
 

 

Handleiding ENISTO® Waterontharder Medium 

Aanbevolen gebruikswijze 

De ENISTO® waterontharder is geschikt voor waterleidingen van kunststof, RVS, aluminium 

en koper met een diameter tussen 12 en 38mm. De sterke magneten maken dit model 

ideaal voor huishoudens tot en met 6 personen of voor grotere verwarmingsketels. Het 

wordt aangeraden om de ontharder net voor of na de watermeter te plaatsen.  

Kalk in het water vormt zich door de binding van calcium en magnesium. Wanneer het water 

door het magnetisch veld van de waterontharder stroomt, veranderen de eigenschappen 

van calcium en magnesium zodat deze niet meer binden met elkaar. Dit effect houdt tot 72 

uur aan. Indien water zich langer in de leidingen bevindt wordt het aangeraden om met 

meerdere ontharders te werken. Bijvoorbeeld: als u de waterontharder aan de watermeter 

plaatst en u wast slechts 1 maal per week dan zal het water in de leiding voor de 

wasmachine wel kalk bevatten aangezien het meer dan 72 uur niet in contact is gekomen 

met het magnetisch veld. In dit scenario is het aangeraden om een waterontharder net voor 

de wasmachine te plaatsen. ENISTO biedt ook een light versie aan van de waterontharder 

die ideaal is om voor een apparaat te plaatsen. 

Installatie 

Voor de installatie heeft u geen extra materiaal nodig. De vijzen en inbussleutel zijn 

meegeleverd in de verpakking. 

1. Plaats de onderkant van de waterontharder op de waterleiding en houd dit tegen. Dit 

is het onderdeel met de kleinste gaatjes. 

2. Plaats de bovenkant van de waterontharder op de waterleiding. 

3. Plaats de vijzen door de bovenkant van de waterontharder en draai ze vast in de 

onderkant van de waterontharder. OPGELET: draai de vijzen niet te vast om 

vervorming van de waterleiding te voorkomen 

 

 

 



 

Waarschuwingen 

Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Houd dit product uit hun buurt. 

Dit product bevat sterke magnetische componenten. Weg van elektrische apparaten en 

pacemakers houden. 

Bij vragen of opmerkingen over het product kan u mailen naar: contact@enisto.com 


