
Kompaktiška ir galinga

kompiuterizuota elektroninė

vandens minkštinimo sistema

Paprastas

sprendimas

kietam vandeniui

Elektroninis kieto vandens apnašų  pašalinimasKeturi modeliai privatiems namams
Nano: Mažas namas, miesto vandentiekis
3 Star: Dideli namai, vandentiekio vanduo
4 Star: Dideli namai, vandentiekio vanduo, šulinys
5 Star: Dideli namai, vandentiekio vanduo,
šulinys. Tinka lauko salygoms.

Galia
110-240 V AC 50/60 Hz
Galima kitokia įtampa.

Valdikliai ir indikatoriai
Visi įrenginiai turi srovės ir nukalkinimo
indikatorius.

Elektros standartai
Scalewatchers® elektros standartas atitinka ES
buitinių prietaisų žemos įtampos direktyvas.
Įrenginiai yra hermetiškai uždaryti ir gali būti
saugiai eksploatuojami drėgnoje aplinkoje.

Techninė informacija
Pajungimo įtampa : 110-240 VAC 50/60 Hz
El. Galia    :  < 52 kWh/metus
Išėjimo įtampa  : Žema, saugi
Signalo kabelis  :  Baltas, vienagyslis
Poveikio galimybės :  2 dviejų sluoksnių ritės

Kiekvienas įrenginys
turi:
■ „Scalewatcher®“ signalo generatorių
■ Signalo kabelis, skirtas sukurti ritę.
■ Kabelius.
■ Tvirtinimo varžtus ir sieninius

kištukus.
■ Montavimo instrukciją, garantijos

ir veiklos vadovą

Norėdami gauti kopiją ar mūsų
reklamą arba pramoninę brošiūrą,
susisiekite su jūsų tiekėju:

 
Gamintojo kokybės garantija. 
Nano: Dveji metai
Star serija: Dešimt metų. 
Rezultato garantija 
Mes norime, kad būtumėte patenkinti! Skirkite 
pakankamai laiko kruopščiai išbandyti 
„Scalewatcher®“ modelius. Jei po mažiausiai šešių 
mėnesių nesate įsitikinę nauda, atsiųskite mums 
savo „Scalewatcher®“ su pirkimo įrodymu, origi- 
nalioje pakuotėje ir komplektacijoje. Sąlyga galioja  
vienerius metus nuo pirkimo datos, kad 
galėtumėme grąžinti visą sumą. Turi būti pateikta 
pardavimo kvito kopija.

Scalewatcher®

Daugybė „Scalewatcher®“
vartotojų pastebėjo:

■ Kalkių sluoksnio suminkštėjimą
aplink čiaupus

■ Nuovirų atšokimą nuo
virdulio ir dušo galvutės

■ Vanduo dažnai atrodo
minkštesnis

■ Galimybė sumažinti muilo,
šampūno, ploviklių ir valiklių
kiekį

■ Drabužiai išlaiko spalvą ir
švelnumą

■ Lengvesnis paviršių valymas,
ypač vonios, dušo galvutės

 ir kriauklės.
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nukalkinimui

Scalewatcher® 4 Star

For indoor use only Residential series

Descaling

Electronic Hard Water Treatment System

Signal present
Power

Daugiau informacijos rasite mūsų Interneto puslapyje: 
www.scalewatcher.com

                 MB Aviris 
     www.avirisadditives.eu 
         Tel. +370 62168746 



Išlaidos, esant apkalkėjimui,
padidėja dėl:

■ Užkemša vamzdžius, dušo
galvutes ir vandens maišytuvus.

■ Sidabro dirbiniai, akiniai ir indai
praranda spindesį.

■ Nemalonu odai ir plaukams.
■ Paviršių vonioje ir virtuvėje

tampa matiniais.

Išlaidos, esant apkalkėjimui,
padidėja dėl:

Nauda yra aiški....
■ Lengvas montavimas - Mobilus

Paprastas „pasidaryk pats“ montavimas - be
santechnikos - galima lengvai nuimti ir perkelti į
kitą vietą.

■ Tinka visų tipų vamzdžiams
Buvo išbandyta ir įrodyta, kad metaliniai
vamzdžiai po gaminio įrengimo neišleis
daugiau metalų į vandenį.

■ Jokių cheminių vandens pokyčių
Į vandenį nieko nepridedama ir nieko
nepašalinama. Vanduo išlieka chemiškai
nepakitęs, todėl išsaugos naudingus ir sveikus
mineralus, tokius kaip kalcis ir magnis.

■ Maloniau odai
Vanduo jaučiasi minkštesnis. Žmonės su jautria
oda pastebi pagerėjimą, nors esant kietam
vandeniui jautė dirginimą.

Kaip tai veikia

Scalewatcher®

magnetinis laukas

elektrinis laukas

Dar 1988m. mes pirmieji pradėjome
inovatyvią veiklą elektroninio
vandens kondicionavimo srityje
namams ir pramonei. Nuo tada
šios pramonės šakos išbandė ir
patvirtino efektyvumą

Žaliavų ir perdirbimo pramonė
■ Popieriaus gamintojai
■ Plieno gamintojai
■ Aliejaus gamyba
■ Kabelių gamyklos
■ Plastiko liejimas
■ Elektrinės
■ Agrikultūra 
■ Nuotekų valymas
■ Skerdyklos
■ Tekstilės gamyklos
■ Savivaldybės vandens tiekimo įmonės

Laivyba
■ Komercinė laivyba
■ Keltai
■ Žvejybos laivai
■ Karinis jūrų laivynas
■ Kruiziniai laivai

Komercinis
■ Daugiabučiai namai
■ Ligoninės
■ Skalbyklos
■ Kepyklos
■ Muziejai
■ Baseinai
■ Kirpyklos
■ Saunos ir SPA
■ Viešbučiai
■ Restoranai

Magnetinio vandens valymo principas nėra
naujas. Pirmasis patentas buvo suteiktas apie
1900 m. Mūsų tyrimai leido pagerinti magnetinį
apdorojimą, o mūsų patentuoti prietaisai leidžia
jums gauti gerus rezultatus.

Scalewatcher® technologija magnetinių
ir elektrinių laukų dėka valo vandenį.
Dėl to atsiranda daug mažesni apvalios
formos kristalai, kurie nebelips prie vamzdžių
sienelių arba kitų paviršių, todėl pateks į
kanalizaciją kartu su vandeniu arba bus
lengvai nuvalyti, kai vanduo išdžius. Senesni
kalkių sluoksniai palaipsniui
sumažės tiek, kad jūsų
Vamzdžiai išliks
geros būklės.

Apnašų susidarymas, mm

Sprendimas!
Scalewatcher® yra
elektromagnetinė vandens
valymo sistema, kuri
sumažina kalkių
apnašas su
Nedidelėmis
Išlaidomis ir veikimo
sąnaudomis.

Išbandyta ir
įrodyta

pinigų grąžinimo…
garantija

Apkalkėjimas
dėl kieto vandens
Apkalkėjimas
dėl kieto vandens

■
■

■ Apkalkėję vos ¼ colio (6 mm) vamzdžiai
padidina jūsų energijos išlaidas 40%!

Apkalkėjimo sąlygotos išlaidos
karšto vandens sistemose

Procentinis kuro sąnaudų padidėjimas dėl
apkalkėjimo vidutinėje gyvenamojo vandens

sistemoje.

Signalas skatina daugelio
mažų apvalių kristalų
susidarymą, kurie nebus
pastoviai  prilipę prie vamzdžių
ar  tipinių sanitarinės zonos
paviršių.

Scalewatcher®

■ Mažiau kalkių nuosėdų.
     Scalewatcher® sumažina kalkių nuosėdas

vamzdžiuose ir vandenyje. Aplink maišytuvus,
vonias ir kriaukles esančios kalkės suminkštėja ir
gali būti lengvai pašalintos. Karšto vandens
šildytuvai, katilai ir prietaisai tarnauja daug ilgiau.

■ Mažina kuro išlaidas
Šildymo elementai, turintys mažiau kalkių nuosėdų,
geriau perneša šilumą ir taip taupo pinigus bei
prailgina vandens šildytuvo tarnavimo laiką.

■ Mažos el. energijos sąnaudos
Scalewatcher® apsaugo visą namą ir naudojimas
kainuos mažiau nei 12 eurų per metus

Garantija 
Pasižiūrėkite patys! Išbandykite mūsų 
sistemą netrukdomai jūsų taikymo aplinkoje. 
Vėliausiai po pusės metų (bet dažnai daug 
greičiau) pamatysite, kad nebesusidarys 
kalkių sluoksnių ir kad netgi senas 
kalkakmenis pamažu ištirps. Jei nesate 
patenkintas „Scalewatcher®“, grąžinkite jį 
per vienerius metus ir jums bus grąžinta visa 
pirkinio suma.

Geriamasis vanduo iš miesto 
vandentiekio. Dažnai yra su 
dideliu kalcio kiekiu, kuris 
neapdorojus sudarys kalkių 
sluoksnius.


