
Scalewatcher®De beste keuze bij
            kalkafzettingen

Scalewatcher®

De eenvoudige

oplossing

voor hard

water.

Elektronische verwijdering van kalkaanslag
veroorzaakt door hard waterVier modellen voor privegebruik.

■ Nano : Kleine woning.
■ 3 Star: Klein tot middel grote ééngezins woning.
■ 4 Star: Grote ééngezins, 2 onder 1 kap woning

of Villa. Geschikt voor kraan- en grondwater.
■ 5 Star: Geschikt voor alle woningen, buitenshuis

installatie en het behandelen van kraan- en
grondwater.

Indicatoren
Alle producten zijn voorzien van indicatoren
voor het aangeven van de netspanning en het
uitgangssignaal.

Elektrische veiligheid
Scalewatchers® worden gefabriceerd conform de
laagspanningsrichtlijnen van de EEG voor
huishoudelijke en lichte industriële apparatuur.
De apparatuur is hermetisch afgesloten en kan
veilig worden gebruikt in vochtige omgevingen.

Technisch informatie
Netspanning   : 230 V AC 50 Hz
Vermogen   :  < 10 Watt
Uitgangsspanning : Laagspanning, ongevaarlijk
Signaal kabel  : Enkel aderig, wit
Aansturing   : 2 Spoelen dubbellaags

Fabrieksgarantie
Nano: 2 jaar
Star serie: 10 jaar

Werkingsgarantie
Wij willen dat u tevreden bent! Neem voldoende tijd
om de Scalewatcher® grondig te testen. Bent u na ten
minste zes maanden niet overtuigd, stuur ons dan uw
Scalewatcher® - met aankoopbewijs en in de originele
verpakking - terug. U hebt voor de retourzending een
jaar de tijd en u ontvangt dan de aankoopprijs volledig
terug.

Voor het verkrijgen van brochures
voor commerciële en industriële
toepassingen, vraag uw leverancier:

Scalewatcher®

Bezoek onze web site voor meer informatie
www.scalewatcher.com

Vele Scalewatcher®

gebruikers rapporteerden
het volgende:

■ Het zachter worden van kalk
rond kranen.

■ Het afschilferen van kalksteen van
waterketel en douchekop.

■ Water voelt vaak zachter aan.

■ De mogelijkheid tot vermindering
van de hoeveelheid zeep, shampoo
en schoonmaakmiddelen.

■ Kleding en handdoeken behouden
hun kleuren en zachtheid.

■ Het gemakkelijker schoonmaken
van oppervlakken, speciaal in de
badkamer en keuken.
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Ieder verpakt apparaat
bevat:
■ De Scalewatcher® signaal-

generator.
■ Signaalkabel voor het

wikkelen van de spoel.
■ Kabel binders.
■ Montageschroeven en

muurpluggen.
■ Gedetailleerde montage

instructies, fabrieksgarantie
en werkinsgarantie.

Scalewatcher® 4 Star

For indoor use only Residential series

Descaling

Electronic Hard Water Treatment System

Signal present
Power

De beste keuze bij
kalkafzettingen

Een compact en

krachtig elektronisch

water behandelings-

methode.



Geld terug…
   garantie

Getest &
Bewezen

■ Verstopte waterleidingen,
douchekoppen en kranen.

■ Doffe oppervlakken in de badkamer
en in de keuken.

■ Hard water is niet aangenaam voor
uw huid en haar.

■ Dof eetgerei, glazen en
serviesgoed.

De voordelen zijn duidelijk….
■ Geschikt voor alle soorten leidingmateriaal
    Het is getest en bewezen dat metalen leidingen niet

meer metalen loslaten in het water na installatie van
het product.

■ Geen chemische veranderingen van het water
Er wordt niets aan het water toegevoegd en er wordt
niets uit het water verwijderd. De samenstelling van
het water blijft gelijk zodat de belangrijke en gezonde
mineralen zoals magnesium en calcium beschikbaar
blijven.

■ Vriendelijker voor de huid
Water voelt zachter aan. Het is gerapporteerd dat
mensen met een gevoelige huid verbetering
opmerkten omdat het calcium niet langer irritatie
veroorzaakte.

Hoe werkt het?

Scalewatcher®

Magnetisch veld

Elektrisch veld

Getest &
Bewezen

Als pionier op het gebied van
physische waterbehandeling zijn wij
de produktie in 1988 begonnen.
Onder andere de navolgende bedrijfs-
takken hebben sindsdien ons
Scalewatcher® systeem langdurig
getest en goed bevonden.
Industrie
■ Papierfabrieken
■ Staalfabrieken
■ Voedsel en dranken industrie
■ Chemische industrie
■ Olie produktie
■ Afvalwaterbehandeling
■ Elektriciteitscentrales
■ Kabelfabrieken
■ Plastic gieterijen
■ Textielfabrieken
■ Drinkwater leveranciers

Scheepvaart
■ Marineschepen
■ Veerboten
■ Vissersboten
■ Pleziervaart
■ Cruise schepen

Commercieel
■ Appartementsgebouwen
■ Ziekenhuizen
■ Wasserijen
■ Bakkerijen
■ Musea
■ Zwembaden
■ Kapsalons
■ Sauna’s en Spa’s
■ Hotels
■ Restaurants

Reeds in 1900 is het eerste patent voor
magnetische behandeling van water
verleend. Ons onderzoek heeft deze
basis verder ontwikkeld en onze
gepatenteerde apparatuur maakt de
resultaten voor u beschikbaar.

De Scalewatcher® Technologie
behandelt water in pijpleidingen door
magnetische en elektrische velden. Dit
resulteert in kleinere, ronde kalk
kristallen, die zich moeilijk hechten aan
oppervlakken en dus met het water weg
gespoeld worden of bij het drogen
gemakkelijk weggeveegd kunnen
worden.
Oude kalk afzettingen worden
geleidelijk gereduceerd, zodat
uw leidingen in een goede
conditie worden gehouden.

Scalewatcher®

Een gegarandeerde werking
Indien Scalewatcher® te goed klinkt om waar te
zijn, is hier uw garantie dat het niet zo is!
Scalewatcher® is een uitgeprobeerd en getest
elektronisch hard water behandelingssysteem
waarvan wij garanderen dat het problemen met
hard water elimineert en bestaande kalklagen
zal verwijderen of u krijgt uw geld terug.

Het signaal bevordert de groei
van vele kleine calcium
carbonaat kristallen met een
ronde vorm die zich niet
makkelijk hechten.

Geld terug…
garantie

Drinkwater dat door het
waterleidingbedrijf wordt
geleverd aan het leiding
netwerk. Vaak met een hoog
kalkgehalte, dat zich onbe-
handeld, aan pijpwanden
vastzet en zo harde kalklagen
kan vormen.Dikte van de kalklaag in mm

De oplossing!
Scalewatcher® is een elektro-
magnetisch waterbehandelings-
systeem dat met lage gebruiks-
kosten kalkafschei-
dingen in uw
waterleidingen
vermindert.

■ Minder kalkafzettingen
Scalewatcher® vermindert kalkaanslag in leidingen
en water verbruikende apparatuur. Afzettingen op
kranen en douchekoppen worden zachter en
kunnen gemakkelijk en zonder agressieve stoffen
worden verwijderd. Uw apparatuur leeft langer.

■ Besparing van energie
Verwarmingselementen met minder kalkafzettingen
dragen de warmte beter over besparen daarom
geld en verlengen de levensduur ervan.

■ Laag energieverbruik
Een Scalewatcher® kost ongeveer € 12.- per jaar
aan energieverbruik.

■ Eenvoudige montage
Eenvoudige “doe het zelf” montage. Geen lood-
gieterswerk. Kan gemakkelijk worden gedemon-
teerd bij verhuizing.

Kalkafzettingen
door hard water.
Kalkafzettingen
door hard water.

Kalkafzettingen veroorzaken hoge
kosten door:
Kalkafzettingen veroorzaken hoge
kosten door:
■
■

■

De kosten van kalkafzettingen in
warm watersystemen.

Verhoging van energiekosten in procenten ten gevolge
van kalklagen in een gemiddeld huishoudelijk warm

watersysteem.


