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Úvod
Zařízení AQUACALK upraví vodu tak, že při aplikaci zařízení na vodách se střední, vysokou a velmi 
vysokou tvrdostí vody zajistí optimální vlastnosti vody z hlediska zamezení usazování vodního 
kamene v rozvodech, na topných tělesech a pevných površích.

Výsledkem je snížená potřeba údržby zařízení přicházejících do styku s vodou a prodloužení jejich 
životnosti. Instalace a provoz zařízení provedené, dle pokynů v tomto návodu, zajistí dlouhou 
bezporuchovou činnost zařízení AQUACALK.

Zařízení AQUACALK je sestaveno z kvalitních materiálů vyhovujících hygienickým požadavkům. 
Každé zařízení je ve výrobě testováno na provozní tlak.

Dodržování pokynů pro provoz a údržbu, uvedených v tomto návodu, Vám zajistí maximální užitek při 
aplikaci zařízení AQUACALK.

Poznánka:
Tento návod vychází z firemních materiálů firmy AQUA PLUS s.r.o. a z praktických zkušeností 
autora.

AQUACALK – princip funkce
AQUACALK je zařízení na úpravu vody na fyzikálním principu. Toto zařízení obsahuje aktivní 
médium DESCAL, které svými katalytickými účinky zamezí vzniku nových úsad vodního kamene a 
napomáhá k odstranění starých úsad vodního/kotelního kamene z rozvodů, tepelných výměníků i z 
pevných povrchů a dále chrání tento systém před dalším usazováním.

Používání zařízení AQUACALK nevyžaduje žádné provozní výdaje. Protože se jedná o čistě katalytický 
proces, není za provozu žádné praní ani žádná přídavná chemie pro regeneraci (tím také nevzniká 
žádná odpadní voda). Náklady na instalaci zařízení AQUACALK jsou nižší, než u konvenčních 
změkčovacích stanic. Přechodová tvrdost (část tvrdosti vody, která může být oddělena jako 
vápenatohořečnaté  uhličitany) je transformována do nerozpustných tepelně odolných mikrokrystalků.

Médium DESCAL má povrch tvořený krystalizačními mikroploškami, které umožňují růst krystalů 
nerozpustných vápenatohořečnatých sloučenin. Když krystal dosáhne velikosti několika mikrometrů, 
oddělí se z plošky a je unášen proudící vodou. Tyto krystaly jsou odolné proti teplu (do 100 °C) a 
nemají tendenci se usazovat v rozvodech (trubkách), na tepelných výměnících (topné spirály), ani na 
površích pevných látek (vodovodní baterie, dlaždičky). Při požití takto upravené vody se  krystaly z 
nerozpustné formy uvolní v lidském žaludku díky žaludečním kyselinám.

Nedávný vývoj technologie označené jako katalyticky ,,řízená tvorba krystalů" vyústil v zavedení 
první skutečně účinné metody prevence úsad vodního kamene bez potřeby chemických činidel. Tato 
metoda přeměňuje rozpuštěné minerály způsobující tvrdost vody na neškodné mikroskopické krystaly, 
bez schopnosti tvořit úsady vodního kamene.

Ověřování účinnosti této technologie nezávislou laboratoří German Technical and Scientific 
Association for Gas and Water dle mezinárodní metodiky (DVGW W512) pro testování prevence 
tvorby úsad prokázalo 99,6% účinnost. Technologie se osvědčuje již přes 6 let úspěšného používání v 
domácnostech i v průmyslových podnicích.

Zařízení AQUACALK a aktivní medium DESCAL byly testovány Státním zdravotním ústavem pro 
styk s pitnou vodou a bylo vydáno rozhodnutí pod č.j. CHŽP: 93/08 EX 080256, že zařízení splňuje 
požadavky na výrobky přicházející do trvalého styku s pitnou vodou.

AQUACALK_AQ_250_500_1000_Navod_instalace_rev1.doc 3



Místa o velikosti atomů na povrchu malých        Krystaly jsou po dosažení vhodné velikosti 
polymerových kuliček (DESCAL), kde dochází        uvolněny z povrchu aktivní hmoty, jsou
k přeměně rozpuštěných iontů minerálů tvrdosti        dále nerozpustné a bez schopnosti tvořit úsady.
na mikroskopické krystaly.

 
Fotografie vzniklého krystalu pořízená 
elektronovým mikroskopem

Poznámky k instalaci
- Tento návod dobře uschovejte, obsahuje důležité informace a rady pro bezporuchový chod zařízení.
- Pro správné provedení instalace a optimální funkci zařízení si montáží pečlivě přečtěte tento návod.
- Instalace musí být v souladu s platnými předpisy, normami a směrnicemi.
- Zařízení AQUACALK musí být instalováno ve vertikální pozici a na rovném podkladu, není 

požadavek na odpad vody ani el. napájení.
- Vstupní voda nesmí obsahovat polyfosfáty nebo jiné inhibitory tvrdosti.

o Jestliže má kvalita výstupní vody odpovídat parametrům sledovaným hygienickou službou, 
nepoužívejte vstupní vodu z mikrobiálně závadných zdrojů nebo zdrojů  neznámé kvality 
bez spolehlivé dezinfekce na vstupu, nebo výstupu ze systému.

o Poznámka k uživateli/provozovateli/vlastníkovi zařízení: Do instalačního protokolu zapište 
datum uvedení zařízení do provozu a případně další předvolené údaje.

o Doporučujeme, aby všechny osoby, odpovědné za provoz a údržbu tohoto zařízení, byly 
seznámeny s tímto návodem, bezpečnostními požadavky a pokyny k nutné údržbě zařízení.

Pokyny k instalaci
- Zařízení se instaluje ve svislé poloze, těleso filtru je umístěno pod hlavicí s přípojnými místy.
- Neinstalujte zařízení do systému s tlakem vody vyšším než 0.8 MPa.
- Zajistěte při montáži pod nainstalovaným zařízením manipulační prostor nejméně 10 cm pro 

zajištění možnosti vyjmout aktivní díl zařízení z provozní nádoby.
- Umístěte zařízení AQUACALK ve vhodném prostoru. Směr proudění vody přes zařízení je vždy 

zleva doprava, resp. dle šipky na hlavici zařízení (pozor při volbě místa instalace).
- Zajistěte, aby zařízení AQUACALK nebylo vystaveno hydraulickým (vodním) rázům.
- Neinstalujte zařízení na zdroj horké vody. Použití vstupní vody o teplotě vyšší než 28 °C, může 

způsobit poškození, nebo zničení provozní tlakové nádoby. Pro těsnění přípojných míst zařízení ke 
vstupní a výstupní vodě používejte výhradně teflonovou pásku.

- Neinstalujte zařízení AQUACALK poblíž zdroje tepla a nad subjektem nebo prostorem, který 
nesmí přijít do styku s vodou.

- Nenechte zařízení zmrznout, při teplotách pod 2 °C jej odpojte a vypusťte vodu.
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- Neinstalujte zařízení na přímém slunečním záření, vyvarujte se vlivu agresivních chemických 
činidel a zamezte možnosti poškození zařízení mechanickým nárazem.

- Utahujte fitinky a připojení ventilu přiměřenou silou, aby nedošlo k jejich poškození. Při montáži 
rozebíratelných spojů zajistěte ventil montážním klíčem, aby nedošlo k jeho pootočení a tím k 
porušení těsnosti spojů.

- Nepoužívejte svářečku v místech, kde by mohlo dojít k poškození konstrukčních dílů zařízení 
AQUACALK nebo připojovacích armatur vysokou teplotou.

- Nemanipulujte se zařízením ani s jeho částmi, pokud je celý systém pod provozním tlakem. Při 
demontáži kterékoli části zařízení se vždy přesvědčete, že v systému není tlak.

Postup instalace
1.Vypněte všechna zařízení napojená do systému rozvodů vody a uzavřete hlavní přívod vody do 

domovního/bytového rozvodového systému.
2.Zjistěte, zda již není vstupní voda upravována. Pokud ano, zjistěte, zda není aplikován 

polyfosfát nebo jiný inhibitor tvorby vodního kamene (zařízení AQUACALK není účinné v 
kombinaci s těmito přípravky). Ukončete aplikaci inhibitorů do vody, nebo AQUACALK 
neinstalujte.

3.Instalujte odpovídající kulový ventil na straně vstupu vody do zařízení. Doporučujeme také 
instalaci T-kusu s ventilem na výstupní potrubí ze zařízení AQUACALK pro případný 
proplach při čištění zařízení nebo pro zajištění možnosti vypustit celý systém 
domovních/bytových rozvodů vody při servisním zásahu nebo výměně aktivního dílu zařízení.

4.Nainstalujte zařízení AQUACALK na stěnu, nebo na jiný pevný podklad nebo rám. Zařízení 
musí být nainstalováno ve svislé poloze  (podmínka správné funkce při protiproudém provozu. 
Připojte přívod vody o vhodném průměru za hlavním uzávěrem vody ke vstupnímu 
uzavíracímu ventilu zařízení AQUACALK. Pro utěsnění spoje použijte teflonovou pásku.

5.Zvolte vhodný průměr potrubí a připojovacích armatur pro připojení domovních (bytových) 
rozvodů k výstupu ze zařízení AQUACALK.
Poznámka: Výstup zařízení zatím nepřipojujte, dalším krokem bude proplach zařízení.

6.Zkontrolujte, zda jsou ventily na zařízení AQUACALK uzavřeny. Poté nejprve otevřete hlavní 
uzávěr a dále pomalu otvírejte kulový ventil přívodu vody. Zkontrolujte těsnost spoje.

7.Pokud není na výstupu ze zařízení nainstalován T-kus, umístěte pod zařízení výlevku, vědro 
nebo jiným způsobem zajistěte, aby vytékající voda nezpůsobila škodu. Otevřete vstupní 
ventil do zařízení a nechte vodu protékat systémem po dobu 2 minut (dojde i k odvzdušnění 
systému). Tato procedura neslouží k aktivaci zařízení AQUACALK.

8.Uzavřete vstupní ventil do zařízení. Ujistěte se, že armatura určená k připojení rozvodů k 
výstupu zařízení AQUACALK je čistá.

9.Připojte výstupní potrubí k zařízení AQUACALK. Otevřete vstupní uzavírací kulový ventil na 
vstupu zařízení a zkontrolujte těsnost připojení.

10. Pokud je těsnost připojení bez úniků, zahajte normální provoz.
11. Poznamenejte do manuálu datum instalace, stav vodoměru, případně další předepsané údaje.

Provoz
S dostatečným vstupním tlakem vody je provoz zařízení AQUACALK kompletně automatický.

Údržba a servis
Údržba může zahrnovat pouze eventuelní očištění, občasnou kontrolu spojů a případnou výměnu 
mechanických filtračních dílů anebo o-kroužku.
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Postup výměny aktivního dílu (vložky)
Důležité:
Před uzavřením přívodu vody do zařízení AQUACALK (obvykle se jedná o hlavní přívod do objektu) 
vypněte (odstavte z provozu, uzavřete) všechna zařízení, která za provozu (pro svou řádnou funkci) 
vyžadují stálý přívod vody.

1. Uzavřete vodu hlavním uzávěrem, pokud není instalován vstupní uzavírací kulový ventil do 
zařízení AQUACALK.

2. Uzavřete přívod vody do zařízení AQUACALK zavřením ventilu na vstupu. Rovněž zavřete 
ventil na výstupu ze zařízení pokud je instalován.

3. Stlačte odvzdušňovací ventil na horní části zařízení (obvykle červené tlačítko umístěné na 
horní ploše hlavy zařízení, může být nahrazeno odvzdušňovacím šroubem). Odvzdušňujte až 
do  doby úplného odtlakování systému (přestane unikat voda i vzduch).

4. Sejměte provozní nádobu – použijte klíč, pokud je potřeba. Pro sejmutí provozní nádoby 
nikdy nepoužívejte jiné nástroje, než originální klíč.

5. Vyčistěte vnitřek nádoby a vypláchněte teplou vodou. K eventuelní dezinfekci použijte 
roztok dezinfekčního činidla (např. chloru – SAVO Original), kterým naplníte provozní 
nádobu, necháte působit cca 10 minut a poté vylijete.

6. Vložte nový aktivní díl zařízení do provozní nádoby - pokud použijete nový aktivní díl, 
zkontrolujte, zda rozměry tohoto dílu odpovídají provozní nádobě.

7. Ujistěte se, že je o-kroužek správně nasazen a že je správně usazen i aktivní díl (nádobu 
utahujte ručně). Zkontrolujte o-kroužek a v případě poškození, či zkroucení jej vyměňte.

8. Lehce pootevřete vstupní ventil a odvzdušněte zařízení AQUACALK (postup viz bod 3), 
poté  plně otevřete vstupní ventil.

9. Otevřete proplachovací ventil (pokud je jím výstup ze zařízení vybaven) a odpouštějte vodu 
do odpadu, nebo do vědra až do doby výtoku čisté vody (cca 2 minuty). Pokud není zařízení 
vybaveno proplachovacím T-kusem s ventilem, rozpojte výstup ze zařízení, aby voda mohla 
volně odtékat. Po ukončení proplachu uzavřete proplachovací ventil a otevřete výstupní 
ventil zařízení.
V případě, že nejsou proplachovací ani výstupní ventil instalovány a proplach se uskutečnil 
odpojením rozvodového potrubí od zařízení AQUACALK, zavřete vstupní ventil a připojte 
rozvodové potrubí. Poté vstupní ventil znovu otevřete a zkontrolujte těsnost spojů.

10.Velmi důležité: Jakmile obnovíte průtok vody systémem, obnovte průtok i případně dříve 
odpojenými zařízeními (bojler, myčka, pračka, apod.), aby nemohlo dojít k jejich poškození 
nedostatkem vody.

11.Zaznamenejte výměny dílů, stav vodoměru (pro posouzení výkonu minulé náplně) a čištění 
zařízení AQUACALK do záznamu o servisu.

Poznámka:
V zařízení AQUACALK musí být použity pouze originální aktivní díly. 
Použití jiných dílů porušuje podmínky záruky na zařízení AQUACALK 
a může poškodit zařízení a negativně ovlivnit kvalitu upravované vody 
a životnost zařízení.

Výměnné díly pro AQUACALK:

6 AQUACALK_AQ_250_500_1000_Navod_instalace_rev1.doc

označení objednací číslo dílu popis
AQ 250 AQ 500 AQ 1000

1 AQ H – 10 AQ H- J 20 hlava a tělo pouzdra
2 AQ O – 10 AQ O- J 20 O kroužek
3 AQ 10 AQV J 20 aktivní díl



Specifikace systému

Parametry vstupní vody
- pitná voda se zvýšeným obsahem iontů Ca a Mg
- při požadavku na kvalitu vody dle hygienické služby, nepoužívejte vstupní vodu z mikrobiálně 
závadných zdrojů či zdrojů neznámé kvality bez spolehlivé dezinfekce na vstupu/výstupu ze systému

tlak vody maximálně bar 8
teplota °C 2 - 28

pH (při nižších hodnotách provést provozní zkoušku) 6,5 - 8,5
tvrdost vody (při překročení volit výkonnější typ) mmol/l (dH) max. 5 (28)
železo maximálně mg/l 0,3
mangan maximálně mg/l 0,05
aktivní chlor maximálně mg/l 3,0
olej a polyfosfáty mg/l 0
H2S mg/l 0
měď maximálně mg/l 1,3

Parametry výstupní vody
- pitná voda s fyzikálně modifikovanými ionty Ca a Mg, nedochází k žádné změně chemického složení 

upravované vody, obsah minerálů se nemění (nejedná se o iontovou výměnu)
- není vhodné pro otopné okruhy kotlů a tam, kde požadujeme "nulovou" tvrdost (touto technologií se 

fakticky tvrdost z vody neodstraňuje)

Provozní parametry
- teplota okolí v rozmezí 2 – 38 °C
- obvyklá životnost náplně je zhruba 1 - 3 roky, (záleží na parametrech vody a způsobu provozu filtru), 

první výměnná náplň je zdarma (v ceně výrobku)
- provoz zařízení je bez dalších nákladů, není nutné praní náplně ani regenerační roztoky
- medium DESCAL svými katalytickými účinky způsobuje odstranění starých úsad vodního/kotelního 

kamene z rozvodů, tepelných výměníků i z pevných povrchů a zabraňuje vzniku nových úsad
- zařízení je konstrukčně jednoduché, bez řídících ventilů a dalších pohyblivých částí
- doba zdržení vody ve vrstvě aktivní hmoty je cca 3 sekundy (dle toho dimenzovat velikost filtru)

AQ 250 AQ 500 AQ 1000
připojení vstup/výstup ½" ½" ¾"
provozní (jmenovitý) průtok (l/hod.) 250 500 1000
objem aktivní hmoty/náplně (l) 1,5 2,5 7,5
hmotnost výrobku včetně náplně (kg) 3 6 12
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Praktické provedení a základní instalační rozměry zařízení

AQ 1000, AQ 500, AQ 250 pro použití v domácnosti

Rozměry zařízení se od uvedených mohou lišit v řádu centimetrů podle aktuální dodávky.
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Poznámky k vlastnímu zařízení a jeho aplikaci

Typické aplikace zařízení AQUACALK podle požadovaného výkonu

AQ 250
Vhodné pro objekty s malou spotřebou (jmenovitý průtok vody do 250 l/hod.). Typicky malé bytové 
jednotky, malá chata, rekreační obydlí.

AQ 500
Svým jmenovitým výkonem 500 l/hod. se hodí pro úpravu vody pro standardní bytovou jednotku (3-4 
osoby), menší rodinný domek, chatu, malou provozovnu.

AQ 1000
Výkon 1000 l/hod. umožňuje nasadit toto zařízení pro úpravu vody pro rodinný dům (4-5 osob, 
občasný zvýšený odběr při výměně vody v bazénu apod.), velký byt, provozovna, malé stravovací 
nebo ubytovací zařízení. Dále je vhodné pro malé komerční provozy. 

Související dokumentace

SZU – odborné posouzení zdravotní nezávadnosti výrobku DESCAL

Laboratorní stanovení účinnosti technologie řízené krystalizace dle DVGW

Typické situace, kdy je vhodné aplikovat systém AQUACALK
- omezený prostor pro montáž úpravny vody nebo nepřístupnost hlavního přívodu vody v objektu 

(často jediné místo pro montáž úpravny vody je prostor nad vrtem, vodoměrná šachta apod.)
- v místě instalace úpravny vody nelze realizovat odpad vody (odpad prací vody u klasických 

technologií změkčování)
- nedostupnost el. napájení v místě montáže úpravny vody
- při použití technologie iontové výměny by nárůst obsahu sodíku (Na) v upravené vodě překročil 

limit pro pitnou vodu
- je nežádoucí jakkoli ovlivnit chemické složení upravené vody
- nevadí, že obsah solí (vápníku, hořčíku) se úpravou nemění
- tam, kde by odpadní vody při aplikaci např. technologie iontové výměny mohly negativně ovlivnit 

následné biologické procesy

Tam, kde je požadavek na faktické odstranění vápenných a hořečnatých solí z upravované vody, nelze 
aplikovat systém AQUACALK ani jiné zařízení pracující na obdobné technologii
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Shrnutí účinků úpravy vody zařízením AQUACALK
AQUACALK upraví vodu tak, že při aplikaci zařízení na vodách se střední, vysokou a velmi vysokou 
tvrdostí vody zajistí optimální vlastnosti vody z hlediska zamezení usazování vodního kamene v 
rozvodech, na topných tělesech a pevných površích.

Voda upravená zařízením AQUACALK vykazuje účinky jako měkká voda: mýdlo lépe pění, bílé 
skvrny neulpí na dlaždicích (jsou lehce odstranitelné), klesá spotřeba pracích a mycích prostředků.

Pokud již máte myčku, pračku a další zařízení zanesena vodním kamenem, vyčistěte je před instalací 
zařízení AQUACALK vhodnými prostředky, které lze zakoupit ve specializovaných prodejnách. Po 
počátečním vyčištění, bude zařízení AQUACALK udržovat tyto stroje bez úsad vodního kamene.

Během  prvních 2 – 3 měsíců provozu je obvykle potřeba častěji čistit sítka a perlátory u vodovodních 
kohoutků a kontrolovat pojistná sítka dalších vodních aparátů v domácnosti (postupně uvolňované 
staré nánosy vodního kamene z trubek a rozvodů mohou způsobit jejich zvýšené znečištění). Také se 
může objevit mléčný charakter vody v průběhu destrukce úsad vodního kamene.

Po instalaci zařízení do provozu doporučujeme po 30-60 dnech vypustit boiler a po dalším roce znovu. 
To je účinný postup, který může významně prodloužit životnost vašeho tepelného zařízení. Zařízení 
AQUACALK pomůže udržovat bojler i ostatní spotřebiče v domácnosti bez úsad vodního kamene a 
umožní je provozovat s plným výkonem a maximálně ekonomicky.
Při manipulaci a údržbě bojleru a ostatních spotřebičů pro ohřev vody postupujte podle návodu a 
doporučení výrobce daného zařízení!

Veškeré domácí zařízení (myčky, pračky, kávovary, bojlery, ohřívače, apod.) bude ochráněno před 
obtížně odstranitelnými nánosy vodního kamene.

Při mytí nádobí lze pozorovat snížený výskyt skvrn na nádobí a úsad v myčce nádobí.

Doporučujeme postupně snížit množství mycích a pracích prostředků až o 50% ve srovnání se 
spotřebou  při použití neupravené tvrdé vody. Při výběru těchto prostředků je vhodné volit produkty s 
nízký obsah fosfátů (jsou šetrnější k životnímu prostředí a omezují tvorbu skvrn na umytém nádobí).

V koupelnách po uschnutí místo typického nánosu obtížně odstranitelných minerálů může zůstat na 
povrchu tenký film bílého pudru, který jednoduše setřeme hadříkem či houbičkou. Není třeba používat 
abrazivní čistící prostředky. Výsledkem je snížená potřeba údržby zařízení přicházejících do styku s 
vodou a prodloužení jejich životnosti.

Při sprchování:
Dveře a dlaždice budou po odpaření vody vykazovat žádné nebo jen malé skvrny, snadno odstranitelné 
vlhkým hadříkem nebo houbičkou.

Ve vaně:
Zjistíte, že mýdlo a šampon pění více než v neupravené vodě. Mýdlo a šampon lze také smýt mnohem 
snadněji, než v obvyklé měkké vodě.

Po měsících provozu mohou z dírek na pracovní ploše napařovací žehličky vypadávat předešlé úsady 
ve formě velmi jemných částeček připomínajících písek.

Při mytí tmavých aut vodou s vysokou tvrdostí (5 mmol/l a více), upravenou zařízením AQUACALK, 
může být na povrchu karoserie po uschnutí viditelný slabý poprašek bílých částeček, který lze 
odstranit setřením suchým hadříkem.

Další výhodou je skutečnost, že na rozdíl od změkčování vody zůstane ve vodě pro organizmus tak
blahodárný vápník a hořčík. Obsah sodíku v upravené vodě se nezvyšuje, což znamená, že nevzniká
zdravotní riziko pro lidi s hypertenzí nebo kardiovaskulárními problémy.
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Záruční list, protokol o instalaci a servisu zařízení AQUACALK

Model: ___________________________________________

Výrobní číslo přístroje (pokud je uvedeno): ___________________________________________

Zákazník (místo instalace): ___________________________________________

Datum prodeje/instalace: _________________________________________________

Prodejce/instalační firma: _______________________________________________

V případě instalace zařízení odbornou firmou (nejlépe firmou spolupracující s prodejcem), se na 
výrobek poskytuje záruka 24 měsíců od data prodeje/instalace, uvedeného na tomto záručním listě.
Na funkčnost výrobku se poskytuje technologická záruka po dobu životnosti náplně filtru (média 
DESCAL).

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé neodborným zásahem, nedodržením postupů předepsaných 
tímto návodem nebo zásahem událostí vyplývajících z vyšší moci, požáru nebo násilí.

Není-li provedena instalace odbornou firmou, není prodejce odpovědný za škody na zařízení vzniklé 
dopravou, nevhodnou manipulací s výrobkem a neodbornou instalací. Prodejce rovněž neodpovídá za 
následné škody, které neodbornou instalací mohou vzniknout.

datum akce
vodoměr 
(m3)

pH tvrdost 
(dH)

vodivost 
(mikroS/cm)

Fe (mg/l)

instalace
výměna vložky

Stručný popis servisních prací na zařízení
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