
Levensduur van de Scale Control Plus 
cartridge bepalen

Deze handleiding is geschikt voor Quooker-systemen die voor oktober 2017 zijn geïnstalleerd.
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Hardheid testen

•  Meet eerst de totale hardheid van het water met behulp van de testkit om de verwachte 

levensduur van de cartridge te bepalen.

•  Controleer of de Scale Control Plus optimaal werkt door de hardheid van het koude water  

te vergelijken met de hardheid van het water uit de Quooker-tank. De tweede waarde  

moet lager zijn.

1. Testbuis vullen

Haal de testbuis uit de doos. Neem een 

watermonster uit de koudwatertoevoer. 

Spoel de testfles om met dit watermonster 

en vul de fles dan tot 5 ml (gemarkeerd  

op de fles). 

2. Reagens  toevoegen

Voeg de reagens langzaam toe,  druppel 

voor druppel, terwijl je het water rustig  

in beweging houdt. Tel het aantal druppels 

dat nodig is om de rode kleur van de 

oplossing groen te laten worden.

3. Waterhardheid bepalen

Eén druppel reagens komt overeen 

met 1,0 °dH (Duitse hardheid): als er 

bijvoorbeeld 9 druppels nodig zijn om  

het monster groen te laten worden, 

betekent dit dat de hardheidsgraad  

van het water 9 °dH is.
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Hardheidstabel

•  De linkerkant van de tabel toont de waterhardheid. De tabel toont de verwachte levensduur 

van de cartridge. Vervang de cartridge voordat deze volledig verzadigd raakt.

•  Vul in onderstaande tabel de vervangingsdatum van de cartridge in. Bewaar deze op  

een handige plek. Zorg dat je tijdig een nieuwe cartridge bestelt. 

Totale hardheid (°dH) * Levensduur cartridge (in weken)

Type reservoir

Cartridge 1

Levensduur

Installatiedatum

Vervangingsdatum

Cartridge 2

PRO3 PRO7 COMBI COMBI+
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19 8 7 8

20 9 8 9

22 9 8 9

23 10 9 10

25 11 9 11

27 11 10 11

29 12 11 12

31 13 12 13

34 15 13 15

*  Bij het vaststellen van de levensduur 

van de cartridge is gewerkt met het 

gemiddelde verbruik Quooker-water per 

type Quooker-reservoir: PRO3, 3 liter per 

dag; PRO7, 7 liter per dag; COMBI, 8 liter 

per dag; COMBI+, 7 liter per dag.

Leidingwater
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Quooker Belgium BVBA  
Ambachtsstraat 15

2390 Westmalle
03 646 54 00

info@quooker.be
quooker.be


