
Vodní kámen je tvrdý povlak vznikající na 
stěnách potrubí, tepelných a rozvodných 
zařízení, zásobnících atd., kde je voda do-
pravována, ohřívána a následně ochlazo-
vána či ukládána. Vzniká u středně tvrdé, 
tvrdé či velmi tvrdé vody. Základním kom-
ponentem vodního kamene je obvykle 
uhličitan vápenatý - calcium carbonate 
(CaCO3).

Tvrdost vody je dána obsahem minerálů 
(solí). Ty jsou při ohřevu rychleji vylučová-
ny nad saturační stav. Z vody je vylučován 
CO2 a minerály přestávají být rozpustné. 
Tento důsledek je také někdy nazýván 
„boiler stone“, obvykle v  důsledku che-
mické reakce, kterou lze popsat:

Ca(HCO3)2 → CO2 + H2O + CaCO3

S vodním kamenem se nejčastěji setká-
me v potrubních systémech rozvodu pit-
né i teplé užitkové vody včetně cirkulací, 
sanitární vybavení, topných systémech 
a  rozvodných topných zařízení a  příslu-
šenství, klimatizací a u domácích spotře-
bičů a bílé techniky.

Mezi hlavní negativní dopady vodního 
kamene patří zkrácení životnosti rozvodů 
a  zařízení, zvýšení provozních nákladů, 
snížení účinnosti a  zvýšení nákladů na 
údržbu. Už 3 mm vrstva vodního kamene 
snižuje účinnost tepelných zařízení o 20%. 
V případě vody dodávané vodárenskými 
společnostmi a odpovídající průměrné tvr-
dosti lze předpokládat, že u zařízení pro 
ohřev vody (ohřev průměrně na ca 65°C) 
naroste vodní kámen ca 1 mm za rok. To 
je průměrná realita a  zjednodušeně to 
znamená, že po 3 letech vznikne ca 3mm 
silná vrstva vodního kamene.

Na boj s  vodním kamenem existuje 
několik metod a  mezi nejčastější patří 
mechanické (odírání vodního kamene), 
chemické metody - (rozpouštění vhodný-
mi chemikáliemi, a  kyselinami) a  fyzikál-
ní, někdy označované jako magnetické 
nebo galvanické úpravy. Fyzikální metody 
nemění chemickou strukturu vody a jejich 
klíčovou výhodou je, že jsou vhodné pro 
použití k ochraně všech systémů a zaříze-
ní včetně rozvodů pitné vody.

Podstatu fyzikální úpravy vody lze jedno-
duše vysvětlit jako deformaci krystalické 
mřížky uhličitanu vápenatého CaCO3. Soli 
jsou ve vodě přítomny ve formě jak pozi-
tivních tak negativních iontů. Tak můžou 
být ovlivněny silovými poli. Galvanickým 
nebo magnetickým, přičemž takové půso-
bení může krystalickou mřížku zdeformo-
vat. Aniž by tak došlo ke změně chemic-
kého složení, uhličitan vápenatý CaCO3 
ve formě zvané kalcit je přeměněn do 
formy CaCO3 nazývané aragonit; není 
nadále schopen tvořit tvrdé nánosy na 
stěnách, pouze jemný mikroskopický kal, 
který nemá schopnost ulpívat ani se usa-
zovat a je odplavován.

K  nejdokonalejším fyzikálním metodám 
lze jednoznačně dosadit patentovanou 
technologii TGP® od společnosti Swiss 
Aqua Technologies, která je apliková-
na v  zařízení IPS. Toto zařízení pracuje 
s kombinací galvanického efektu a efektu 
nedestruktivní kavitace čímž je umocněna 
účinnost, ověřena a  potvrzena meziná-
rodní institucí v USA, společností IAPMO 
ve výši 76%.

Zařízení IPS může být instalováno vodo-
rovně i svisle, vodivost vody 50 - 2000 μS/
cm², pracovní teplota 0 - 95 °C, maximální 
průtok 4 m3s a maximální tlak 1 MPa. Je ur-
čeno pro jednosměrné provozní proudě-
ní. Zařízení je prověřeno mezinárodními 
certifikáty a test protokoly, krom výše uve-
deného například TUV, NRL či EL. Certi-
fikáty potvrzuji vhodnost pro dlouhodobý 
styk s pitnou vodou, vhodnost použitých 
materiálů, technologie, tlakové ztráty či již 
zmíněnou účinnost.

Zařízení IPS je aplikováno jako nástroj 
prevence proti vodnímu kameni a reduk-
ci stávajícího, prevenci proti korozi i s an-
tibakteriálními účinky.

Jedinečnost zařízení je dále zvýrazněna 
aplikací bez externího zdroje energie, bez 
údržby i bez provozních nákladů. A může 
být instalováno v  privátním i  veřejném 
sektoru na vstup (za vodoměr) do dyna-
mických rozvodů teplé i  studené (pitné) 
vody nebo přímo před dílčí exponovaná 
zařízení, mezi než patří také topné systé-
my, výměníky, ohřívače vody, kondenzá-
tory či chladící systémy a klimatizace.

Fakta:
3 mm vrstva vodního kamene snižuje 
účinnost tepelných zařízení o 20% (6mm 
až 35%).

V případě vody dodávané vodárenskými 
společnostmi a  odpovídající průměrné 
tvrdosti lze předpokládat, že zařízení pro 
ohřev vody (ohřev průměrně na ca 65 °C), 
kde narůstá vodní kámen exponenciálně 
s rostoucí teplotou, naroste vodní kámen 
ca 1 mm za rok. To je průměrná realita.  
To znamená:

Po 3 letech ca 3mm silná vrstva 
vodního kamene.

Modelová situace:
Pokud má uživatel na spirále elektrické-
ho boileru 3 mm vrstvu vodního kamene, 
musí vydat na ohřev vody až o 20% více 
elektrické energie.

Pokud je denní spotřeba 80 litrů, potřebná 
elektrická energie pro ohřev vody v  bo-
ileru o  obsahu 80 litrů je 2 kWh a  doba 
ohřevu je 2,5 hodiny, denní spotřeba 
elektrické energie je 5 kWh za předpokla-
du, že spirály nejsou pokryty vápencem.  
To znamená:

Měsíční spotřeba elektrické energie = 
5 x 30 = 150 kW

Po měsíčním ohřevu vody za identických 
parametrů, avšak s 3mm vrstvou vodního 
kamene na topné spirále bude spotřeba 
elektrické energie:

Měsíční spotřeba elektrické energie = 
5 x 30 x 1,2 = 180 kW

To je o  30 kWh více. Při průměrné ceně 
4,34 Kč za kWh se jedná o měsíční náklad 
ve výši 130 Kč, za rok tedy cca 1 562 Kč. 
Návratnost investice do zařízení se systé-
mem IPS je tak otázka pár let - navíc tato 
úspora je pouze na ohřevu vody, přičemž 
systém IPS chrání všechna další zařízení 
před vodním kamenem.

Fyzikální galvanická
úprava vody IonPolarization System
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IPS (IonPolarization System) je navržen 
pro fyzikální galvanickou úpravu vody 
pro domácnosti, veřejné budovy a prů-
myslová zařízení.

IPS je vhodný pro nové rozvody a in-
stalace z hlediska prevence, ale i pro 
staré, kde postupně odstraňuje stávající 
ložiska.

IPS KalyxX je průtokové zařízení se 
vstupním a výstupním otvorem. V něm 
jsou umístěny elektrody ve tvaru turbíny 
(ne magnety) dvou různých elektricky 
vodivých materiálů.

 • Pracuje s jakýmkoliv typem ohřívače vody.

 • Snižuje potřebnou velikost průtokových ohřívačů.

 • Nesnižuje tlak v rozvodech domácnosti.

 • Instaluje se přímo na měděné, CPVC nebo PVC potrubí.

 • Snadná instalace je také PEX nebo jiných typů potrubí.

 • Šetrný k životnímu prostředí a bez chemikálií.

 • Bez potřeby vnějšího zdroje elektřiny.

 • Snadná instalace bez potřeby provozních nákladů či údržby.

 • Prodlužuje životnost a účinnost nových i stávajících ohřívačů vody 
i dalších tepelných zařízení a přístrojů v domácnosti.

 • Certifikováno pro dlouhodobý kontakt s pitnou vodou.

PATENTOVĚ
CHRÁNĚNO

Kalyx

OCHRANA PŘED 
VODNÍM KAMENEM

NOVÝ REVOLUČNÍ SYSTÉM PRO PŘEDCHÁZENÍ TVORBY VODNÍHO KAMENE A ODSTRANĚNÍ 
EXISTUJÍCÍHO Z OHŘÍVAČŮ, POTRUBÍ A VŠECH ZAŘÍZENÍ, JIMIŽ PROTÉKÁ VODA. 
IPS PRACUJE S ENERGIÍ VYTVOŘENOU TURBULENTNÍ CESTOU VODY PROSTŘEDNICTVÍM 
ELEKTROD VYTVÁŘEJÍCÍCH GALVANICKÝ POTENCIÁL 0,8 - 1,0 V.

KALCIT ARAGONIT

20.0 m

CaCO3 CaCO3

Vliv IPS KalyxX na usazený vodní kámen v rychlovarné konvici:
1. - 15. den Starý vodní kámen se postupně odplavuje.
30. den Nové usazeniny se dají snadno setřít. GALV

(0,8-1,8V)

ELEKTROD

KALCIT ARAGONIT

EFEKTIVNĚ ZABRAŇUJE KOROZI A TVORBĚ VODNÍHO KAMENE

Konstrukce elektrod je patentově chráněna 
(TGP® - Turbulentní galvanická polarizace). 
V důsledku vznikajícího vířivého proudu je měněna 
struktura minerálů. www.swatec.ch



IPS KalyxX RedLine
A használati melegvíz kezelésére és speciálisan a kazánok, bojlerek és átfolyós víz-
melegítők védelmére szánt berendezés. Egy év alatt a bojler fűtőspirálján 6 – 12 mm 
vízkő rakódik le.

IPS KalyxX BlueLine
A berendezést az ivóvíz kezelésére ajánljuk használni. A vízkő és korrózió csökken-
tése mellett antibakteriális hatással is bír. Az ezüst bevonatú elektródák csökkentik 
a baktériumok előfordulását a csövekben. Az IPS KalyxX mentesíti a vizet a szagok-
tól, javítja az ízét és meghosszabbítja a frissességét. Továbbá növeli a víz pH-értékét, 
ezáltal lúgosítja. Hosszú távú fogyasztásra alkalmas. Többek között javítja az anyag-
cserét és támogatja az emésztést.

AZ IPS KalyxX HASZNÁLATA RedLine/BlueLine
Háztartások, középületek, éttermek, szállodák, gyártó- és feldolgozó üzemek. Meg-
bízhatóan dolgozik a hőátadó állomásokon, a hőcserélők és hűtőberendezések vé-
delménél.

IPS KalyxX GreenLine
A berendezés az öntöző rendszerekhez alkalmas. Óvja a csővezetéket, fúvókákat 
és az öntözőberendezés kapcsolódó alkatrészeit. A  kezelt víz vizsgálattal igazolt 
hatással bír a  növények gyorsabb csírázására és növekedésének támogatására. 
Hasonlóan kedvező hatással van a sejtmetabolizmusra és a mezőgazdasági állatok 
emésztésére.

A IPS KаlухX GreenLine HASZNÁLATA
díszkertek, nyilvános parkok, füves futballpályák, golfpályák, hidroponikus termesz-
tés, gyümölcs- és zöldségtermesztés, mezőgazdasági állatok itatása…

Az IPS KalyxX környezetbarát termék. Hatékonyan és megbízhatóan működik 
mintegy 10 évig az alábbiak nélkül:

• külső áramforrás
• kezelőszemélyzet
• működési költségek
• vegyszerek
• mágnesek

MŰSZAKI LEÍRÁS
Az IPS (Ion polarizáló rendszer) KalyxX berendezést a  víz fizikai-galvanikus keze-
lésére szánták háztartások, középületek és ipari létesítmények számára. A víz ke-
ménysége alatt a  vízben található kalcium és magnézium mennyiségét értjük. Az 
IPS KalyxX - nem vízlágyító - a vízhez semmit sem ad hozzá, és semmit nem vesz 
el belőle. Megőrzi benne az összes egészségre kedvező anyagot, és javítja annak 
tulajdonságait. Egyúttal hatékonyan megakadályozza a  szilárd vízkő és korrózió 
üledékek kialakulását a hideg és meleg használati víz csővezetékeiben, a bojlerek 
fűtőtestein, a berendezésekben stb. A KalyxX az új csővezetékek esetén megelő-
zésképpen használható, a régieknél pedig fokozatosan távolítja el a már meglévő 
lerakódásokat.Az IPS KalyxX átfolyós berendezés egy bemeneti és egy kimeneti 
nyílással. Benne turbina alakú (nem mágnes) elektródák vannak elhelyezve két kü-
lönböző elektromosan vezető anyagból. Az elektródák szerkezeti megoldása sza-
badalom által védett (TGP®  – turbulens galvanikus polarizáció) és a  víz örvényes 
áramlását okozza, ami az ásványi anyagok szerkezeti átalakulásához vezet.A beren-
dezésen átfolyó víz az elektródákkal galvanikus nedves elemet hoz létre 4,2-6V 
feszültséggel. Ennek eredményeként a kezelt vízben található ásványi anyagok és 
sók nem képesek kemény kristályos lerakódásokat (kalcit) képezni. Puha részecskék 
szerkezetét veszik fel-üledék (aragonit)-és a vízzel együtt kiáramlanak. Ezt a szerke-
zetüket akár 72 óráig képesek megőrizni.

FIGYELMEZTETÉS
A vízforraló alján előforduló puha por nem jelenti azt, hogy az IPS KalyxX nem 
működik. Az transzformálódott aragonit, amit egyszerűen ujjal vagy ronggyal el 
lehet távolítani.
A  berendezés 50 - 2000 µS/cm2 vezetőképességű víz esetén hatékony. Szokvá-
nyos, 8 – 30 °dH (német skála) keménységű vízről van szó. Az IPS KalyxX az ivóvíz-
zel való érintkezés összes biztonsági kritériumának megfelel és IAPMO nemzetközi 
tanúsítvánnyal rendelkezik, amely a vízkő lerakódás csökkentésének 76%-os haté-
konyságát igazolja.

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS
Az IPS KalyxX berendezéseket vízszintesen vagy függőlegesen lehet felszerelni 
a 0 – 99 °C vizű csővezetékekre.

FIGYELEM
Az IPS telepítésénél be kell tartani a víz áramlási irányát (FLOW DIRECTION), ami 
a berendezés testén nyilakkal jelzett. Ennek a feltételnek a betartása hatással van 
a berendezés helyes működésére és hatékonyságára.
Az IPS KalyxX rendszerbe nem lehet ioncserélő, elektromágneses rendszer, ill. 
idegen feszültséget használó berendezés telepítve.A víz maximális áramlása a be-
rendezésen keresztül 4m.s-1. Az IPS berendezéseket 1 Mpa nyomásig méretezték. 
A nyomásveszteségek elhanyagolhatók.

AJÁNLÁS
Az IPS berendezés elé javasolt min. 50 mikron finomságú szűrőt elhelyezni a me-
chanikai szennyeződésekre.

AZ IPS KalyxX TELEPÍTÉSI VÁZLATA
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А STANDARD TELEPÍTÉS VÍZBEVEZETÉSRE1 2
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B TELEPÍTÉS VÍZMELEGÍTÉSES RENDSZERBE KERINGETÉS NÉLKÜL
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C TELEPÍTÉS VÍZMELEGÍTÉSES RENDSZERBE KERINGETÉSSEL
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D TELEPÍTÉS ÖNTÖZŐRENDSZERBE

1 Fogyasztásmérő 2 Elzáró szelep 3 Mech. szennyeződések szűrője
4 IPS KalyxX  BlueLine  RedLine  GreenLine 5 Derítő
6 Keringető szivattyú 7 Szelep 8 Öntöző fúvóka

IPS KalyxX

GARANCIA
Minden IPS Kalyxx berendezésre 2 év garancia vonatkozik, szakszerű szerelés és az ebben a tájékoztatóban feltüntetett feltételek betartása esetén. 
A garancia nem terjed ki a berendezés mechanikai sérülésére.

swatec.ch


