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34° dT 57°dT 71°dT

102 dT 114 dT10" / 17" 8" / 3 5" 10" / 3 5"

10" / 3 5" 10" / 5 4"

32 / 50 / 6 7 cm 32 / 50 / 1 14 cm 32 / 50 / 1 14 cm

31 / 52 / 1 14 cm 65 / 3 8 / 177 cm
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1,2 (m /h) 1,7 (m /h)

dwuelemento wy

5 min
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6 min

40 min

8 min

8 min

10 min

60 min

8 min

8 min

10 min

60 min

8 min

8 min

10 min

60 min

10 min

10 min

13-14 min

60 min

220-240 V / 50-0Hz, 12V A C (1A ),
5W (alleen tijdens regeneratie) 

1 - 30° C,
2,5 - 4 bar ,

6 bar ,
1",

4 - 30° C

WS-30-H-1650-MONO ST-40

Technische kenmerken

Model

1. Onderdelen

1.1 Het apparaat
1a. De geassembleerde ontharder

2. Bypass samen met accessoires: 

2a. Voeding

2b. Aansluitingen 1"

2c. Bevestigingsmiddelen (om de bypass aan te sluiten op de kop) 

2d. Inbussleutel

-Gebruiksaanwijzing kop

-Gebruiksaanwijzing apparaat

Terugspoelen

Spoelen

Bijvullen

Pekel

Nominaal debiet

Ionietgehalte

Algemeen ionenwisselingsvermogen

Waterverbruik voor regeneratie bij 
een druk van 2,6 bar

Vemiddeld zoutverbruik voor regeneratie

volume van de zouttank

Apparaatafmetingen breedte 
/ diepte / hoogte

Cilindergrootte diameter / hoogte

Voeding, spanning, stroomverbruik, 

omgevingstemperatuur, nominale druk, 

maximumdruk, aansluiting,

temperatuur toevoerwater

1a

m 3 m 3 m 3

Primo 12 L Primo 20 L Primo 25 L



1.2 Apparaat uit twee elementen

1b. Drukvat 10x54
2. Bypass samen met accessoires: 2a. Voeding
            2b.  Aansluitingen 1"
            2c. Bevestigingsmiddelen (om de bypass aan te sluiten op de kop) 2d. Inbussleutel
3. Distributieleiding met korf onderaan (geplaatst in het vat)
4.BNT165-kop met korf bovenaan
5.3/8" pekelleiding (voor aansluiting van de pekeltank op de controlekopinjector)
6.Overloopleiding (naar afvoer naar de afvoer naar de riolering)
7.De volledige pekeltank met een vlotter gemonteerd binnenin en een stromingsbuis
8.Beddingmateriaal
9.Materiaal van de ionenwisselaar (oranje)
10.Zout (optioneel)
-Gebruiksaanwijzing kop
-Gebruiksaanwijzing apparaat

OPGELET! Vaten 10x54 worden niet opnieuw gevuld met ionenwisselaarmateriaal, ze moeten door 
de gebruiker worden gevuld.

OPGELET! Zet de toevoerklep op de UIT-stand en laat de druk van het watertoevoernet.

Installatie

2. Installatie
er  

te plaatsen voor elk apparaat om de controlekop te beschermen tegen de potentiële mechanische onzuiverheden die aanwezig 
kunnen zijn in het toegevoerde water.

Montage van het apparaat
1. Plaats de bypass met bevestigingsmiddelen (afb. 1)
2. Inbegrepen aansluitingen 1" (2.2) aansluiten op de installatie (na de watermeter en/of hydrofoor)
3. Het apparaat aansluiten op de connectoren
4. De afvoerslang (niet meegeleverd) aansluiten
5. De overloopslang (niet meegeleverd) aansluiten. Bij montage van de overloop op de riolering, moet een luchtgat of, 
indien onmogelijk, een wasmachinesifon worden gebruikt.
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Montage van het apparaat uit twee elementen
1.  Bevestig de buis (afdichten met kleefband) aan het bed tijdens het opnieuw vullen
2. Giet het beddingmateriaal
3. Giet het bed geleverd bij de set
4. Breng silicone aan op de koppen (O-ringen op het vat en geleiding van de verdeelbuis)
5. Plaats de bovenste korf
6. Schroef de kop op het vat
7. Monteer de bypassbevestiging met bevestigingsmiddelen (afb. 1)
8. Inbegrepen aansluitingen 1" (2.2) aansluiten op de installatie (na de watermeter en/of hydrofoor)
9. Sluit het vat aan op de aansluitingen
10. Sluit de afvoerslang aan
11. Slang voor pekel (een zijde in de kop naar de injectorbocht, andere zijde naar de vlotter in de pekeltank)
12. Sluit de overloopslang aan.
Bij montage van de overloop op de riolering, moet een wasmachinesifon worden toegepast.

aansluitschema
naar de ontharder uit twee elementen
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input

output

inputoutput
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aansluitingen

luchtspleet 2 cm 
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Controlekoppen wanneer beide apparaten zijn aangesloten volgens onderstaande illustratie, elementen nodig voor de aansluiting
zijn meegeleverd met de set.

bypassklep

fig.1
Kop schroef

bevestiging
bypass 



REG.CAP. =

Montage

3.  Opmerkingen
- Heet water kan het wateronthardingssysteem ernstig beschadigen. Bij installatie nabij een boiler, moet een terugslagklep worden 
gemonteerd in de boiler in de heetwatertank of op de toevoerleiding tussen het apparaat en de tank
- De druk van het water op de input moet in het bereik van 2,5 tot 4 bar liggen
- De vereiste omgevingstemperatuur voor de ontharder bedraagt 1-30 °C. De ontharder moet worden beschermd tegen vorst.
- ALLEEN ZOUTTABLETTEN mogen worden gebruikt om het bed te regenereren.
- Voor montage van de controlekop moeten een geschikte injector en restrictor worden gekozen (zie gebruiksaanwijzing van de 
kop, p. 13) - betreft apparaten uit twee elementen.

4. BNT-kop programmeren

ionenwisselingsvermogen

hardheid  d

Het gedetailleerde schema voor het programmeren van de kop wordt vermeld in de gebruiksaanwijzing van de BNT-kop op pagina 8. 
Het is echter raadzaam de volledige gebruiksaanwijzing te lezen alvorens u gaat programmeren.

Om de hoeveelheid water tussen regeneraties te berekenen - REG.CAP. - moet u het ionenwisselingsvermogen van het station delen 
door de hardheid van het toegevoerde water in Duitse graden.

Bijv.Ik heb een ST-40 ontharder - vat 40 l. Ionenwisselingsvermogen
van dit station is 114 0dT. De hardheid van mijn water bedraagt 150 °d. Dit betekent 1140d / 150d = 7,6T. Bijgevolg bedraagt de waarde
in dit voorbeeld 7,6.

5.1

5.2 5.3

5.4

5. Automatische activering

5.1 Aansluiten op de hoofdelektriciteitsvoorziening
5.2 Zorg ervoor dat de bedrijfscyclusindicator de positie 

ERV/PRACA aangeeft.
5.3  Stel de bypasspositie in op Output - open, Input - open
5.4  Sluit de debietmeter aan, plaats deze in de uitlaat van de bypass

Voor de automatische activering moet de kop worden geprogrammeerd overeenkomstig punt 4.

Nadat de controller is geprogrammeerd moet u onderstaande stappen volgen om te kunnen overgaan naar de volgende 
stap (automatische activering):

1. Giet 10 liters zuiver water in de pekeltank
2. Druk op "VIERKANT" ( ) en houd ingedrukt, bericht "MAN.REG.DELAY" verschijnt op het scherm”
3. Druk eenmaal op "VIERKANT" ( )
4. Selecteer met pijl "omhoog" ( ) of "omlaag" ( ) 
"MAN.REG.IMMEDIAT"
5. Druk eenmaal op "VIERKANT" ( )
6. Druk eenmaal op "MENU" ( )

Na het uitvoeren van bovenstaande stappen, verschijnt het bericht "BACKWASH. XX REMAIN" op het scherm. XX geeft de
 resterende tijd tot het einde van de fase aan bijv. 10 min.
Als het terugspoelen is voltooid, zal het apparaat automatisch overgaan naar de volgende stap - BRINING.

7. Als het bericht "BRINE XX REMAIN" niet langer knippert op het scherm, druk dan eenmaal op "VIERKANT" ( )



De controller zal automatisch de activering van het apparaat uitvoeren, na het voltooien van de procedure, er moet worden 
nagekeken of er geen geel water uit de installatie stroomt. Zo ja, moet de activering worden herhaald (of moet water door het 
apparaat lopen tot volledige helderheid wordt verkregen).

Als het water na activering helder is, moet de hoeveelheid zout aangegeven in de tabel op p. 2 van de gebruiksaanwijzing 
in de pekeltank worden gegoten.

6. Technisch advies
- Het is raadzaam de inputparameters te controleren na elke onderbreking van de stroomvoorziening.

eigenschappen van water.
- Na montage van het apparaat en de activering ervan, moet de waterhardheid worden gecontroleerd. Indien nodig moeten de 
parameters worden aangepast aan de gevraagde waarden met de bypassklep en de stelschroef (zie gebruiksaanwijzing 
BNT165/265-kop)

- Vermijd vorming van zogenaamde zoutafzetting.

BELANGRIJK - We raden aan om apparaten met twee elementen zo dicht mogelijk bij het aansluitpunt 
aan te vullen doordat na het aanvullen de vaten heel zwaar zijn. Transport van aangevulde vaten kan 
moeilijk en in extreme situaties gevaarlijk zijn door het gebrek aan handgrepen. Apparaten van beide 
types mogen niet horizontaal of "ondersteboven" worden vervoerd of gedragen, dit kan ernstige schade 
veroorzaken. In geen geval mogen apparaten worden verplaatst door de controlekop hiervoor vast 
te houden.
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