
Důležité upozornění
 Výrobky jsou určeny pro montáž do zařízení. Trvale připojené zařízení a vícefázové 
zařízení musí mít vypínač nebo jistič jako prostředek pro odpojení. Není-li vypínač nebo jistič 
součástí zařízení, musí dokumentace pro instalaci zařízení stanovit že:
- Vypínač nebo jistič musí být součástí instalace budovy.- Musí být v bezprostřední blízkosti 
zařízení a musí být snadno dosažitelný obsluhou.- Musí být označen jako odpojovací prvek 
zařízení.- Když bude zařízení použito způsobem, pro něž není výrobcem určeno, může být  
ochrana a funkce 
  poskytovaná zařízením narušena.- Instalaci zařízení a jeho opravy musí provádět osoba s 
danou kvalifikací.
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Charakteristika
 Odstraňovače vodního kamene  slouží  k omezení nárustu vodního kamene. Při dlouhodobém používání dochází k 
pozvolnému měknutí a odstraňování stávajících inkrustů. 
Princip činnosti:
 Dynamickým působením elektromagnetického pole dochází ke změně kalcitové krystalové formy uhličitanu 
vápenatého na aragonitovou. Uhličitan vápenatý (tvořící vodní kámen) zůstává ve vodě obsažen,  ale ve formě jemného 
kalu který nemá původní silnou tendenci k usazování.
Praktické výsledky
 Dle tvrdosti vody dochází k částečnému nebo úplnému omezení vzniku vodního kamene.  Pokud při velmi tvrdých 
vodách stále vzniká vodní kámen, tento má menší objem a je měkčí, což usnadňuje jeho odstranění. Ve spodních částech 
uzavřených nádob se může tvořit jemný kal. Tento je při větších průtocích samovolně vyplavován.
 Cena spotřebované el. energie je zanedbatelná oproti ztrátám vznikajících působením vodního kamene.

Technická data
Provozní napětí: 230V AC
Příkon:    OVK2    <2VA 
   OVK10  <10VA
Jištění:    OVK2  zkratuvzdorný transformátor
   OVK10  vnitřní pojistkou 160mA
Krytí:   IP20
Připojovací vodiče:   0,35 - 1,5 mm2
Uchycení:  DIN lišta
Provozní teplota:  - 25 °C až 60 °C
Provozní doba:  stálá
Životnost:   neomezená
LM2 nebo LM10 nesmí být použit v prostorách vlhkých 
a mokrých bez patřičného krytí. 

Zapojení
Síťovou šňůru  zapojit na svorky LN. Vodovodní trubku ovinout min. 40 závity 
vodičem s min. průřezem 0,35mm. Závity vedle sebe, občasné překřížení 
nevadí. Konce ovinutého vodiče  upevnit k trubce a vodiče zapojit 
na výstupní svorky „1-2“.
 LED Porucha slouží k signalizaci přerušeného výstupního vodiče.
  LM2 je určen pro běžné domovní přípojky.
LM10 je určen pro větší průměry vodovodního potrubí  nebo pro rychlejší 
odstranění stávajících inkrustů.
  U domácích vodáren je výhodné připojit LM10 paralelně k motoru 
čerpadla pro úsporu el. energie.
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