 Prvky vápníku, hořčíku a uhlíku, obsažené ve vodě, se
usazují jako tvrdé krystalické nánosy, jejichž množství stoupá
úměrně s teplotou. Způsobují usazeniny v potrubí a jeho
poškození, předčasné opotřebování zařízení a snížení jejich
výkonu.
®

 Galvanická úprava vody ION ScaleBUSTER je účinná
ochrana pro celý potrubní systém včetně zařízení a tím
prodlužuje jejich životnost.
®

 ION ScaleBUSTER je založen na galvanickém principu
aktivní zinkové anody. Galvanickým principem se uvolňují z
anody ionty zinku a tím dochází ke tvorbě Ca-aglomerátu,
čímž vznikají zvětšené částice, které nemají schopnost se
usazovat na stěnách potrubí a jsou odplavované.

®

 ION ScaleBUSTER ke své činnosti
nepotřebuje zdroj napětí ani chemické
přísady a nevyžaduje žádnou údržbu.
 zachovává ve vodě všechny minerály
důležité pro lidský organizmus.
 jemně a šetrně odbourává už vzniklé
usazeniny vodního kamene a rzi a zabraňuje
vzniku nových agresivních usazenin.
®
 ION ScaleBUSTER
je ekologické
zařízení, prospěšné také pro lidské zdraví.
Chemicky ani jinak nezatěžuje životní
prostředí. Radikálně snižuje riziko vzniku
legionelly v celém vodovodním systému.
 Životnost zinkové anody je cca 8 -12 let.

Anody
z ryzího
zinku

Turbulentní
teflonové
vířivé
tělíska

Před instalaci

Po instalaci

Jak ScaleBUSTER® zabraňuje tvorbě koroze:
Velké množství zinku ve ScaleBusteru podporuje
katodickou ochranu potrubí. Elektrony, uvolněné ze Zn,
reagují se rzí (Fe2O3), která poté pozvolna přechází
v magnetit (Fe3O4). Tím je úplně zastavená tvorba koroze
Zn

----------------->
-

2Fe2O3 + e
2Fe3O4 + 5e

--------->
--------->

+2

Zn

-

+ 2e

2Fe3O4 (magnetit)
+-0
2Fe

Proměna koroze v magnetit po čtyřech
měsících působení zinkové anody.
Jehličková struktura
vodního kamene (kalcit)

Předtím v potrubí

Oválná struktura vodního
kamene (aragonit)

Potom v potrubí

Jak ScaleBUSTER® zabraňuje tvorbě vod. kamene:

Jak odstraňuje ScaleBUSTER® vodní kámen:
V průběhu procesu přeměny vodního kamene z jehličkové struktury na oválnou se vodní kámen v mikročásticích přirozeně uvolňuje. Během této proměny se od
sebe oddělují kationty a anionty. Nakonec se CO2
obsažené v procesu pozvolna rozpouští a uvolňuje vodní
kámen. Odstraňování probíhá jemným postupným
odplavováním
mikroskopických
částeček,
jejichž
množství obsažené ve vodě je tak malé, že nemá na
lidský organizmus žádný škodlivý vliv. Jsou to částice,
které jsou jinak běžně obsažené v pitné vodě.

Potom
Turbulentní
komora

ARAGONIT

ZINKOVÁ
ANODA

Proud vody

Předtím

Ocelové
pouzdro

ION ScaleBUSTER®

Patentovaná metoda spočívá v proměně krystalové struktury
vápníku. Do přívodního potrubí je pomocí příruby nebo
sešroubováním namontován galvanický systém úpravy vody
Scale-Buster. V jeho nitru je umístěna vysoce čistá zinková
anoda. Jelikož jsou zinek a mosaz různé ušlechtilé kovy, zvýší
se ve spojení s vodou mezi oběma potenciální napětí až na
jeden volt. Toto galvanické napětí vypůsobí, že se částečky
vápníku ve vodě z malé struktury jehlicovitého tvaru navalují do
větších částic. Při tom vznikají až 15-ti násobně větší kuličky,
které již nepřilnou ani po vyschnutí vody.
Kromě toho jsou aglomeráty vápníku strhávány proudem
snadněji než malé krystaly. Na své další cestě v potrubí pak
tekoucí voda odnáší všechny částečky i stávající vodní kámen .

KALCIT

Potom

Instalační
body

Předtím

Jak chrání ScaleBUSTER® potrubí před korozí:
Jeho zabudováním do potrubního systému je zároveň
dodána tzv. „obětující se“ zinková anoda. Protože zinek je
méně ušlechtilý kov než železo nebo měď, zinková anoda v
potrubním systému bude oxidovat jako první. To znamená,
že se „obětuje“ ve prospěch potrubí. Tento jev je znám a
vědecky dokázán. V průmyslu se používá například na
ochranu trupů lodí nebo kotlů na vytápění.
Elektrochemická řada napětí:
(-)

Zn (s) - - - - - - - - - - Zn2+ + 2e

:

(+)

2+

:

(total)

Cu

:

+ 2e - - - - - - - - - - - - Cu

Zn (s) + Cu

2+

2+

- - - Zn

+ Cu(s)

E0

=

+ 0.76 V

E

0

=

+ 0.34 V

E

0

=

+ 1.1 V

Pokus s hřebíky pod tekoucí vodou.
Hřebíky na zinkové anodě jsou zcela bez koroze.

Koroze v ocelovém potrubí.

Jak vzniká koroze:
Elektrony molekul železa se spojí s H2O a O2 a poté se ionty
železa pojí s OH a H2O a mění se v rez.
Fe

-------------------- >

Fe+2 + 2e

H2O + O2 + 4e

--------- >

2Fe + 2H2O + O2

--------- >

2Fe(OH)2

2Fe(OH)2

--------- >

Fe2O3 + H2O

-------- >

Fe2O3

Fe+2
(katoda)

+

O2
(anoda)

4OH

(rez)

Připojovací část

Jak vzniká vodní kámen:
Vodní kámen, který se usazuje na vnitřních stěnách potrubí
+2
+2
+
se chová jako aniont (Ca ,Mg ,Na ) spojuje se s kationty
(HCO3 ,SO4 ,CI ).
Ca+2
(katoda)

+

HCO3

------------>

CaCO3

(anoda)

------------>

(nános)

Turbulentní
komora (teflon)

Jak chrání ScaleBUSTER® před vznikem koroze:
Protože ionty zinku jsou více ionizující než ionty železa,
elektrony molekul Zn se pojí s H2O a O2
Systém obětující se anody
Zn >

Zinková anoda
(ryzí zinek)

Fe, Cu

Pouzdro
(poniklovaná
mosaz)

