
Anlægget er service- og 

vedligeholdelsesfrit. 

Det er dog muligt at aftale 

et eftersyn af anlægget med 

nærmere bestemte intervaller.

Vi har 2 års fri ombytning, 

hvis der skulle opstå fejl i 

elektronikken. 

AMtech har været på markedet 

siden 1992. En referenceliste 

består blandt andet af 

-100 mindre, danske 

vandværker

-Mere end 100 

ejendomskomplekser

-Ca. 250.000 privatkunder 

Efter en besigtigelse af jeres 

varmecentral aftaler vi en 

prøveopsætning uden beregning. 

Vi forestår montering.

Efter max 3 mdr. foretager vi 

sammen med jer en vurdering 

af resultaterne. Hvis disse 

ikke lever op til det lovede, 

kan man fravælge købet. Hvis 

resultaterne er som forventet, 

betales anlægget i henhold til 

betingelserne i kontrakten.

  

Der er dog mulighed for at leje 

anlægget.

SERVICE

GARANTI

REFERENCER

VI TILBYDER

H.C. Andersens Blvd. 33, 

4 sal, 1553 København

Tlf.: (+45) 44 94 33 08

Mandag – Fredag 

9.00 – 16.00



• I modsætning til 
afsaltningsanlæg bevarer 
AMtech© kalk, mineraler og 
smag i vandet

• Ingen miljømæssige 
belastninger

• Kaffemaskiner, elkedler, 
vaskemaskiner og lign. holder 
længere

• Perlatorer kalker ikke til

• Kalkpletter på fliser og sanitet 
fjernes let med en klud

• Magnetventiler og cisterner 
kalker ikke til

• Kalkaflejringer i rørsystemer 
mindskes betydeligt, men 
forsvinder ikke helt

• Kalkaflejringer i 
varmtvandsbeholdere og 
varmevekslere minimeres 
væsentligt

Med vores udstyr ændrer vi 

vandets karakter en lille smule, 

så den kalk der fælder ud, 

nu fælder ud som Aragonit 

(Calciumcarbonat, CaCO3).

Fakta:

Alle salte og mineraler bygger 

krystaller, når de ikke er opløste, 

men der er et utal af forskellige 

krystalformer, f.eks. grafit og 

diamant, - der er samme rene 

grundstof, men sidder sammen 

på forskellig måde.

Vi kender kalk fra marmor, 

skrivekridt, østersskaller og lign.

Det er kalk, der har forskellig 

krystalopbygning, og kalk 

findes i 3 former i naturen. 

I naturen fælder kalk 

forskelligt ud afhængigt af 

omstændighederne. Vi skaber 

sådanne omstændigheder, så 

kalken fælder ud som Aragonit, 

(der nærmest kan sammenlignes 

med kridt). Det sætter sig ikke på 

overfladerne.

Den simple forklaring er, at vi 

sætter vandet i svage svingninger. 

Det er nok til at få kalken til at 

krystallisere på en måde, så det 

ikke sætter sig fast.

Vand (H2O) består af et iltatom 

med 2 brintatomer knyttet til. 

I noget vand løber elektronerne 

om brintatomet samme vej og i 

andet vand den modsatte vej. 

Der er ca. 40% af den ene type 

vand og ca. 60 % af den anden. 

Når vi giver vandet ganske lidt 

energitilførsel, bliver alt vandet 

til den type vand, der har medløb 

på elektronerne. Derved bliver 

vandet en smule mere magnetisk.

Frekvensbehandling af vand mod 

kalk har været kendt i over 100 år 

og det første patent er omkring 

100 år gammelt, men har i en 

årrække været en glemt metode, 

men siden 2010 er der skrevet 

2400 videnskabelige artikler inden 

for dette område. Det betyder at 

metoden igen har vundet stort 

indpas da det er en miljøvenlig 

og let metode der ikke kræver 

indgreb i vandsystemet.
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