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1. Belangrijke informatie 
! Lees deze handleiding eerst aandachtig, alvorens tot gebruik van de machine 
over te gaan. 

Bewaar deze handleiding altijd bij of in de buurt van de machine. Zorg er tevens voor dat 
bij verkoop of overdracht van de machine de handleiding bij de machine blijft, zodat 
nieuwe gebruiker op de hoogte kan worden gebracht van de belangrijke informatie en 
waarschuwingen in deze handleiding.  

Alle waarschuwingen in deze handleiding zijn ter bescherming van de gebruiker met in 
achtneming van de Machine richtlijn “98/37 , alle aanpassingen en “Product harmonisatie 
technische standaards” EN 60335-1 and EN60335-2-58. 

A: 

• Het aansluiten van de machine , zowel elektrisch als op het waternet, dient uitsluitend 
te worden gedaan door gekwalificeerd en geautoriseerd personeel. 

• Deze machine dient uitsluitend door volwassenen te worden bediend. 
• Plaats de machine niet op de voedingskabel, afvoer of toevoerslang. 
• Gebruik de machine niet om op te staan, de kap van machine is niet ontworpen om het 

gewicht van een persoon te dragen. 
• Minimale ruimte temperatuur 10°C. 

 

B: 

Voor de juiste werking van de Ontharder: 

• Het is verstandig om na gebruik, bij lange stilstand van de machine, de spanning van 
de machine af te schakelen en de kraan van de watertoevoer naar de machine af te 
sluiten! 

• Schakel voor onderhoud en reparatie werkzaamheden altijd een erkend en speciaal 
hiervoor opgeleide servicedienst in! 

 

Waarschuwing!: 

 

• Controleer regelmatig of de afvoer en de overloop nog goed het water kan 
afvoeren. Dit om eventuele waterschade te voorkomen. 

 

 

 

RHIMA Nederland B.V. wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor ongevallen 
aan personen of goederen als gevolg van het niet opvolgen van de boven 
genoemde normen en instructies. 
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2. Algemeen 
 
 
De 541D19 is een elektromechanische 2 cycli-besturingsklep voor het ontharden van drink- 
en proceswater. Wanneer de afvoerklep wordt geopend, komt de klep automatisch in de 
regeneratiestand; omwille van het beperkt aantal bewegende onderdelen verzekert dit 
eenvoudig en betrouwbaar systeem een jarenlange probleemloze werking. 
De mechanische 7 of 12 dagen timer biedt een instelbare cyclustijd voor pekeling/trage 
spoeling, om een exacte instelling mogelijk te maken al naargelang de watercondities en het 
waterverbruik. De klep werd ontworpen voor hard water bypass tijdens regeneratie. 
Een ingebouwde hardheidsregelaar, die hard en zacht water mengt om aan de bijzondere 
behoeften van elke installatie te voldoen, is een optionele eigenschap. Om de 
pekelbakvulling te sturen, moet een conventionele vlotterpekelklep met luchtkeerklep 
voorzien worden. De volgende sequentie wordt gevolgd: 
 
1. SERVICE: 
Hard water stroomt door het harsbed naar beneden en door de stijgbuis terug naar boven; 
het water wordt onthard tijdens de passage door het hars. De doorvoercapaciteit is 
afhankelijk van het maximum toegelaten drukverlies over de gehele waterontharder en van 
de maximum toegelaten belading (over het algemeen 40 liter zacht water per uur per liter 
hars). 
 
2. PEKELING: 
Pekel, door de injector uit de pekelbak opgezogen, stroomt door de stijgbuis naar beneden 
en traag door het harsbed terug naar boven naar de riool; het hars wordt geregenereerd 
wanneer de pekel er doorheen stroomt. De pekelcyclus wordt afgesloten wanneer de 
luchtkeerklep sluit. 
 
3. TRAGE SPOELING: 
De trage spoeling duurt verder voor de rest van de pekelcyclus; het aandrijfwater van de 
injector stroomt door de stijgbuis naar beneden en traag door het harsbed terug naar boven 
naar de riool, zodat de pekel uit de harstank wordt gespoeld. 
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3. Installatie 
 
 
 
Installatie 
 
!!! OPGELET 

• Voor een goede werking van het toestel moet de ingangsdruk van minimaal 1,4 bar 
tijdens regeneratie en maximum 8,3 bar tijdens service liggen. Installeer, indien 
nodig, een drukreduceerventiel voor het systeem. 

• De installatie mag enkel door een professionele installateur worden verricht. 
• Het installeren Zowel mechanisch als elektrisch moeten worden verricht in 

overeenstemming met de lokaal geldende richtlijnen en wetgeving. 
• Installeer het toestel niet te dicht bij een warmwaterketel (min. 3 m leiding tussen de 

uitgang van het toestel en de ingang van de warmwaterketel); warmwaterketels 
kunnen soms via de koude leiding warmte doorgeven naar de stuurklep; installeer 
altijd een terugslagklep aan de uitgang van het toestel. 

• Indien de stuurklep niet uitgerust is met een bypass, moet een bypasssysteem met 
drie kranen worden geïnstalleerd om gedurende onderhoudswerken het bypassen 
mogelijk te maken.( fig 3) 
 

 
Fig 3. 
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Voor een correcte installatie van het toestel, ga als volgt te werk: 
 

1. Ingang/uitgang: sluit de inlaat en uitlaat aan op de stuurklep; als u de voorkant 
van de klep voor u houdt, is de ingang rechts en de uitgang links. 

2. Rioolleiding: sluit een slang aan op de rioolelleboog van de klep en zorg ervoor 
dat deze goed vast zit; steek de rioolslang in een standpijp, met sifon indien nodig; 
zorg ervoor dat de rioolslang: 

• zo kort mogelijk is, 
• niet te hoog gaat, 
• geen kinken vertoont, 

daar dit alles ongewenste tegendruk zal veroorzaken. 
3. Pekelleiding: een conventioneel vlotterpekelklepsysteem met luchtkeerklep is 

nodig voor een goede pekeling tijdens regeneratie; gebruik 3/8” polytube voor het 
aansluiten van het pekelsysteem op de klep; draai de moer niet te hard aan. 

 (Is reeds door fabriek geïnstalleerd) 
4. Transformator: verifieer of de aansluitspanning de juiste is en steek vervolgens 

de stekker in het stopcontact.  
 
 
 
 

 
In werkingstelling 
 
Na het installeren is het toestel klaar om in werking te worden gesteld. Ga als volgt te werk, 
terwijl u het toestel op lekkages controleert: 
 

1. Plaats het toestel in bypass zie fig 3 en open de hoofdwatertoevoer; open de 
waterkraan en laat het water gedurende enkele minuten lopen tot alle onzuiverheden, 
die bij het installeren zijn achtergebleven, weggespoeld zijn; sluit de kraan. 

2.  Draai de bypassklep langzaam in de service positie en vergrendel deze; laat het 
water de harstank volledig vullen. 

3.  Open voorzichtig een koud waterkraan en laat het water tenminste 2 minuten lopen 
om het harsbed te schikken en alle lucht uit het systeem te verwijderen; sluit de 
kraan. 

4. Zet de timerdekselschroef los en verwijder de frontkap. 
5. Programmeer de stuurklep naargelang de specifieke installatie (zie “programmering” 

 in “4.bediening”.). 
6.  Vul de pekelbak met water, hoger dan het niveau van de luchtkeerklep. 
7.  Draai de timerknop langzaam tegen de klok richting in, tot de pekeling/trage 

spoelingssectie op het regeneratienokkenwiel de actuator volledig naar beneden duwt 
om de afvoerklep te openen; afhankelijk van het aantal ingeduwde haakjes, zal u een 
aantal omwentelingen moeten draaien; de klep wordt nu in de pekeling/trage 
spoelingspositie gebracht. 

8.  Laat de klep water uit de pekelbak zuigen tot de luchtkeerklep sluit. 
9. Zet het toestel in bypass. 
10. Voeg de juiste hoeveelheid water bij in de pekelbak. 
11. Voeg zout bij in de pekelbak. 
12. Stel de vlotter van de pekelklep af op het waterniveau in de pekelbak. 
13. Draai de bypassklep terug in de servicepositie. 
14.  Draai de timerknop langzaam verder in tegen de klok ingestelde richting, tot de 

actuator vrijkomt en de afvoerklep zich sluit; de klep wordt nu terug in de 
servicepositie gebracht. 

15. Stel opnieuw het uur van de dag in. 
16. Installeer de frontkap. 
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Mengschroef (optioneel) 

Om de resthardheid af te stellen, moet de ingebouwde mengschroef geregeld worden in 
functie van de hardheid van het inkomend water en de gewenste resthardheid; de 
schaalverdeling op de mengschroef geeft geen absolute indicatie, maar dient enkel als 
referentiepunt: 
• Om de resthardheid te verhogen: draai de schroef in tegen de klok ingestelde 

richting. 
• Om de resthardheid te verminderen: draai de schroef in met de klok mee. 
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4. Bediening 
 

!!! Zorg er altijd voor voldoende zout in de pekeltank. 
 
Belangrijk!!! 
 
 Als de spanning van de machine af is geschakeld of na een stroomuitval, moet altijd de klok 
weer op de correcte tijd worden gezet. 
 
De Elektromechanische Timer 

 
 

 
 
Programmering 
 
De elektromechanische timer gebruikt een 12 of 7 dagen 
regeneratieschijf om de dag(en) van regeneratie in te 
stellen. De cyclustijd van de pekeling/trage spoeling kan 
ingesteld worden; een “snelle regeneratie” versie met 
kortere regeneratieduur is beschikbaar. 
 
 
 

ET-55 / ET-110 gebruikers handleiding Rev1.0Pagina 8 van 15



 
A: klokplaat 
B: raam v/h regeneratietijdstip  
C: dag-indicator 
D: 12/7 dagen regeneratieschijf cyclustijd-indicator 
E: haakjes  
F: actuator  
G: afvoerklep 
H: blokkeerschroef 
I: pekel./trage spoelingssectie  
J: pekeling/trage spoeling 
K: timerknop  
L: raam v/h uur van de dag 
 
 
 

• regeneratietijdstip: 
Draai de klokplaat (A) tot het gewenste regeneratietijdstip in het raam v/h 
regeneratietijdstip (B) verschijnt. 
 

• uur van de dag: 
Draai de timerknop (K) in tegengestelde richting tot het juiste uur van de dag op het 
kloktandwiel in het raam v/h uur van de dag (L) verschijnt. 
 

• dag(en) van regeneratie: 
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Met alle haakjes (E) uitgetrokken, draai de regeneratieschijf (D), tot dag “1” met de 
dagindicator 
(C); duw de haakjes (E) in, die overeenkomen met de gewenste dagen van 
regeneratie. 
 

• regeneratiecycli: 
De lengte van de pekeling/trage spoelingscyclus wordt bepaald door de lengte van de 
pekeling/trage spoelingssectie (I) op de regeneratienokken; deze is in te stellen 
tussen 70 en 115 min voor de gewone versie, 
of 30 en 60 min voor de snelle regeneratie versie: 

o Draai de timerknop (K) in tegen de klok in tot de regeneratienokken 
toegankelijk zijn. 

o Zet de blokkeerschroef (H) los. 
o Draai de bovenste nok tot de gewenste pekeling/trage spoelingscyclustijd 

overeenkomt met de cyclustijd-indicator (J). Afhankelijk van model ET55 kort 
of ET110 lang. 

o Zet de blokkeerschroef (H) vast. 
 

 
Supplementaire mogelijkheden 
 
Onmiddellijke regeneratie:  
 
Een onmiddellijke regeneratie kan manueel gestart worden door het haakje (E) in te 
duwen dat overeenkomt met de dag-indicator (C) en de timerknop (K) tegen de klok in te 
draaien, tot het uur van de dag in het raam v/h uur van de dag (L) overeenkomt met het 
regeneratietijdstip (zie raam v/h regeneratietijdstip (B)); het uur van de dag en het haakje (E) 
moeten terug worden ingesteld wanneer de regeneratie afgelopen is. 
 
Snel programma-nazicht 
 
Indien u wilt controleren of het systeem correct functioneert, ga als volgt te werk: 
 
1. Sluit de elektrische voeding aan. 
2. Open de watertoevoer naar de klep. 
3. Zet de timerdekselschroef los en verwijder de frontkap. 
4. Draai de timerknop (M) langzaam in tegen de klok ingestelde richting tot de pekeling/trage 

spoelingssectie (I) op het regeneratienokkenwiel de actuator (F) volledig naar beneden 
duwt om de afvoerklep (G) te openen; afhankelijk van het aantal ingeduwde haakjes, zal u 
een aantal toeren moeten draaien; de klep wordt nu in de pekeling/trage spoelingspositie 
gebracht. 

5. Controleer de pekelaanzuiging door te luisteren of te voelen naar aanzuiging. 
6. Draai de timerknop (M) langzaam in tegen de klok ingestelde richting tot de actuator (F) 

vrijkomt en de afvoerklep (G) zich sluit; de klep wordt nu terug in de servicepositie 
gebracht. 

7. Stel opnieuw het uur van de dag in. 
8. Installeer de frontkap. 
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5. Jaarlijks onderhoud 
 
Om de goede werking van de stuurklep te verzekeren, moeten de volgende onderdelen 
jaarlijks worden gecontroleerd: 
 
1. Reinig injector en injectorfilter. 
2. Controleer de programmering van de timer; herprogrammeer timer indien nodig. 
3. Controleer de correcte uitvoering van het programma (zie “Snel program-nazicht” pg. 11). 
4. Meet de resthardheid; stel de mengschroef af indien nodig. 
5. Controleer min. en max. waterdruk; installeer een drukreduceerventiel indien nodig. 
6. Controleer het vlottermechanisme van de pekeltank. 
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6.  Problemen oplossen. 

 

Hard (onbehandeld) water 

Oorzaak Oplossing 
 

1. Open of defecte bypass 1. Sluit of controleer de bypass 
2. Te groot waterverbruik 2. Controleer regeneratie-frequentie 
3. Klep in regeneratie  3. / 
4. Harsverlies 4. Vervang harskern 
5. Mengschroef staat open 5. Sluit mengschroef 
6. Verandering in waterhardheid 6. Pas de regeneratiefrequentie dienovereenkomstig 

aan 
7. Toestel regenereert niet 7. Zie probleem “Toestel regenereert niet” 
8. Klep zuigt geen pekel aan 8. Zie probleem “Klep zuigt geen pekel aan” 
9. Verminderde uitwisselingscapaciteit van het hars 9. Reinig of vervang het harsbed 
10. Geen zout in de pekelbak 10. Voeg zout toe 

 
11. Lek aan de stijgbuis 11. Controleer positionering en toestand van stijgbuis 
 

Toestel regenereert niet 

Oorzaak Oplossing 
 

1. Defecte elektrische voeding 1. Controleer elektrische werking (zekering, 
transfo,...) 

2. Defecte timermotor 2. Vervang timermotor 
3. Regeneratiefrequentie nietgeprogrammeerd 
 

3. Controleer de dagen van regeneratie op de 
regeneratieschijf 

4. Timerknop niet meer uitgelijnd met 
kloktandwiel 

4. Zie Vervangingsprocedures “Uitlijning timerknop 
en kloktandwiel” 

5. Centrale as verschuift constant 5. Controleer minimum werkingsdruk; zie Installatie 
“Afvoerregelkraan” 

 

Klep zuigt geen pekel aan 

Oorzaak Oplossing 
 

1. Lage werkingsdruk 1. Controleer werkingsdruk; moet boven 1,4 bar 
liggen 

2. Afvoerregelkraan te veel gesloten 2. Open de afvoerregelkraan langzaam tot het toestel 
pekel opzuigt 

3. Verstopte injector 3. Reinig injector 
4. Verstopt injectorfilter 4. Reinig injectorfilter 
5. Vernauwingen in rioolleiding 5. Controleer rioolleiding op kinken of vernauwingen 
6. Vernauwingen in pekelleiding 6. Controleer pekelleiding op kinken of vernauwingen 
7. Lek in de pekelleiding 7. Controleer pekelleiding en aansluitingen op 

luchtlekkages 
8. Onvoldoende water in pekelbak 8. Controleer werking en afstelling van de pekelklep 
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7.  Technische Specificaties 
 
Algemeen 
 

 
Gegevens  ET55 ET110 
Max.doorstroomsnelheid  liter/uur 1200 1800 
Drukverlies bij max.doorstroom Bar 0,7 1,1 
Capaciteit per 10 dH Liters 1200 2400 
Regeneratie    

Zoutverbruik kg 0,75 1,5 
 Waterverbruik Liters 55 55 

Harsfilter Liters 5,5 11 
Zoutvoorraad kg 10 12 
Afmetingen (diepte x breedte x hoogte) mm 395x230x560 395x230x665 
    
    

 
  

• Materiaal van het kleplichaam 
• Aansluitingen 

            - ingang/uitgang 
            - rioolleiding 
            - pekelleiding 
            - tank 
            - stijgbuis 

• Hardheidsregelaar 

Glasvezel versterkt Noryl£ 
Messing adapters BSP, ¾” 
man./vr./elleboog man. 
1/2” NPT met slangpilaar 13 mm 
Compressieaansluiting 3/8” polytube 
2 1/2” - 8 NPSM 
1,050” / 26,7 mm 
Optioneel 

• Debietwaarden (klep met 
stijgbuis) 

             - service 
 
Kv = 4,1 / Cv = 4,8 

• Toepassing  Ontharder 6” - 12” 
• Werkingsdruk 
• Werkingstemperatuur 
• Elektrische voeding 

2-6 bar  
55 °C 
230V - 50 Hz, max.  

• Regeneratie 
• Programmator 

            - start van regeneratie 
            - type regeneratie 
            - uur van regeneratie 
            - pekeling/trage spoeling 
            - pekelbakvulling 

2 cycli, tegenstroom pekeling 
Elektromechanisch 
Tijd gestuurd, 7 of 12 timer 
Uitgesteld 
Instelbaar 
Instelbaar: 30 - 60 min / 70 – 115 min 
Vlottergeregeld 
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De Schone Kunst van Vaatwassen 

 
 

RHIMA Nederland B.V. 
Energieweg 4-6  3762 ET 

Postbus 17  3760 AA 
SOEST 

Tel.  (035) 6098181 
Fax  (035) 6098180 

E-mail: service@rhima.com 
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