
 
AQUA UNIQUE® Boligselskabet Fjordparken afd. 6 

MAGNETISK VANDBEHANDLING  

 
  

 

Løsning af kalk- & kedelstensproblemer hos 
Boligselskabet Fjordparken 6. Afd. 

 
Billedet viser marmorhårde kalkaflejringer fra rørinstallationen,  
før og efter montering af SOLVIN

® magnetisk vandbehandling, hos 
Boligselskabet Fjordparken 6. Afd. i Nykøbing Falster. 

 
 

 Røret til venstre viser gennemløbs-
diameteren på varmtvandscirkulationen 
før der blev monteret SOLVIN

® magnetisk 
vandbehandling.  
 
Den oprindelige rørdiameter på 26 mm, 
er reduceret til 7 mm på grund af 
marmorhårde kalkaflejringer. 
 

Røret til højre viser rørdiameteren efter at 
SOLVIN

® magnetisk vandbehandling har 
været monteret på anlægget i 2 år og 4 
måneder. 
 
Gennemløbsdiameteren i varmtvands-
cirkulationen er nu 20 mm, 3 gange så stor. 
 

 

 
 

 Før montering af SOLVIN
®

 - sep. 1990 Efter montering af SOLVIN
®

 - jan. 1993 
   
  

 
 
For yderligere dokumentation jævnfør:  
Reference skrevet af forretningsfører Vagn Hansen, samt 
Avisartikel Lolland Falsters – Fritids Nyt, 14. januar 1993. 
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 SOLVIN LØSER BOLIGSELSKABS PROBLEMER 
 

 I årevis havde beboerne i boligselskabet Fjordparkens 6. afdeling i Nykøbing Falster 
døjet med tilkalkning af vandrørerne. Det gik især ud over de beboere, der ligger 
længst væk fra varmtvandskedlen, fortæller administrerende leder i boligselskabet 
Vagn Hansen. Det kneb gevaldig med at få det varme vand igennem til dem. 
 
Men så investerede vi i et SOLVIN magnetisk vandbehandlingsanlæg, og i løbet af en 
måneds tid var problemet løst. Nogle ingeniører rystede på hovedet, da de hørte om 
vandbehandlingsanlægget. Men det gør de ikke mere. 
 
Vi har meget hårdt, det vil sige kalkholdigt vand på Falster, og da vi åbnede rørerne lå 
der et tommetykt lag kalk, hårdt som marmor. Alligevel fik SOLVIN bugt med det. 
 
Ligesådan gik det med vores varmekedel. Der plejer at være et tykt lag kalk. Nu er det 
ikke noget problem mere, fortæller Vagn Hansen. 
 
Vi har netop installeret SOLVIN i et nyt byggeri – og i en afdeling med 30 lejligheder 
fra 1952. Der er virkelig mange penge at spare for et boligselskab som vores. Jeg vil 
tro at vi kan spare 2/3 af reparationerne på rør og vandhaner. 
 
Alle er tilfredse, og nu skal vi have installeret SOLVIN i resten af vore afdelinger, 
fortæller en glad Vagn Hansen, der i øvrigt også har været yderst tilfreds med 
servicen. 
 
SOLVIN-systemet fik for nylig guldmedalje på verdensmesse for opfindelser, forskning 
og industrielle nyheder i Bruxelles. Medaljen blev givet for " banebrydende opfindelser 
indenfor vandbehandling. 
 
SOLVIN har gjort mange mennesker glade. Ikke mindst fordi anlægget forlænger bl.a. 
vaske- og opvaskemaskinens levetid. Og så er det hurtigt installeret, kræver ingen 
vedligeholdelse eller anvendelse af kemikalier. 
 

 

 
Forretningsfører Vagn Hansen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SOLVIN 
Guldmedalje 
for banebrydende opfindelse 
indenfor vandbehandling. 
 

Verdensmesse for opfindelse, 
forskning og industrielle nyheder. 
Brussel - Eureka 1988. 
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— På billedet yderst til højre ses et vandrør, som det så 
ud inden Solvin-anlægget blev installeret. Til venstre ses 
rørene efter at anlægget har virket godt et par år. 

 
 
 

Afkalkning 
af vandrør 
 
— Vandet på Lolland-Falster er de fleste steder meget kalk- 
holdigt, og det skaber flere steder problemer med vandrør, der 
kalker til. Det samme problem havde man i et boligselskab i 
Nykøbing F., men her har man fået løst problemet med Solvin 
magnetiske vandbehandlingsanlæg.  
 
— Det var især beboerne, der boede længst væk fra varmt- 
vandskedlen, det kneb med at få det varme vand igennem til. 
Allerede godt en måned efter installeringen af det nye anlæg, 
var problemet løst. Boligselskabet havde også problemer med 
varmekedlen, hvor der plejer at være et tykt lag kalk, det er 
der heller ikke mere. 
 
— Ved installeringen af det første Solvin magnetiske 
vandbehandlingsanlæg, var der et tommetykt lag kalk i 
vandrørene, men også det kalk fik anlægget væk. Nogle 
ingeniører rystede på hovedet, da de hørte om det nye anlæg, 
fortæller forretningsfører Vagn Hansen fra Fjordparkens 6. 
afdeling, men det gør de ikke mere. I boligselskabet har man 
været så glade for det første anlæg, at der nu også er 
installeret et anlæg i både et helt nyt byggeri og i en afdeling 
med 30 lejligheder fra 1952. Boligselskabet regner med at 
kunne spare omkring 2/3 af reparationerne på vandrør og 
vandhaner.  
 
— Solvin-systemet har tidligere fået en guldmedalje på en 
verdensmesse for opfindelser, forskning og industrielle 
nyheder i Bruxelles. Medaljen blev givet for »banebrydende 
opfindelse indenfor vandbehandling«. 

 

 
— Det var med spænding, man skiftede 
et stykke af rørene, for at se hvordan 
Solvin-anlægget havde virket i det godt 
tilkalkede rør. 
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Aqua Unique
Overholmvej I B,
8722 Hedensted 6, Januar 1993

Ang.: Solvin Magnetisk Vandbehandling i Grofthoiparken.

Hojhuset i Grafthajparken er opfarl i 1970 og omfatter 2SS lejemAl

Vort blodgoringsanlag var efterhAnden blevet gammelt, og vi stod overfor en ny

og dyr investering.

De ansvarlige i Ejerforeningen diskuterede derfor et alternativ til blodgaringsan-

lagget, og besluttede sig for at benytte magnetisk vandbehandling. PA denne mA-

de var det muligt at fA gavn af investeringen pA andre omrAder end blot i vaske-

riet.

Efter 3-4 mAneders montage fortalte ejerforeningsformanden Kaj L. Jensen fzl-
gende.:

"Jeg bor pA 16 etage, og har alle Arene jeg har boet her aldrig fAet rigtig varmt

vand.

Nu er jeg imidlertid nsdt til at blande koldt vand i badevandet for at undgA skold-

ning."

Vores varmtvandscirkulation var blevet vesenlig forbedret.

For at underszge hvad der skete i rorinstallationen, havde vitsr monteringen taget

2 praverar ud.

8 mAneder senere Abnede vi igen rarene og kunne konstatere en markant re-
duktion i kalkbelagningerne.

Jeg havde sidelzbende gjort et egenhandigt forsog ved altalge udviklingen pA

vaskerimaskinerne. Varmelegemerne var stadigvak helt fri for for kalkbelagninger
pA trods af, at bladgaringsanlagget var blevet afbrudt.

112



En anden ting vi erfarede var, at elektrolyseanlagget i varmtvandsbeholderen ofte

lugtede kraftigt. Disse lugtgener ophorte ogsA efter 3-4 mAneder med Solvin.

Denne positive folgevirkning skyldtes formentlig at rorinstallation og beholder blev

renset for kalkbelegninger og deraf folgende slam.

Derfor var udslamning af beholderen, i den fsrste periode etter monteringen,

javnligt nodvendig.

De beboere der har fliser i badevarelset har oplevet, at kalken naturligvis stadig-

vak er aflejret, men belagningerne er porose og lette at fjerne. ,

Vi er meget tilfredse med anlagget.

Med venl hilsen

Varmemester
Eierloreningen Grulthoiparksn 15$183
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Aqua UnLque
Overholmvej 8 B,
8722 Hedensted

Vedr-: Solvln's effekt i holigforenr'ngen Tousparken-

Boligforeningen Tousparken er beliggende i AbVhOj, og
vand er, som de fleste andre steder i Arhus og ome€tn,
hArdt.

vort
meget

Vi havde for et par er siden store mangder generende kalk i
vore installationer.
Dette problem var vor VVS-installat@r ogs5 opmarksom pe,
hvorfor han foreslog os at prOve et SOLVIN Magnetisk
Vandbehandl ingsanlag .

Dette fik vi monteret i April mAned L990, og for at
kontrollere om vi virkelig vilte fA gavn af anlagget,
pAbegpmdte vi et forsgg.

Et r$rstykke pA en meter blev skAret ud og delt i to. Den
ene halvdel blev indsat igen, og den anden blev erstattet af
et nyt.
Man kunne dArligt se gennem r@ret p.g.a. kalken.
Indenfor et Ars tid nedtog vi igen rSrstykkerne.
I det gamle r@rstykke var ca. 60t af belagningerne
forsvundet, i det nye r0r var der ingen kalkbelegninger
overhovedet.

Nu ligger vore r$rstykker hos den lokale grossist til et
vidnesbyrd for den, der ikke tror pe SOLVIN-effekten.
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Vor mistanke om den positive kalkl@sende effekt var dog vakt
forinden.
Vi havde kort tid efter monteringen travlt med at rense og
udskifte ventiler og pakninger i toiletter, blandings-
batterLer m.m..

Efter en periode med aIIe disse positive resultater,
besluttede vl. at afbryde bl@dggringsanlagget til vaskeriet.
SOLVIN havde ogsA her en god effekt pA varmelegemerne i
Lndustrivaskemaskinerne, som fortsat ser nye og rene ud,

Vore beboere bruger deres egne vaskemidler i maskinerne, sA
vi var meget spandte.

Der var overhovedet ingen forskel at sPore.
Forbruget af vaskepulver og skyllemidler er npjagtig det
samme som fdr.
Derfor har vi nu afmonteret bl$dgOringsanlegget.

Alt i alt har SOLVIN varet et godt bekendskab for os.

Med venliqft"),'/i,<
hilsen

Frank
Varmester

Kontorti.d: L1 .30 - 12 . 00

TIf.: 86 25 64 04
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BOLIGSELSKABET I NYKOBING F.
SLOTSGADE 22 .4800 NYKOBING F

Telefon 54 85 16 69 . Fax 54 85 16 70
Giro 8 05 02 44
Konlortidl mandag{redag kl. 9.00-1 2.30

torsdag tillige kl. 15.00-17.30

Aqua Unique A/S
Att.: Lars Vergo
Overholmvej 8 B
8722Hedensted.

Dato.: 17.11.93

Sekr.: Kit Rasmussen

Vedr

Vedr.: Aftalkni af varmtvandsbeholdere os tilkalkning af varmeror.

I 1988 fik vibesog af Solvin som fortalte os en hel masse om Solvin's magnetiske vandbehandlin-
ger, det lsd helt utroligt, men Solvin fik lov at mile alle vores afdelinger op, for eventuel senere in-
stallering.

Yi ville fsrst hsre niers ori'i det fia andre - (skal vi sige kloge hoveder) s6 vi fortalte dei ved enhver
given lejlighed nir vi var sammen med ingenisrer og andre som m&tte have en viden om det, og som
ikke solgte disse magnetiske afkalkere. Var vi usikre p8 det i forvejen, s& blev vi det endnu mere
efter alle de samtaler.

Vi havde store problemer i nogle af vores afdelinger fra 1950-1960 med at fE varmt vand ud i de
sidste lejligheder som li pi ledningerne, i 2 af afclelingerne havde vi skiftet ror, sat ekstra cirkulati-
onspumper p6, men det hjalp ikke 100 o/o, sl.vi kunne da godt prsve at installere en Solvin magne-
tisk afkalker.

Det blev gjort i 1989 og efter 1 mined kunne varmemesteren fortalle, at der var meget mere slam i
varmvandsbeholderen nir han slammede ud.

Da der var giet ca. 3 mineder havde beboerne varmt vand i alle hanerne, vi fiernede si cikulations-
pumperne for at se, om det havde nogen betydning. Det havde det ikke.

Vi har stadig i dag 4 ir efter installeringen af Solvin varmt vand i alle haner

Vi fik herefter installeret Solvin i andre af de aldre afclelinger, i nogle nye samt i en ny afcleling med
enkelthuse.

Okonomisk har vi sparet 20.000 - 40.000 kr. om Sret pi udskiftning af rsr i hele selskabet. Toiletter
og ballatorer kalker ihke si meget til i de afclelinger som har Solvin.

I l99l afkalkede vi 3 varmtvandsbeholdere som hver har 40 x 4 verelses lejligheder. Pi den ene
beholder installerede vi Solvin afkalker.



BOLIGSELSKABET I NYKOBING F.
SLOTSGADE 22 .4800 NYKOBING F.

Telefon 54 85 16 69 ' Fax 54 85 16 70

Giro 8 05 02 44
Kontortid: mandag{redag kl. 9.00-1 2.30

torsdag tillige kl. 15.00-17.30

I1992, efter I 6r, ibnede vi beholderen igen for afkalkning. Pi billedet kan man se at der ingen kalk
var aflejret pi spiralerne, aflejringerne fra Elektrolyse kunne tages med en hojtryksspuler.

Det gav en besparelse pi afkalkningerne samt at vi konstaterede en besparelse pi varmt-vands for-
bruget stigende det sidste halve ir.

I vores fellesvaskeri har vi ogsi konstateret at der er mindre kalkaflejringer pi varmelegemet.

Efter disse erfaringer vil vi fortsatte med at montere Solvin afkalkere til alle afclelinger har f6et, da
Solvin jo tydeligt har bevist sine fordele.

Med venlig hilsen
BOLIGSELSKABET I }M<OBING F

'T;^t;{d;oK4-,.---
Inspektor
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Aqua Unique
Overholmvej I B
8722 Hedensted

Vedr.: Korrosionsstop ved [irelP
Magnetisk Vandbehandli

af
ng

Hotel Triton, beliggende i K0benhavns hjerte,
gaster Arligt. Servicen skal derfor vare helt

Varmtvandsforsyningen tiI hotelvarelserne
betydning, n&r det galder service.

Helgolandsgade 7-11

DK 1653 Copenhagen V
Denmark

General & Guests ...:313132 66
Reservations ...........: 3123 09 l0
Telefax ...................: 31 31 69 70

Scanrest Hotels A/S
A/S reg.nr. 128.608

05 / o7 -93

bet jener ca. 50'. 000
i top.

Teler<.............. .... 15 590 triton dk
Privatbanken NS ... 2131. 308 1,67

Giro Accounr 9 46 l8 17

er af meget stor

Vi havde problemer med varmtvandscirkulationen, hvor *"-t4xene ud
til tapst6derne ofte var helt lukkede af kalkbelagninger'

for
haft

Venlig hilsen,

Steen Ahlmann
Servicechef

I 19gg fik vi installeret, et Magnetisk Vandbehandlingsanlag
it afhjalpe disse problemer. De sidste 5 Ar har vi ikke
tryktabsprobtemer pA varmtvandscirkulationen'

Et andet problem blev dog ogsA lost!

Vores 1*" koldtvandstilgang, der gAr op gennem hotelvarelserne,
bl.a. i sfcaUenl, iarede ?A -vofOsomt, dt vj- ca. hvert andet Ar var
n@dsaget til at skifte den.

NAr v'i fik taringer blev de nodtorftigt lappet rygq "spandbAnd og

t,t**i,', intil vi tif sidst var npdsaget tiI at skifte rOrene'

Disse taringer oph@rte fuldstendigt efter monteringen af det
Magnetiske Vandbehandlingsanlag .
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