUW 
INGESTELD WORDEN.

Als u het volgende bericht ziet, dan is de 
voeding van het apparaat minimaal drie 
dagen uitgeschakeld geweest. Het uur 
moet dan opnieuw ingesteld worden.
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5.2.4 DE WATERONTHARDER IS IN DE 
FOUTMODUS. 

Als u het volgende bericht ziet, dan is de 
waterontharder in de foutmodus. Neem 
contact op met uw installateur.

• Set Clock (Tijd instellen)

PROGRAMMEREN 
VAN DE SMART WATERONTHARDER

5.3.1 PARAMETERS DIE GEPROGRAMMEERD 
KUNNEN WORDEN DOOR DE GEBRUIKER: 
INSTELLEN VAN HET UUR

Houd om de toetsen te ontgrendelen  en 
 gedurende 5 seconden ingedrukt.

 

Druk vervolgens op  om het instelmenu 
te openen en scrol naar de volgende 
parameters:

• Set 12/24u: om de tijdweergave (12- of 
24-uursklok) in het display in te stellen

5.3.2 PARAMETERS DIE 
GEPROGRAMMEERD MOETEN WORDEN 
BIJ DE INBEDRIJFSTELLING 

De volgende parameters moeten 
geprogrammeerd worden door de 
installateur bij de inbedrijfstelling van 
het systeem. Bijna alle parameters 
zijn ingesteld in de fabriek. Bepaalde 
parameters kunnen echter niet in de 
fabriek ingesteld worden omdat ze 
afhankelijk zijn van plaatselijke factoren.

• De taal: De taal in het display van de 
waterontharder kan gewijzigd worden. 
Ondersteunde talen zijn onder meer: 
Engels, Frans, Duits, Nederlands, 
Spaans ... U kunt de taal wijzigen door 
de toetsen  en  gedurende 
5 seconden tegelijk ingedrukt te 
houden meteen na het aansluiten 
van de voedingsadapter. Koppel de 
waterontharder indien nodig los van 
de netvoeding en sluit opnieuw aan. 
(standaardwaarde: Frans)
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Handleiding VSmart Waterontharder

• Instellen van het uur 
• De gewenste eenheid: gallon / liter of 

m3 (standaardwaarde: liter)
• De starttijd voor het regenereren. 

Druk op de Menu-toets  en ga naar 
‘Advanced settings’ (Geavanceerde 
instellingen). Ga naar ‘Set Recharge 
time’ (Regeneratietijd instellen) en 
wijzig de starttijd voor het regenereren 
(standaardwaarde: 2 uur 's nachts)

• De capaciteit van het systeem. Druk 
op de Menu-toets  en ga naar 
‘Advanced settings’ (Geavanceerde 
instellingen). Ga naar ‘Set Residual 
Water’ (Capaciteit instellen) en wijzig de 
waarde van de capaciteit aan de hand 
van een van de volgende formules:  
 
Capaciteit in liter: 100.000/(hardheid 
inkomend water in °fH - hardheid 
uitgaand water in °fH) 
Capaciteit in liter: 55.000/(hardheid 
inkomend water in °dH - hardheid 
uitgaand water in °dH)

Voorbeeld: een inkomende waterhardheid 
van 35 °fH en een uitgaande 
waterhardheid van 5 °fH geeft als 
resultaat een capaciteit van +/- 3300 liter. 
(standaardwaarde: 3000 liter)
Alle overige parameters in het submenu 
‘Advanced settings’ (Geavanceerde 
instellingen) zijn ingesteld in de fabriek en 
mogen niet gewijzigd worden.  

Het betreft de volgende parameters:
• Change mode (Modus wijzigen) 

(standaardwaarde: Intelligent DF)
• Set backwash time (Tijdsduur voor 

tegenspoelen instellen) (standaardwaarde: 
1 minuten)

• Set brining & slow rinse time (Tijdsduur 
voor spoelen met pekelwater en langzaam 
spoelen instellen) (standaardwaarde: 30 
minuten)

• Set brine refill (Tijdsduur voor opnieuw 
vullen instellen) (standaardwaarde: 10 
minuten)

• Set Fast Rinse (Tijdsduur voor snel spoelen 
instellen) (standaardwaarde: 8 minuten)

• Set maximum days between two 
regenerations (Maximumaantal dagen 
tussen twee regeneraties instellen) 
(standaardwaarde: 14 dagen)

• Set output signal (Uitgangssignaal instellen)

5.3.3 NUTTIGE CONTROLEPARAMETERS 
De volgende parameters zijn beschikbaar in 
het systeem en geven u een beter inzicht in uw 
waterverbruik en de regeneratiefrequentie van 
uw waterontharder.

• Today’s water consumption (Waterverbruik 
vandaag)

• Average consumption (Gemiddeld verbruik) 
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Druk op  om het instelmenu te openen 
en scrol naar de betreffende parameters.

5.4 HANDMATIG STARTEN VAN EEN 
REGENERATIE

Er kan handmatig een regeneratie gestart 
worden door op de ESC-toets te drukken. 
De motor begint dan te draaien om de 
stand van de klep te wijzigen van de 
bedrijfsstand naar de eerste stap van de 
regeneratie. 

Het volgende scherm wordt 
weergegeven:

Enkele seconden later verschijnt het 
volgende scherm in het display: 

Druk om deze regeneratiestap direct te 
beëindigen nogmaals op de ESC-toets 
. De klep gaat nu naar de volgende 
stap. Als u niet op de ESC-toets  
drukt, dan voltooit de klep de hele 
geprogrammeerde tijdsduur alvorens naar 
de volgende stap te gaan). De resterende 
stappen van het regeneratieproces zijn: 
 
 

Tot slot keert de klep terug naar de 
bedrijfsstand.
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06. IN BEDRIJF STELLEN VAN DE SMART WATERONTHARDER

met water. Als de doorstroming in de 
afvoerleiding constant is (de tank is 
inmiddels vol met water), laat u het water 
naar de afvoer stromen tot het helder is. 
De harskorrels zijn nu gespoeld. Zet de 
klep in de bedrijfsstand (service) door op 
de regeneratietoets te drukken.

• De behuizing van de waterontharder 
vullen met water 

Vul de behuizing met 10 liter water (waar 
u normaal het zout toevoegt). Gebruik 
nog geen zout. Dit water is nodig om te 
controleren of de aanzuiging van de klep 
correct functioneert. 

• Eventuele lucht verwijderen uit de tank

Open de bypass. Start handmatig een 
nieuwe regeneratie. Tijdens de backwash 
wordt eventueel aanwezige lucht naar 
de afvoer geleid. Als de doorstroming 
stabiel is (= alle lucht is weg), gaat u 
naar de stap ‘brining & slow rinse’ door 
op de regeneratietoets te drukken 
zodat gecontroleerd kan worden of 
de aanzuiging van de klep correct 
functioneert.

Voor het in bedrijf stellen van de 
waterontharder zijn de volgende stappen 
aanbevolen. Wacht om zout in de 
waterontharder te doen tot het einde van 
de inbedrijfstelling overeenkomstig de 
onderstaande richtlijnen.

• Leidingen spoelen

Zet de bypass van de waterontharder in 
de bypass-stand. Open de hoofdkraan van 
het gebouw. Open een kraan met koud 
water in de buurt van de waterontharder 
en laat het water enkele minuten lopen. 
Eventuele onzuiverheden ten gevolge van 
de installatiewerkzaamheden worden uit 
de leidingen gespoeld. Sluit de kraan als 
het water helder is. 

• De waterontharder vullen met water en 
het hars spoelen

Start handmatig een regeneratie van 
de waterontharder (zie het hoofdstuk 
‘Programmeren’). Sla de stappen 
‘backwash’, ‘brining & slow rinse’ en ‘fill’ 
over door op de regeneratietoets te 
drukken en ga meteen door naar de stap 
‘snel spoelen’. Draai de bypass open. De 
waterontharder wordt langzaam gevuld 
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• Controleren of de aanzuiging van de 
klep correct functioneert

Controleer of het water in de behuizing 
aangezogen wordt. Alle water dat zich 
hoger dan het controlepunt (onderste 
gedeelte van de vlotterschakelaar) 
bevindt, moet aangezogen worden. Het 
water onder het controlepunt blijft in de 
behuizing. 

• De behuizing vullen met water en zout 
(voor de volgende regeneratie)

Ga verder met de handmatig regeneratie. 
Ga naar de stap ‘opnieuw vullen’ door 
op de regeneratietoets te drukken. Er is 
nog steeds geen zout in de behuizing. 
De behuizing wordt nu gevuld met een 
hoeveelheid water dat vervolgens de 
juiste hoeveelheid zout zal oplossen om 
pekel te maken. Nadat gecontroleerd 
is of de behuizing gevuld is met de 
juiste hoeveelheid water, kan het zout 
toegevoegd worden in de waterontharder. 
Het duurt enkele uren voor met het zout 
pekelwater aangemaakt is. Dit pekelwater 
zal gebruikt worden bij de volgende 
regeneratie. Druk op de regeneratietoets 
om de stap ‘snel spoelen’ over te slaan. 
De klep staat nu in de bedrijfsstand. U 
kunt de inlaat van de bypass openen; de 
waterontharder kan beginnen met leveren 

van zacht water.

• De resthardheid instellen

Niet iedereen wil 100% onthard water. Als 
u een resthardheid van enkele graden 
wilt (bijvoorbeeld 5 °fH of 3 °dH), dan 
kunt u de resthardheid instellen met de 
mengschroef rechts vooraan aan de 
onderkant van de klep. Gebruik een 
hardheidstest om te controleren of de 
resthardheid van het water naar wens is. 
Zo niet, stel de mengschroef dan opnieuw 
in.

• De parameters instellen

De meeste parameters zijn 
voorgeprogrammeerd in de fabriek. Een 
aantal parameters zijn afhankelijk van de 
installatie en kunnen daarom pas worden 
geprogrammeerd bij de inbedrijfstelling: 

• Wijzig indien gewenst de taal in het 
display (de displaytaal kan gewijzigd 
worden door de regeneratietoets en 
de Menu-toets gedurende minimaal 5 
seconden tegelijk ingedrukt te houden 
meteen naar het aansluiten van de 
voedingsadapter).

• Stel het juiste uur in.

22



Handleiding VSmart Waterontharder

• Stel de capaciteit van de 
waterontharder in (menu ‘Advanced 
settings’ (Geavanceerde instellingen) – 
Capacity (Capaciteit)) met de volgende 
waarde: 
 
Capaciteit (liter) = 100.000/(hardheid 
inkomend water in °fH - hardheid 
uitgaand water in °fH) 
Of 
Capaciteit (liter) = 56.000/(hardheid 
inkomend water in °dH - hardheid 
uitgaand water in °dH) 
Voorbeeld: een waterontharder met 
een inkomende waterhardheid van 30 
°fH en een uitgaande waterhardheid 
van 5 °fH heeft een capaciteit van  
4000 liter.
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07. VERHELPEN VAN PROBLEMEN MET DE SMART 
WATERONTHARDER

Display gaat niet aan Voedingsadapter niet 
aangesloten

Probleem met het 
elektriciteitsnet

Probleem met de 
voedingsadapter

Neem contact op met uw 
installateur.

Probleem met het netsnoer Neem contact op met uw 
installateur.

Probleem met de 
elektronische kaart

Neem contact op met uw 
installateur.

Water niet onthard ingang en uitgang 
verwisseld

Sluit de ingang en uitgang 
op de juiste manier aan.

Zout wordt niet opgelost Wacht minimaal 30 minuten 
na het toevoegen van het 
zout in de waterontharder.

Geen zoutverbruik Zie verderop voor 
mogelijke oorzaken.

Warm water wordt niet 
onthard 

Het harde warme water 
in de boiler moet eerst 
opgebruikt worden. 

Geen zoutverbruik Waterdruk te laag

Injector verstopt Neem contact op met uw 
installateur.

Onvoldoende doorstroming 
naar de afvoer

Neem contact op met uw 
installateur.
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Handleiding VSmart Waterontharder

07. VERHELPEN VAN PROBLEMEN MET DE SMART 
WATERONTHARDER

Te veel pekelwater in het 
zoutreservoir 

(niet alle pekel wordt 
aangezogen tijdens een 
regeneratie)

Te lage waterdruk in het 
systeem

Verhoog de druk naar 
minimaal 1,8 bar.

Verstopte injector Neem contact op met uw 
installateur.

Parameters niet juist 
ingesteld

Neem contact op met uw 
installateur.

Onvoldoende doorstroming 
naar de afvoer

Neem contact op met uw 
installateur.

Continue waterstroom 
naar de afvoer

Stroomonderbreking 
tijdens de regeneratie

Herstel de voeding indien 
mogelijk. Sluit anders 
de bypass af tot er weer 
stroom is.

Geluid Lucht in het systeem Schakel het systeem in de 
terugspoelstand om de 
lucht te laten ontsnappen.

Het water heeft een 
melkachtige kleur

Lucht in het systeem Schakel het systeem in de 
terugspoelstand om de 
lucht te laten ontsnappen.

Hard water na enkele 
dagen

Controleer de waarde 
van de inkomende en 
uitgaande waterhardheid.

Parameters niet juist 
ingesteld

Neem contact op met uw 
installateur.

Onvoldoende zout tijdens 
vorige regeneratie

Om een hoog en onnodig waterverbruik te vermijden, is het van belang om ten minste om 
de twee weken de staat van de waterontharder te controleren. Aangezien het regenereren 
's nachts gebeurt, mag er overdag geen water van de waterontharder naar de afvoer 
lopen.
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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SERVICEPRESTATIES

1. Toepassingsgebied

Onderhavige algemene servicevoorwaarden zijn van 
toepassing op alle bestellingen voor werken en diensten, 
hierna de door onze onderneming aangeboden diensten 
genoemd, met uitsluiting van de toepassing van enige andere 
eventuele algemene voorwaarden. Alle afwijkingen van of 
wijzigingen aan onderhavige algemene voorwaarden worden 
als nietig en onbestaande beschouwd wanneer ze niet het 
voorwerp uitmaakten van een door de verschillende partijen 
uitdrukkelijk aanvaarde schriftelijke overeenkomst.

2. Offerte

Onze catalogi, brochures, prijslijsten en diverse inlichtingen 
die aan de klanten worden 
verstrekt, vormen geenszins een aanbod tot het sluiten van 
een overeenkomst en worden zonder enige verbintenis 
onzentwege meegedeeld. Onze offertes vormen geen 
vaste en onvoorwaardelijke verbintenis tot het sluiten van 
een overeenkomst. Overeenkomsten ontstaan slechts na 
de schriftelijke aanvaarding door onze onderneming van de 
aan ons gerichte bestellingen van klanten. De opgegeven 
prijzen hebben uitsluitend betrekking op het leveren van 
de diensten die hier specifiek en uitdrukkelijk worden 
vermeld met uitsluiting van alle andere prestaties. Indien 
bijkomende diensten worden gevraagd, moeten die het 
voorwerp uitmaken van een schriftelijke aanvraag die door 
ons wordt aanvaard. De prijsofferte vormt het forfait dat aan 
de klant wordt gefactureerd voor diensten die specifiek en 
uitdrukkelijk staan vermeld in de offerte. Alle nieuwe taksen, 
retributies of lasten allerhande die van overheidswege 
worden opgelegd in de periode tussen het moment van het 
sluiten van de overeenkomst en het betalen van de diensten 
zijn ten laste van de klant.

3. Annulering - Herroepingsrecht

Elke door de klant geplaatste bestelling verbindt de klant, 
ongeacht de wijze waarop ze werd geplaatst, zodra de 
bestelling door ons wordt gevalideerd. Conform artikel 
VI.47 van Boek VI van het Wetboek van economisch recht 
heeft de voor doeleinden die buiten zijn beroepsactiviteit 
vallen handelende klant-consument, die in de vorm van een 
overeenkomst op afstand een beroep doet op de service 
van onze onderneming, het recht om die overeenkomst 
binnen een termijn van 14 dagen te herroepen in de mate 
dat hij niet expliciet heeft gevraagd om de service te leveren 
zonder het verstrijken van bovenvermelde termijn af te 
wachten. De consument moet zijn wil om de overeenkomst 
te herroepen schriftelijk aan onze onderneming betekenen 
waarbij de bewijslast ten aanzien van de uitoefening vanhet 
herroepingsrecht bij de consument ligt. Met uitzondering 
van het bovenvermelde herroepingsrecht en buiten gevallen 
van overmacht leidt de annulering van de bestelling door de 
klant niet tot de terugbetaling van de reeds gestorte sommen, 
noch tot enige vorm van schadevergoeding ten gunste van 
de klant.

4. Tenuitvoerlegging van de prestaties

Onze onderneming verbindt er zich toe alles in het werk te 
stellen om onze klanten een hoogwaardige service aan te 
reiken. 

Onze onderneming mag de bestelde diensten laten uitvoeren 
door de medewerker of onderaannemer van haar keuze 
onder haar gemeenrechtelijke aansprakelijkheid. Wanneer 
de serviceprestatie niet kan worden uitgevoerd omwille van 
een situatie waarvoor de klant verantwoordelijk is, wordt 
de bestelde serviceprestatie niet uitgevoerd, maar worden 
de verplaatsingskosten in rekening gebracht van de klant. 
De uit te voeren prestaties zijn beperkt tot die prestaties 
die inzonderheid en uitdrukkelijk staan vermeld in de 
overeenkomst met uitsluiting van meer bepaald de controle, 
het nazicht, het advies of de gebruiksaanbevelingen die 
niet inzonderheid en uitdrukkelijk in de overeenkomst staan 
vermeld.

5. Klachten - Waarborg

Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de 
serviceprestaties moeten binnen een termijn van 15 
werkdagen na uitvoering van de prestatie worden betekend 
via aangetekend schrijven waarin de aard en de in detail 
toegelichte rechtvaardiging van de klacht worden vermeld. 
Na het verstrijken van die termijn komen partijen overeen 
dat het recht van de klant op enig verhaal tegenover onze 
onderneming vervalt. In de veronderstelling dat de klant later 
een bij het aflopen van de serviceprestatie niet-zichtbaar 
probleem vaststelt, moet hij die toestand binnen een 
termijn van 15 werkdagen vanaf de dag dat hij het probleem 
heeft vastgesteld, melden, zo niet komen partijen overeen 
dat het recht van de klant op het uitoefenen van enig 
verhaal tegenover onze onderneming vervalt. Behoudens 
uitdrukkelijk of schriftelijk engagement vanwege onze 
onderneming is de waarborg uitsluitend van toepassing op de 
kwaliteit van de prestatie en beperkt ze zich tot het overdoen 
van de serviceprestatie tot ze contractueel bevredigend is of 
het terugbetalen van de prijs ervan, maar zal nooit aanleiding 
kunnen geven tot het toekennen ten gunste van de klant van 
enige schadevergoeding. Onder voorbehoud van toepassing 
van het bepaalde met betrekking tot de waarborg van 
consumptiegoederen komen partijen overeen dat verhaal 
gebaseerd op de aanwezigheid van een verborgen gebrek 
moet worden betekend binnen een termijn van zes maanden 
volgend op de levering-oplevering van de producten. Partijen 
komen overeen dat elke aanspraak op de waarborg vanwege 
de koper na die termijn als conventioneel laattijdig wordt 
beschouwd conform artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek.
Zijn dienaangaande onder meer uitdrukkelijk uitgesloten: 
schadevergoeding met betrekking tot schade als gevolg 
van het gebruik of het niet-gebruik van de goederen die het 
voorwerp uitmaken van de serviceprestatie, gebruiksderving, 
het ontbreken van rentabiliteit, schade aan de bijbehorende 
installaties of enige andere storing die het genot ervan in de 
weg staat.

6. Betaling

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst 
zijn onze facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel, 
contant, netto en zonder korting. Het aanvaarden van een 
wissel of het opstellen van een wisselbrief houdt geen 
afwijking noch schuldvernieuwing in. De door de klant 
betaalde voorschotten vormen een tegoed op de prijs van de 
serviceprestatie en worden nooit gezien als een voorschot 
waarvan de klant afstand kan doen om zich te onttrekken aan 
de verbintenissen van de overeenkomst. Laattijdige betaling 
van een deel of van de gehele factuur heeft van rechtswege 



en zonder ingebrekestelling wat volgt tot gevolg:

a. de ogenblikkelijke opeisbaarheid van alle andere facturen, 
ook van facturen die nog niet zijn vervallen;

b. een forfaitaire, conventionele verhoging met 15% van de 
nog verschuldigde sommen zonder dat dit bedrag kleiner kan 
zijn dan 75 €;

c. de verschuldigdheid van moratoriuminteresten a rato van 1% 
per begonnen maand, de op de verschuldigde sommen sinds 
een jaar vervallen interesten waarop eveneens interesten zijn 
verschuldigd.

Bij achterstallige betaling behoudt onze onderneming zich het 
recht voor om alle lopende bestellingen of overeenkomsten 
zonder ingebrekestelling op te schorten of op te zeggen; 
zowel de overeenkomst waarop de verschuldigde som 
betrekking heeft als de eerdere of latere overeenkomsten 
en ze, zodra betaling is geschied, te hervatten behoudens 
andersluidend advies van de klant.

7. Niet- of niet volledig uitgevoerde prestaties

Bij niet-uitgevoerde of niet volledig uitgevoerde prestaties 
heeft de klant het recht om een schadevergoeding te eisen 
die forfaitair is vastgelegd op 15% van de prijs van de niet-
uitgevoerde prestatie of van het gedeelte van de prestatie dat 
niet werd uitgevoerd.

8. Toewijzing van bevoegdheid

Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement 
LUIK, afdeling LUIK, zijn bevoegd om betwistingen en 
geschillen met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en 
de uitlegging van de overeenkomsten en van alle andere 
rechtsverhoudingen tussen de partijen te beslechten.

Wanneer bij het geschil een klant-consument betrokken is 
die handelt voor doeleinden die buiten zijn beroepsactiviteit 
vallen, wordt de bevoegdheid van de rechtbanken geregeld 
volgens de bepalingen in het Gerechtelijk wetboek.

9. Varia

Het feit dat onze onderneming zich niet onmiddellijk 
beroept op het niet nakomen door de klant van een van zijn 
verplichtingen, kan niet worden geïnterpreteerd als een 
afstand van recht waarop hij zich in de toekomst zou kunnen 
beroepen.

De nietigheid of inefficiëntie van een of meerdere clausules 
van onderhavige algemene voorwaarden doet geen afbreuk 
aan de geldigheid van de overeenkomst of van de clausules 
die hier niet onlosmakelijk mee zijn verbonden.

10. Onderhoudscontract

Het onderhoudscontract wordt automatisch jaarlijks verlengd 
behoudens herroeping minimaal 3 maanden voor de 
vervaldag. Het is aan de klant om in het kader van het jaarlijks 
onderhoud van zijn apparaat een afspraak te regelen met 
onze technische dienst.

De tarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden aangepast en worden op gewoon verzoek 
voorgelegd.

11. Bijzondere onderhoudsprijzen

De bijzondere onderhoudsprijs voor gegroepeerde 

onderhoudswerkzaamheden vervalt wanneer het apparaat de 
dag van het bezoek niet toegankelijk is.

12. Inbedrijfstelling

De gratis inbedrijfstelling door Durlem is slechts mogelijk 
binnen een termijn van 2 maanden volgend op de installatie 
van uw apparaat.

Aansprakelijkheidsbeperking

Durlem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een 
overmatig water- of zoutverbruik of voor eventuele schade als 
gevolg van een defect aan het apparaat.

Dienaangaande wordt de gebruikers aangeraden om 
geregeld het water- en zoutverbruik te controleren, evenals 
de correcte lozing van het afval.

BIJZONDERE VOORWAARDEN MET BETREKKING  
 TOT ONDERHOUDSCONTRACTEN

Niet door het onderhoudscontract gedekte prestaties :

• Zout wordt steeds op de gelijkvloerse verdieping 
vóór de drempel geleverd.

• Interventies als gevolg van een verkeerde 
behandeling.

• Hardheidstests buiten het normale onderhoud.
• Annulering van een afspraak buiten de wettelijke 

termijn van 24 uur.
• Niet-conforme installatie aan het door Durlem 

voorgeschreven installatieschema of storing 
als gevolg van een probleem met de sanitaire 
installatie

• De prestaties van Durlem zijn beperkt tot de 
ontharder vanaf het uiteinde van de invoerslang 
tot het uiteinde van de afvoerslang, evenals de 
uiteinden van de 3 afvoerpijpen (met uitzondering 
van het DR gamma, waar de afvoerpijp niet is 
inbegrepen).

• Het onderhoud en de vervanging van 
de overdrukgenerator, van een filter, van 
een filterpatroon, van een terugslagklep, 
van de afsluitventielen en van alle ander 
loodgieterijmateriaal behoren niet tot de 
verantwoordelijkheid van Durlem. Bij problemen 
verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen 
met uw loodgieter-fitter.

• De klant is verantwoordelijk voor de 
toegankelijkheid van de ontharder. Wanneer 
het apparaat niet vlot toegankelijk is worden er 
geen werkzaamheden uitgevoerd en worden de 
verplaatsingskosten in rekening gebracht.

• Wanneer de onderhoudswerkzaamheden niet 
kunnen worden uitgevoerd omwille van een 
probleem met het water, het zout, de elektriciteit 
of omdat de afsluitventielen lekken, worden er 
geen werkzaamheden uitgevoerd en worden de 
verplaatsingskosten in rekening gebracht.

• Wanneer er geen verantwoordelijke ter plekke is, 
betekent dit dat de interventiekosten zonder meer 
worden aanvaard.




