
Zorg voor installaties

Drinksystemen

Regelmatige reiniging van het drinksysteem zorgt dat de 
dieren gezonder blijven doordat ze altijd schoon en vers 
drinkwater hebben.

Er zijn een aantal dingen om in de gaten te houden als u het 
reiniging - en spoelproces begint:

• Spoel altijd goed door nadat u middelen tegen 
verontreinigingen en biofilm aan het water hebt 
toegevoegd.

• Spoel één minuut voor elke 30 meter aan drinkleiding.
• Correct gereinigde en goed onderhouden drinksystemen 

zijn niet effectief als de waterkwaliteit slecht is. 
Controleer de waterkwaliteit regelmatig en behandel het 
binnenkomende water indien nodig. 

• Reinig en desinfecteer het systeem tussen verschillende 
rondes.

Algemene reinigingsprocedures:

 ☐ Meng de schoonmaakoplossing volgens de instructies van 
de fabrikant.

 ☐ Vul het drinksysteem met de oplossing. Activeer 
de drinkers zodat de oplossing in elk drinkerpunt 
terechtkomt.

 ☐ Laat de oplossing één tot drie uur staan.
 ☐ Spoel het systeem onder hoge druk door met schoon water.
 ☐ Controleer of de filters, afsluiters, peilglazen en drinkers 

niet verstopt of vervuild zijn.
 ☐ Zet de drukregelaar weer op normale werkdruk.

Spoelen onder hoge druk:

 ☐ Verbind een tuinslang aan de slangtule aan het eind van de 
drinklijn. 

 ☐ Sluit de afsluiter van de standpijp en open de kogelkraan 
van de eindset van de drinklijn.

 ☐ Sluit de afsluiter van de standpijp op de regelaar.
 ☐ Zet de invoerkraan op de regelaar op “FLUSH”. 
 ☐ Spoel één minuut per 30 meter aan drinkleiding.
 ☐ Volg de procedure in omgekeerde volgorde om terug te 

gaan naar de normale bedrijfstoestand.

We raden aan om een regelmatig onderhoudsschema te volgen.

Dagelijks:
 ☐ Controleer de hoogte van de lijnen en of deze goed vlak 

hangen en pas dit zo nodig aan.
 ☐ Controleer de druk van de drinklijnen en pas deze zo 

nodig aan.
 ☐ Controleer of de ingaande/uitgaande druk stabiel is.
 ☐ Houd het waterverbruik in de gaten.

Wekelijks:
 ☐ Spoel de waterfilters met de terugspoel-stand.
 ☐ Spoel de drinklijnen onder hoge druk.
 ☐ Controleer en reinig de peilglazen indien nodig.

Maandelijks:
 ☐ Controleer de wateropbrengst van de drinkers.
 ☐ Reinig en desinfecteer het systeem.

Per kwartaal:
 ☐ Controleer de waterkwaliteit van het binnenkomende 

water.
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