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O firme

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. 

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 predpokladanou životnosťou minimálne 20 rokov. 
Od svojho uvedenia na trh pred 24 rokmi, výrobky vykazujú 98% úspešnosti v rámci záruky.
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Výhody:
� prevencia tvorby vodného kameňa
� zvýšená životnosť zariadenia pracujúceho

�
obmedzenie mechanického poškodenia �
šetrnosť k životnému prostrediu, 

� odstránenie existujúcich vrstiev vodného kameňa
� nižšie účty za energiu
� krátkodobá návratnosť investícií
� počas inštalácie nie je nevyhnutná žiadna odstávka 

výrobného procesu

Tvrdá voda...
Problémy...
Tvrdá voda podstatne zvyšuje spotrebu energie, vyžaduje prestoje na 
čistenie a skorú obnovu základného vybavenia. Firmy, miestne úrady 
alebo inštitúcie sú pod rastúcim tlakom aby znížili náklady a zvýšili efektivitu. 
Avšak s ohľadom na príslušné právne predpisy týkajúce sa životného 
prostredia.

Riešenie
Z mnohoročných skúseností riešenia problémov s tvrdou vodou, Scalewatcher™ zdokonalil a 
rozvíjal vlastný elektronický odvápňovací systém. Tento poskytuje spoločnostiam čistý a účinný 
spôsob šetrný k životnému prostrediu, ktorý odstraňuje a zabraňuje vzniku vápenného 
vodného kameňa. Pokroky v mikroelektronike umožnili Scalewatcher™ vytvoriť 
systém, ktorý je tak kompaktný, že môže byť inštalovaný v malých alebo bežne 
nedostupných priestoroch. Je ideálny pre komerčné priestory ako práčovne, 
hotely, sauny, veľké budovy, skleníky, farmy, kaderníctva a pekárne...

Vodný kameň plytvá peniazmi.

Len 6 mm vodného kameňa na vykurovacom telese
zvyšuje náklady na energie o 40%!

s vodou

žiadne chemikálie alebo soľ
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Percentuálny nárast cien energií v dôsledku 
usadzovania vodného kameňa.
Usadzovanie v bežnom vodovodnom systéme.

Náklady pri usadzovaní vodného kameňa
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Testované a
        overené

   Ďalšie výhody a úspory 

● viac ako 20 ročné skúsenosti
preukázaná 98% úspešnosť
životnosť viac ako 20 rokov
jednoduchá inštalácia
vhodné pre potrubia z rôznych
materiálov
žiadne chemické zmeny vody
stabilizuje pH a znižuje
použitie chemických látok
redukuje vytváranie korózie
úspora saponátov
náklady na údržbu bazéna sa
znížia až o 50%
v poľnohospodárstve má
pozitívny vplyv na rast rastlín

 

●
●
●
●

●
●

V energetike:
teplovodné kotly
parné kotly
chladiče
kávovary
parné sauny
výmenníky tepla

V oblasti použitia
vody:

chladiace veže
zavlažovacie 
zariadenia
parné kotly

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:
           
           

 
           hotely
           wellness centrá
           bazény
           práčovne
           autoumyvárne
           pekárne
           bytovky
           kaderníctva
           nemocnice
           reštaurácie
           kancelárie

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

Doprava:
           trajekty
           obchodné lode
           rybárske lode
           vojenské lode
           výletné lode

Priemysel:

●

●
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●

●
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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.

Ako to funguje?

Kábel so signálom Magnetické pole

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

minerálnymi iónmi, 
schopná rozpúšťať 
existujúce vrstvy 
vodného kameňa.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.

Záruka výrobcu
Všetky Scalewatcher™ jednotky pre 
komerčné použitie majú 5 ročnú záruku
na materiál a spracovanie.
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Model CM2

Využitie - hotely, reštaurácie, sauny, pekárne, práčovne, budovy...
Priemer potrubia - do 2”
Krytie - IP 54 
Max. teplota na cievku 80 ºC
Max. teplota okolia 80 ºC
Min. teplota okolia -10 ºC
Elektrické napájanie - 230V 50Hz
Príkon - menej ako 16 W
Kryt materiál - ABS
Rozmery - 200 mm x 115 mm x 64 mm
Hmotnosť - 0,9 kg
Záruka - 5 rokov 

Model CM4

Využitie - hotely, reštaurácie, sauny, pekárne, práčovne, budovy...
Priemer potrubia - do 4”
Krytie - IP 54 
Max. teplota na cievku 80 ºC
Max. teplota okolia 80 ºC
Min. teplota okolia -10 ºC
Elektrické napájanie - 230V 50Hz
Príkon - menej ako 16 W
Kryt materiál - ABS
Rozmery - 200 mm x 115 mm x 64 mm
Hmotnosť - 0,9 kg
Záruka - 5 rokov  

Model CMN2

Využitie - hotely, reštaurácie, sauny, pekárne, práčovne, budovy,
autoumyvárky...
Vodotesný (montáž vonkajšie a vlhké prostredie)
Priemer potrubia - do 2”
Krytie - IP 56 
Max. teplota na cievku 110 ºC
Max. teplota okolia 50 ºC
Elektrické napájanie - 230V 50Hz
Príkon - 24 W
Kryt materiál - hliník
Rozmery - 200 mm x 200 mm x 61 mm
Hmotnosť - 3,0 kg
Záruka - 5 rokov  

Modely
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Model CMN4

Využitie - hotely, reštaurácie, sauny, pekárne, práčovne, budovy,
autoumyvárky...
Vodotesný (montáž vonkajšie a vlhké prostredie)
Priemer potrubia - do 4”
Krytie - IP 56 
Max. teplota na cievku 110 ºC
Max. teplota okolia 50 ºC
Elektrické napájanie - 230V 50Hz
Príkon - 24 W
Kryt materiál - hliník
Rozmery - 200 mm x 200 mm x 61 mm
Hmotnosť - 3,0 kg
Záruka - 5 rokov

Model CMN8

Využitie - hotely, reštaurácie, sauny, pekárne, práčovne, budovy,
autoumyvárky...
Vodotesný (montáž vonkajšie a vlhké prostredie)
Priemer potrubia - do 8”
Krytie - IP 56 
Max. teplota na cievku 110 ºC
Max. teplota okolia 50 ºC
Elektrické napájanie - 230V 50Hz
Príkon - 24 W
Kryt materiál - hliník
Rozmery - 200 mm x 200 mm x 61 mm
Hmotnosť - 3,0 kg
Záruka - 5 rokov

Materiál:
Hermeticky uzavretá elektronika. Kryty pre vnútorné použitie sú vyrobené z vysoko kvalitného termoplastu. Kryty pre 
vonkajšie použitie sú odolné voči proti poveternostným vplyvom.

Ovládacie prvky a indikátory:
Všetky jednotky majú ukazovatele vykazujúce správne fungovanie, zabezpečujúce zapnutie napojenia do prúdu a pripojenie 
cievky. Scalewatcher™ je bezúdržbový a jednoducho nastaviteľný.

Spoľahlivosť:
Využívame len vysoko kvalitné elektronické komponenty vrátane nami navrhnutého čipu (IC) ovládajúceho spracovanie 
signálu. Komponenty majú životnosť viac ako 20 rokov.

Bezpečnosť:
Scalewatcher™ zodpovedá požiadavkám a normám na elektrickú bezpečnosť. Elektronika je utesnená živicou. Výstup je 
bezpečný ako pre personál tak pre iné citlivé zariadenia. Neexistuje elektrický kontakt medzi rúrkou a cievkou. 
Nízke výstupné napätie nie je nebezpečné.

Modely
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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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