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Inleiding
Geachte klant, 

Allereerst bedankt voor uw offerte aanvraag! Aan de hand van uw gegevens raden wij u
onze OS General Series aan. De modellen zijn geschikt voor huishoudelijk gebruik. 
Afhankelijk van uw waterverbruik en gezinsgrote raden wij u een model aan. 

Welkom bij Ontkalksnel.nl, de voordeligste installateur van Nederland! Graag 
introduceren wij ons eerst voordat we verder gaan naar ons product. Op de volgende 
pagina's komt u er achter hoe wij ervoor zorgen dat uw huis 100% kalkvrij wordt! 

Nieuwsgierig wat wij u te bieden hebben? Lees de brochure geduldig door, we hebben 
geen haast! Als er vragen ontstaan tijdens het lezen van de brochure staan wij voor u 
klaar om deze te beantwoorden. 
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Een groot pand is in onze ogen niet nodig, wij werken enkel met een opslag
en een kleine showroom. 
Wij hebben geen wagenpark, alleen ons eigen werkpaard.
Personeel hebben wij niet in loondienst, wij doen alles zelf!

U vraagt zich af, hoe krijgt Ontkalksnel.nl dit voor u als consument voor elkaar in
tegenstelling tot haar concurrenten? Het antwoord daarop is vrij simpel.
Ontkalksnel.nl ontwijkt de onnodige kosten om de prijs voor u laag te houden.
Hieronder vatten wij samen hoe wij dit mogelijk maken voor onze klanten:

Natuurlijk leveren wij niet in op kwaliteit. Elke situatie wordt individueel
nauwkeurig bekeken en samen met de klant wordt er een maatplan opgesteld. 

Over ons

Ontkalksnel.nl is een klein installatiebedrijf gestart door twee enthousiaste 
ondernemers. Het is u waarschijnlijk wel opgevallen, het laten installeren van een 
waterontharder is op zijn minst gezegd een flinke investering. Ontkalksnel.nl 
speelt hier op in, wij proberen namelijk zacht water voor elk huishouden een 
mogelijkheid te maken!
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Personen per huishouden:
 

Capaciteit bij 10°dH:

Nominale doorstroom:

Harsinhoud:

Max. zoutvoorraad:

Zoutverbruik per regeneratie:

Regeneratieduur:

1-3
 

2500 liter
 

1,0 m3 / uur
 

8 liter
 

25 kg
 

1,28 kg
 

30 minuten

OSG - 2500

Personen per huishouden:
 

Capaciteit bij 10°dH:

Nominale doorstroom:

Harsinhoud:

Max. zoutvoorraad:

Zoutverbruik per regeneratie:

Regeneratieduur:

3-5
 

3800 liter
 

1,5 m3 / uur
 

12 liter
 

35 kg
 

1,88 kg
 

40 minuten

OSG - 3800

Personen per huishouden:
 

Capaciteit bij 10°dH:

Nominale doorstroom:

Harsinhoud:

Max. zoutvoorraad:

Zoutverbruik per regeneratie:

Regeneratieduur:

4-7
 

5800 liter
 

2,1 m3 / uur
 

18 liter
 

50 kg
 

2,88 kg
 

45 minuten

OSG - 5800

€995,-

€1195,-

€1295,-

Optioneel: Zoutalarm met Wifi functie voor €199,- extra!

Optioneel: Zoutalarm met Wifi functie voor €199,- extra!

Optioneel: Zoutalarm met Wifi functie voor €199,- extra!

OS General Series

Inclusief installatie!

Inclusief installatie!

Inclusief installatie!
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De OS Series waterontharder is 
ontworpen voor huishoudens tot 7 
personen en onthardt tot 5800 liter 
water per regeneratiecyclus bij 8°dH 
ingangswaterkwaliteit. 

De OS Series werkt volgens het 
ionenuitwisselingsproces, het 
wisselt de "hardheidsmineralen" 
calcium (Ca 2+ ) en magnesium (Mg 2+ 
) proportioneel uit met natriumionen 
(Na + ). De kalkaanslag blijft achter in 
de harskern en het resultaat is zacht 
water.

OS General Series

 Harskern

Regeneratie proces

Wanneer de harskern verzadigd is 
moet het hars gespoeld worden. Dit 
noemen wij het regeneratieproces.

De waterontharder dient gevuld te 
worden met zout. De elektronisch klep 
voegt de juiste hoeveelheid water bij 
zodat er pekelwater ontstaat. Tijdens 
de spoeling zorgt het zoute water 
ervoor dat het kalk mee spoelt naar de 
afvoer. Wanneer het 
regeneratieproces is afgerond is de 
harskern leeg en klaar uw water te 
ontkalken.
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Het systeem wordt geregeld door een 
elektronische watervolume gestuurde 
klep BNT 850, die op de GVK-drukfles 
is gemonteerd. Alle data is af te lezen 
op het uitneembare display.

De computer is voorzien van de 
volgende functies:

Vakantiemodus
 

Tijd/volume gestuurd
 

Laag stroomverbruik (3 watt)

OS General Series

Elektronische klep

By-pass

De BNT 850 is voorzien van een by- 
pass. Deze zorgt ervoor dat er op elk 
gewenst moment weer hard water 
geleverd kan worden, 

Door beide knoppen in tegengestelde 
richting te draaien wordt de by-pass 
ingeschakeld. Dit is van belang 
wanneer er hard water nodig is voor 
bijvoorbeeld het besproeien van de 
tuin of het plegen van onderhoud aan 
de waterontharder.
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OS General Series

OSG - 2500

OSG - 3800

OSG - 5800

Afmetingen

640mm

640mm

1110mm

OSG - Series
440mm

OSG - Series
225mm

Ons product is verpakt in een compacte
kastbehuizing. Dit zorgt er voor dat wij
ons product in bijna elk huishouden
kunnen plaatsen! Hieronder worden de
afmetingen schematisch weergegeven. 

8



Onderhoud

Resin Clean is een 
ionenwisselaarharsreiniger die de hars 
reinigt en desinfecteert tijdens de 
regeneratiecyclus. Deze reiniger is in de 
eerste plaats ontwikkeld om de 
uitwisselingscapaciteit van de hars te 
herstellen. De waterontharder moet 
minimaal 1x per jaar spoelen, 1 Flesje 
bevat 2 spoelingen. Resin cleaner is voor
€22,95 verkrijgbaar in de webshop of bij 
uw aanspreekpunt van Ontkalksnel.nl

Eén zoutvulling is voldoende voor ca. 3-4 
maanden, afhankelijk van de 
waterhardheid/waterverbruik, waarna 
nieuw zout moet worden bijgevuld. Een 
geïntegreerde veiligheidsvlotter met 
boei beschermt de kastbehuizing tegen 
overstromend water. 

Zout is verkrijgbaar bij bouwmarkten en 
of kluswinkels. Binnen de gemeente 
Waadhoeke is het zout ook bij ons adres 
op afspraak af te halen.

Alvast vooruit bestellen? Wij raden aan 
om alvast 3 zakken zout bij te bestellen. 
Hier kunt u het aankomende jaar mee 
vooruit. 

Zout

Harsreiniger
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https://www.aqmos.com/filtermedien-ionenaustauscher/

