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Installatie-instructie  
leidingwatercooler  
 

Installatiehandleiding voor uw Mister Aqua leidingwatercooler.  
Heeft u verder nog vragen, neem dan contact met ons op via +31 (0)475-336644.  
Wij informeren u graag.  
 

Kraan  
U dient zelf te zorgen voor een KIWA beluchte wasmachinekraan  
(3⁄4 wateraansluiting of 3⁄4 buitendraad), in de directe nabijheid van de 
watercooler. De afstand vanaf de onderkant van de kraan tot aan het 
vloeroppervlak dient ten minste 25 cm te zijn. Dit in verband met de benodigde 
waterstop en een controleerbare keerklep (EA). Ook is er een geaard stopcontact 
(230 Volt) nodig binnen 1,5 meter van de watercooler. Als deze voorzieningen niet 
aanwezig zijn, adviseert Mister Aqua u graag bij het vinden van een erkende 
installateur.  

Splitten van de kraan  
Vaak is er al een bestaande koffiemachine die is aangesloten op de waterleiding. 
In die gevallen zit er een kraan in de directe nabijheid van de koffiemachine. De 
watertoevoer kunnen wij dan splitsen met een Y-stuk op de kraan, zodat zowel de 
koffiemachine als de watercooler van water voorzien worden.  

Er hoeft dus geen loodgieter aan te pas te komen. Voorwaarde is wel een 
werkruimte van minimaal 25 centimeter aan de onderzijde van de kraan om de 
splitter en het waterslot te kunnen bevestigen.  

Waterstop/controleerbare keerklep  
Ook is het verplicht om een waterstop te laten installeren op de waterleiding.  
Indien deze bij de installatie van de watercooler nog niet aanwezig is, kan Mister 
Aqua deze alsnog zelf monteren tegen een meerprijs van € 32,50 excl. btw.  

 
Situatie  
Om de watercooler op de juiste manier te kunnen installeren dient u rekening te houden met een 
maximale afstand van 1,50 meter tussen de watercooler en de kraan en maximaal 1,5 meter tussen 
het stopcontact en de watercooler. Bovendien moet de afstand tussen de kraan en het stopcontact 
minimaal 30 cm zijn.  
 

          

max. 1.50 meter               max. 1.50 meter 

    KIWA beluchte           Geaard stopcontact 
   wasmachinekraan      van 230 volt 

 
        min. 0.25 meter  
        werkruimte onder de kraan   
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Checklist bij plaatsing van een leidingwatercooler�

1) Is er een waskraan aanwezig met 3⁄4 buitendraad met terugslagklep  
op maximaal 1,50 meter van de watercooler(s) en zit er een beschikbaar geaard 
stopcontact op maximaal 1,50 meter van de watercooler(s). Zit er bovendien minimaal 30 
cm tussen het stopcontact en de kraan? (Zie situatieschema op de installatie-instructie.)       
 
Ja Nee, wij laten deze zelf nog vóór levering van de watercooler 

monteren door een loodgieter en/of electricien.  
Zonder deze voorziening kan de leidingwatercooler niet geplaatst 
worden door Mister Aqua.   

 

2) Is er een waterstop aanwezig op de waskraan?  
 
Ja Nee, wij laten deze zelf nog vóór levering van de watercooler 

monteren door een loodgieter.  
 
 Nee, wij willen dat de monteur van Mister Aqua een waterslot op de 

waskraan monteert bij de installatie van de watercooler. De 
meerkosten voor de montage van een waterstop bedragen € 32,50 
excl. btw. 

 

3) Is het noodzakelijk dat er een splitter op de waskraan geplaatst wordt omdat u 2 
apparaten op de waskraan wilt aansluiten. Bijvoorbeeld een Koffiemachine en een 
leidingwatercooler?  
 
Nee, op de waskraan wordt alleen de leidingwatercooler aangesloten. 
 
Nee, want er zit al een splitter. De leidingwatercooler kan hierop aangesloten worden. 
 
Ja, maar wij zullen zelf tijdig zorgdragen voor de montage van een splitter.  
 
Ja, en wij willen dat de monteur van Mister Aqua de splitter op de waskraan monteert. De 
meerkosten voor de montage bedragen € 19,00 excl. btw.  

 
Met de ondertekening van deze checklist geeft u Mister Aqua opdracht tot het inplannen van de 
installatie van de door u bestelde leidingwatercooler(s).  

Indien de Service medewerker op het op de afgesproken datum en tijdstip geen toegang heeft tot de 
plaatsing locatie of de benodigde voorzieningen voor installatie van de watercooler(s) niet aanwezig 
zijn, wordt de leidingwatercooler niet geplaatst en bedragen de extra voorrijkosten €39,00 excl. BTW. 

Wanneer u niet zeker weet of de bestaande situatie ter plaatse voldoende is vragen wij u om ons een 
foto van de huidige situatie te zenden. Onze servicedesk geeft u graag advies.  

Datum: ______-______-______   Plaats: ___________________________ 

De heer/ mevrouw: _____________________  Handtekening: _____________________ 


