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O firme

Scalewatcher™
Computerised DDMF Technology

Na vývoji a patentovaní sa podieľala firma B & D Ingenieursburo B.V. z Holandska, ktorá 
vznikla v roku 1988 a patrí medzi popredných svetových výrobcov elektronických 
upravovačov tvrdej vody so skúsenosťami viac ako dvadsaťročnými v obore. Svoje 
výrobky vyváža do celého sveta. 

Scalewatcher™ je originálna značka elektronickej technológie na odstraňovanie vodného 
kameňa používaná po celom svete s montážnymi halami v Holandsku, Thajsku, Vietname 
a teraz aj v USA. Prvýkrát bola predstavená v Európe v roku 1989, a po získaní dvoch 
patentov ponúka pôsobivý zoznam výhod najmä pre výrobcov, obce, poľnohospodárov, 
prevádzkovateľov chladenia, klimatizácií, kúrenia, energií, zariadení na spracovanie 
odpadov, kúpalísk a správcov nehnuteľností. Dnes sa Scalewatcher™ teší úspechu po 
celom svete a takmer každý deň firma objavuje nové spôsoby jeho využitia.

Elektronický systém Scalewatcher™ na odstraňovanie vodného kameňa preniesol 
princípy magnetického odvápňovania do 21 storočia. Jednoduchosť jeho inštalácie, 
možnosť ušetriť náklady na údržbu, prestoje a chemikálie, a nahradenie metód menej 
šetrných k životnému prostrediu v mnohom prispievajú k jeho úspešnosti. Pri inštalácii nie 
je potrebné nič vypínať, ani používať chemikálie a nedochádza ku kontaktu s vodou.

Produktová rada Scalewatcher™ je od roku 1993 vyvíjaná spoločnosťou Scalewatcher® 
North America Inc, ktorá tiež vlastní registrovanú ochrannú známku a medzinárodné 
patenty. Na začiatku roka 2005 sa spoločnosť reorganizovala aby sa dokázala lepšie 
prispôsobiť potrebám Severnej Ameriky. Prvotný úspech Scalewatcher™ začal v 
Spojených štátoch, keď testy na kotloch, ohrievačoch a výmenníkoch tepla bezpochyby 
preukázali, že Scalewatcher™ je účinným prostriedkom na odstraňovanie vodného 
kameňa z vodovodných systémov a zariadení.

Už od týchto prvotných pokusov sa systém Scalewatcher™ zdokonaloval a prispôsoboval 
na riešenie širokej škály problémov v rôznych odvetviach od hotelov až po chemické 
závody (vrátane ropných plošín v Severnom mori) a od výrobcov plastov až po papierne. 
Domáce systémy sú vyrábané v rozmedzí od bytu až po veľkú vilu.  

V USA sa alternatívne produkty na úpravu vôd rýchlo stávajú nutnosťou. Vláda 
presadzuje reguláciu vypúšťania soli v systémoch na úpravu vôd a znepokojenie nad 
použitím výbušných chemikálií pri odstraňovaní vodného kameňa. 

Spoločnosť poskytuje ku všetkým svojím produktom záruku a pokiaľ výrobok nefunguje, 
dostanete vaše peniaze späť. Všetky sú vyrobené podľa nekompromisných štandardov 
kvality a z najlepších komponentov s garanciou  po dobu 10 rokov a s predpokladanou 
životnosťou minimálne 20 rokov. Od svojho uvedenia na trh pred 24 rokmi, výrobky 
vykazujú 98% úspešnosti v rámci záruky.



Scalewatcher™ je kompaktný a výkonný elektronický upravovač vody ovládaný počítačom - Computerised 
DDMF Technology (Dynamic Disturbance of Molecular Forces), ktorý zbaví váš systém vodného kameňa, 
zabráni tvorbe nového kameňa a šetrí vaše peniaze od momentu ako je nainštalovaný. Patrí medzi 
najvýznamnejšiu značku na trhu s elektronickými upravovačmi vody s viac ako 20 ročnou históriou.

Výhody
     Zbaví vodného kameňa celý systém. Prítomný vodný kameň sa rozpustí a postupne zmizne.  

     Nový vodný kameň sa už nebude tvoriť. Usadenina okolo vodovodných batérií, drezov, vaní zmäkne a 
     môže byť ľahko odstránená. Vane a umývadlá zostávajú čisté, sklo sa leskne. Ohrievače vody, kotle a 
     zariadenia majú dlhšiu životnosť. Ohrievače vody zostávajú bez kameňa.

     Nižšie účty za energiu, krátkodobá návratnosť investícií.

     Bazény vyžadujú menšiu údržbu s 35% úsporou chlóru a časti z nehrdzavejúcej ocele majú väčší lesk.

     Odstráni usadený vodný kameň z vášho vodného systému, vracia mu jeho pôvodnú účinnosť a následne 
     šetrí náklady.

     Voda je jemnejšia ku pokožke. Je na pocit mäkšia. Väčšina ľudí trpiacich suchou pokožkou a ekzémami 
     pocíti zlepšenie, nakoľko už vápnik nespôsobuje podráždenie a suchosť a prírodné oleje sa oveľa ľahšie 
     zachovávajú.

     Jednoduchá inštalácia, nie je nutnosť inštalatéra, prenosný.

     Počas inštalácie nie je nevyhnutná žiadna odstávka výrobného procesu.

     Žiadne chemické zmeny vody, na rozdiel od zmäkčovačov vody sa do vody nič nepridáva a nič sa 
     neodstráni. Voda zostáva chemicky nezmenená, zachovajú sa prospešné minerály a vylepší sa chuť.

     Šetrnosť k životnému prostrediu, žiadne chemikálie alebo soľ.

     Nízka spotreba energie.

     Vhodné pre všetky typy potrubí z medi, ocele, olova, alebo plastové rúrky.

Ako to funguje?

Princíp fyzikálnej úpravy vody nie je nový, prvý 
patent sa objavil na prelome storočia. Systém 
Scalewatcher™ uplatnil túto znalosť v 21. storočí 
použitím elektrických a magnetických polí. 
Elektronická jednotka funguje vysielaním 
modulovaného signálu riadeného počítačom, 
ktorý rozhýbe vápnik a ďalšie minerály, spôsobí 
ich oddelenie od roztoku a zostanú viazané.
Táto akcia zastaví akékoľvek ďalšie hromadenie 
vodného kameňa tým, že bráni molekulám priľnúť 
na akýkoľvek povrch. Taktiež sa zvyšuje schopnosť 
vody rozpúšťať minerály, preto sa vodný kameň 
znova rozpustí do vody a postupne sa odstráni.

Vtekajúca voda obsahujúca 
častice a rozpustené 
minerály s kladným a 
záporným nábojom.

Voda menej nasýtená 
minerálnymi iónmi, 
schopná rozpúšťať 
existujúce vrstvy 
vodného kameňa.

Kábel so signálom

Magnetické pole
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Problémy s tvrdou vodou
       zanesené potrubie, kotly a teplovodné systémy

      nevzhľadný kameň na vaniach, umývadlách a toaletách

      zanesené práčky, umývačky riadu, kanvice, a iné zariadenia

      upchaté sprchové hlavice

      suchá koža a vlasy

      vysoká spotreba mydla a saponátov

      príbory, poháre a riad bez lesku

Náklady pri usadzovaní vodného kameňa

Percentuálny nárast cien energií v dôsledku 
usadzovania vodného kameňa. Usadzovanie 
v bežnom vodovodnom systéme.

jednoduchá inštalácia ekologické riešenie bez použitia chémie

nízka spotreba energií vysoká účinnosť

Mapa tvrdosti vody na Slovensku

 veľmi mäkká      mäkká                  stredne tvrdá         tvrdá                      veľmi tvrdá

0-0,70 mmol/l               0,71-1,42 mmol/l           1,43-2,14 mmol/l               2,15-3,20 mmol/l             3,21-5,40 mmol/l
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Testované a overené

Firma vznikla v roku 1989 ako priekopník na 
trhu s elektronickými upravovačmi vody pre 
domácnosti a priemysel. Od tej doby boli 
Scalewatcher™ s dobrými výsledkami 
inštalované v nasledovných oblastiach.

 
Komerčné priestory
bytovky
nemocnice
práčovne
pekárne
autoumyvárne
bazény
kaderníctva
wellness centrá
hotely
reštaurácie

Doprava
trajekty
rybárske lode
vojenské lode
výletné lode

Priemysel
výrobcovia papiera
oceliarne
výrobcovia potravín a nápojov
chemický priemysel
ropný priemysel
čistenie odpadových vôd
bitúnky
elektrárne
cementárne
výrobcovia káblov
výrobcovia plastových výliskov
textilné továrne
komunálni dodávatelia vody

Záruka výrobcu
Všetky Scalewatcher™ jednotky pre 
vnútorné použitie majú 10 ročnú záruku
na materiál a spracovanie.

Scalewatcher™
Computerised DDMF Technology

Zaručená efektivita
Scalewatcher™ je osvedčený 
elektronický odstraňovač vodného 
kameňa, ktorý eliminuje problémy s 
tvrdou vodou a odstraňuje existujúci 
vodný kameň. Zaručujeme vám jeho 
efektivitu alebo vrátenie peňazí.

Ak nie ste spokojní s výkonom, po 
použití Scalewatcher™ po dobu šiestich
mesiacov, nepretržitej prevádzky, 
vrátime vám kúpnu cenu v plnej výške.



Modely 

Model 3 Star

Využitie - rodinné domy, vhodný na tvrdú obecnú vodu.
Priemer potrubia - do 1,5”
Krytie - IP 54 
Max. teplota na cievku 80 ºC
Max. teplota okolia 50 ºC
Min. teplota okolia -10 ºC
Elektrické napájanie - 230V 50Hz
Príkon - menej ako 8 W
Kryt materiál - Polysterol
Rozmery - 146 mm x 87 mm x 52 mm
Hmotnosť - 0,6 kg
Záruka - 10 rokov 

Model 4 Star

Využitie - väčšie rodinné domy, domáce bazény atď., vhodný 
na veľmi tvrdú studničnú vodu.
Priemer potrubia - do 1,5”
Krytie - IP 54 
Max. teplota na cievku 80 ºC
Max. teplota okolia 50 ºC
Min. teplota okolia -10 ºC
Elektrické napájanie - 230V 50Hz
Príkon - 10 W
Kryt materiál - ABS
Rozmery - 210 mm x 105 mm x 65 mm
Hmotnosť - 0,6 kg
Záruka - 10 rokov  

Model 5 Star

Využitie - väčšie rodinné domy, domáce bazény atď., vhodný 
na veľmi tvrdú studničnú vodu.
Vodotesný (montáž vonkajšie prostredie)
Priemer potrubia - do 1,5”
Krytie - IP 56 
Max. teplota na cievku 80 ºC
Max. teplota okolia 60 ºC
Min. teplota okolia -25 ºC
Elektrické napájanie - 230V 50Hz
Príkon - 13 W
Kryt materiál - hliník
Rozmery - 220 mm x 100 mm x 60 mm
Hmotnosť - 1,5 kg
Záruka - 5 rokov  

Scalewatcher™
Computerised DDMF Technology



Často kladené otázky

Scalewatcher™
Computerised DDMF Technology

Na akom princípe Scalewatcher™ funguje? 
Scalewatcher™ využíva moderné technológie na vytvorenie elektrického poľa, ktoré 
mení tvar a správanie vápnika tvoriaceho vodný kameň. Toto opatrenie úplne zastaví 
ďalšiu tvorbu vodného kameňa a nakoľko sa rozpustnosť vo vode zvyšuje, existujúci 
vodný kameň sa postupne odstráni.

Naozaj Scalewatcher™ funguje?
Domáci systém Scalewatcher™ bol testovaný univerzitou v Portsmouthe a vyhral 
ocenenie Ideal Home Blue Ribbon Award. Môžeme taktiež poskytnúť dlhý zoznam 
referencií od našich zákazníkov z viacerých krajín, ktorí používajú Scalewatcher™ veľa 
rokov a sú veľmi spokojní s výsledkami.

Má vplyv Scalewatcher™ na pitnú vodu?
Voda zostáva chemicky nezmenená, zachováva si prospešné minerály a chutí rovnako, 
takže nepotrebujete samostatný prívod vody.

Kam sa stráca odstránený vodný kameň?
Vzhľadom k tomu, že sa vodný kameň nelepí na potrubie a zariadenie, všetok sa z 
potrubia odplaví. V bazéne sa vodný kameň zhromaždí vo forme jemných častíc piesku 
na dne bazéna a ľahko môže byť odstránený pomocou bazénového vysávača. 

Keď umývam auto alebo striekam rastliny vodou, voda zanecháva na laku a listoch 
biele škvrny. Zabráni tomu Scalewatcher™ ?
Nie, pretože Scalewatcher™ neodstráni minerály z vody, iba im zabráni priľnúť k sebe 
alebo k určitému povrchu. Avšak, pri použití Scalewatcher™, budú tieto biele škvrny 
jemnejšie a ľahko ich očistíte vlhkou hubkou alebo handričkou.

Ako zistím, či Scalewatcher™ funguje? – Na čo sa zamerať?  
Zhruba o 4 až 6 týždňov si všimnete:
• zmäkčenie vodného kameňa okolo umývadiel 
• vodný kameň sa odlupuje z kanvice a sprchovej ružice
• voda sa zdá jemnejšia  
• voda sa zdá horúcejšia, zlepšuje sa výkon solárnych panelov, práčok a umývačiek riadu…
• zníži sa množstvo používaných mydiel, šampónov, saponátov a čistiacich prostriedkov
• zľahčí sa čistenie povrchov, najmä vane, umývadiel a drezu

Vyžaduje si Scalewatcher™ nejakú údržbu?
Po inštalácii prístroja už nie je potrebná žiadna údržba a očakávaná životnosť je viac 
ako 20 rokov.

Koľko stojí prevádzka prístroja?
Jednotka vhodná pre dom alebo bazén bude stáť asi 5 Euro ročne za elektrinu.

Čo keď Scalewatcher™ nefunguje?
Bežne sme schopní vyriešiť väčšinu problémov. Ak nemôžeme, zákazník dostane svoje 
peniaze späť. 

Kde by sa mala jednotka umiestniť?
V dome alebo malej bytovke je ideálne miesto na vstupnom potrubí takže všetka voda, 
ktorá je privádzaná do domu alebo budovy bude upravená. Ale v prípade potreby môže 
byť systém namontovaný aj na inom zdialenejšom mieste. 
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Commerce and Industry in Europe

Scalewatcher
Electronic Elimination of Hardwater Scale

™

Parenco Paper The – Netherland
Sappi Food The – Netherlands
Royal Dutch Navy – Netherlands
DSM Research – Netherlands
Dutch Steel Hoogovens – Netherlands
Dyped – Netherlands
MCA Haemodialyse – Netherlands
Albert Heijn Food Stores – Netherlands (110 installations)
Tonnema Candy Factory – Netherlands
Oerlemans Plastic plant – Netherland
Organon Teknika BV – Netherlands
AMT Moerdijk – Netherlands
McDonald’s – Netherlands
Hoechst – Netherlands
Kvaerner Masa Yards – Finland
Harefield Hospital – UK
Hewlett Packard – UK
Hilton Hotels – UK
H J Heinz Co – UK
HMS Nelson – UK
ICI Agrochemicals – UK
Ipswich Hospital – UK
Jersey Electric Company – UK
John Lewis – UK
Johnson & Johnson – UK
Kings School – UK
Kings College Hospital – UK
Legal & General Insurance – UK
London Borough of Southwark – UK
London Bus – UK
Manor Bakeries Ltd – UK
Marriott Hotels – UK
McCain Foods – UK
Metropolitan Police – UK
Mid Kent Water – UK
Nissan Cars – UK
Novotel Hotels – UK
Nuclear Electric – UK
Proctor & Gamble – UK
RAF Mildenhall – UK
Hozelock Ltd – UK
Ricoh – UK
RN Aircraft Yard Fleetlands – UK
Rothmans of Pall Mall – UK
Royal College of Physicians – UK
Schlumberger Industries – UK
Smith & Newphew Medical Fabrics Ltd – UK
SmithKline Beecham – UK
Southern Water – UK
St Pauls Cathedral – UK
St Thomas’ Hospital – UK
Starbucks Coffee Company – UK
Tate & Lyle Europe – UK
Thames Water – UK
The Belfry Golf & Country Club – UK
The Boots Company PLC – UK
The Brewery Research Foundation – UK
The National Trust – UK
Unilever Ice Cream & Frozen Food Ltd – UK
University of Cambridge – UK
University of Oxford – UK
Wadworth Brewery – UK
Waitrose Ltd – UK
Wessex Water – UK
Whitbread plc – UK
Yorkshire Water Services Ltd – UK
Papier und Karton fabriek Varel – Germany
Hanover Paper – Germany
Norske Skog Walsum GMBH – Germany
Papierfabrik Hamburg Spremberg – Germany

Stahlwerke Bremen GMBH – Germany
Arcelor Steel Belgium NV – Belgium
Sidmar – Belgium
Dulcia NV, Konntich – Belgium
DSM Citrique Belgie Tienen NV – Belgium
Fundacion hospital manacor – Spain
Urb. Terrazas blancas del golf – Spain
Trebol deltebre slu. – Spain
Aquagest-levante s.a.-(elda)s – Spain
Ministerio de la defensaacuartelamiento – Spain
Halkor S.A. – Greece
Plastona S.A. – Greece
A.G. Ptzetakis – Greece
Boukos Maritime – Greece
Hellenic Steel – Greece
Epalme S.A. – Greece
Profil Aluminium S.A. – Greece
Bioser S.A. – Greece
Tayiets Cold – Greece
Soulis S.A. - Greece
Etem S.A. - Greece
Alouman S.A. - Greece
M. I. Mailis S.A. - Greece
3E S.A. - Greece
Hellenic Environmental Systems Industry S.A. - Greece
Achaika Plastics S.A. - Greece
Paviplast S.A. - Greece
Kiwoplast S.A. - Greece
D. Kelaiditis S.A. - Greece
Sons of Ch. Katselis S.A. - Greece
the Ioannina Poultry Farmers Cooperative - Greece
the G.E.S.P.O.V. Cooperative of Skydra - Greece
the A.S.E.P.O.P. Cooperative of Naoussa - Greece
the Unions of Agricultural Cooperatives of Veroia - Greece
LOEL Winery (cooling with seawater)  – Cyprus
ETKO Winery (cooling with seawater) – Cyprus
Nicosia Cold Stores – Cyprus
KEAN Fruit Juices & Soft Drinks – Cyprus
Cyprus Canning Company – Cyprus
Regis Milk Industries – Cyprus
3P Packaging – Cyprus
Aqua Sol Hotels – Cyprus
Atlantica Hotels – Cyprus
Hotel Aenas – Cyprus
Hotel Elisium Beach Resort – Cyprus
Hotel Mediterranean Beach Resort – Cyprus
Hilton Park Hotel – Cyprus
Le Meridien Spa & Resort – Cyprus
Hotel Golden Bay – Cyprus
Bank of Cyprus Sporting Centre – Cyprus
Fasouri Watermania Waterpark – Cyprus
Wet’n Wild Waterpark Limassol – Cyprus
Komanetsi Water Sports Centre – Cyprus
Vassiliko Chicken Farms – Cyprus
Christdoulides Hatcheries – Cyprus
A. G. Savva Hatcheries – Cyprus
Goody’s Restaurants and Pizza Hut restaurants – Cyprus
Eyropa Chocolates & Candies – Macedonia
Balkan Steel “Cold Mill” – Macedonia
Nato base – Skopje – Macedonia
Hotel Arka – Skopje – Macedonia
Vinarska Vizba Winery – Macedonia
ESM-TEC Coal Power Station – Macedonia
Srpska Fabrica Stakla Glassworks – Serbia
Coclend Chocolates – Serbia
Beogradska Industrija – Serbia
Piva Fruit Juices & Brewery – Serbia
Frikom Frozen Foods – Serbia
Polimark Processed Vegetables – Serbia
Pirelli Tyres - Turkey
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