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Kalkfjerning i hus, leilighet og hytte 
 

Norsk forhandler: Teknimek AS 

Produktansvarlig: Svein Otto Forsberg - 941 51 705 

www.teknimek.no/vannteknologi  www.kalktek.no 
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Hvordan fungerer Hydroflow produktene? 

• Enheten monteres utenpå røret 
• Måler kun 11x7x3 cm og kan settes på rør som går inntil vegg 
• Skal ha standard strømtilførsel - 230 Volt 
• Enheten sender elektriske signaler inn gjennom rørveggen 
• Kalkpartiklene får en svak +/- ladning 
• Dette gjør at partiklene krystalliserer, det vil si samler seg 

eller flokkulerer, men er fortsatt ikke synlige eller merkbare 
• Partiklene fester seg da ikke på varmeelementer, i utstyr og rør 
• Varmtvannsberederen blir fri for kalk 
• Sjampo og såpe skummer 
• Oppvaskmaskinen blir kalkfri og glassene blir klare og blanke 

 

Hovedfordelene med Hydroflow produktene 

• Kostnadsbesparende 
• Kjemikaliefritt og 100% miljøvennlig 
• Vedlikeholdsfri og normalt uendelig holdbarhet 
• Svært billig i drift - ca. kr. 20,- pr år i strøm 
• Ingen påfylling av salt eller andre kjemikalier 
• Passer alle typer rørmaterialer 
• Tar ikke nevneverdig plass og veier 175 gram 
• Ikke behov for rørleggerassistanse ved montering 
• Ingen kutting av rør 
• Oppvarming av vannet i VVB blir mer effektivt og strømsparende 
• En varmtvannsbereder fri for kalk varer flere 10-år lenger 
• Gjør rengjøring i maskiner, kraner og våtrom enklere 
• Reduserer alge- og bakterienivået i tanker og rørsystem 

 

Det er 3 kalkfjerningsprodukter for husholdninger 

• Hydroflow HS38 – tilpasset hus, leiligheter og hytter 
• Hydroflow S38 – tilpasset litt større husholdninger og hytter samt 

cafeer, kaffebarer og småbedrifter 
• Hydroflow HS40 – tilpasset husholdninger med større 

rørdimensjoner 
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