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Tekniken – ett stycke grön ingenjörskonst
Att tekniken fungerar, det har ett stort antal nöjda användare bekräftat under många år. Men för att kunna förklara  

vad som händer och varför, bad vi ett flertal ledande svenska experter och laboratorium* göra sina egna tester och analyser.  
Nedanstående schematiska bild visar några av de viktigaste slutsatserna och mätresultaten som framkom.

* Chalmers, DGE Mark & Miljö, Kemanalys, ALS Scandinavia och Degerfors Lab, med flera.

Obehandlat, kalkrikt vatten 
Illustrationen visar stora kalkpartiklar med  

tendens att enkelt fastna på ytor såsom diskbänkar, 
duschväggar och i värmesystem.

Minskad korrosion
I kamrarnas lågtrycksdelar frigörs koldioxid (CO2)  
och svavelväte (H2S), vilket bidrar till att minska  

problem med korrosion nedströms.

Det inkommande hårda, kalkrika  
vattnet innehåller viktiga mineraler 

såsom kalcium och magnesium, men 
kan även innehålla t ex  järn.

Det behandlade vattnet  
innehåller samma mineraler som  

det inkommande, obehandlade vattnet. 
Den viktiga skillnaden är dock att kalk- 

partiklarnas fästförmåga förändrats!

Smart teknik 
Inuti röret kommer vattnet 
i direktkontakt med kärnan  

som består av en unikt  
sammansatt legering. Behandlat vatten

Illustrationen visar schematiskt 
hur partiklarna har förändrats.  

De är mindre och har också svårare  
att fastna på olika ytor.

Kalkpartiklarna halveras! 
De mindre partiklarna tenderar att vara fria,  

kvar i vattnet, istället för att fällas ut och orsaka  
både små och stora problem i rörsystem  

och för anslutna utrustningar.

Specialgjuten kärna
De inbördes förskjutna och individuellt 
formade flänsskivorna på kärnan bildar 

ett sinnrikt system av kammare.

Hög- och lågtryckskammare
Trots konstant vattenflöde, bildas både lägre och högre  

vattentryck i de olika delarna av kamrarna.

Turbulens
Turbulensen som uppstår förhindrar  

partiklar att fastna på kärnan samt bidrar till att 
minska storleken på kalkpartiklarna.
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Zeta-potentialen ökar...
...vilket reducerar kalciumpartiklarnas fästförmåga.
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