Træt af kalk?

• Nemmere rengøring
af kalk.
• Spar tid og penge.
• Miljøvenligt produkt.

SPAR TID & PENGE
NEMMERE RENGØRING

ELLER PENGENE RETUR

100% TILFREDS

MILJØVENLIGT

Rengøringen af dine vandhaner,
blandingsbatterier mm.
bliver betydeligt nemmere
og du minimerer dit forbrug
af rengøringsmidler.

Vi tilbyder tilfredshedsgaranti.
Hvis NoCalc ikke lever op til
dine forventninger, så får du
dine penge retur.

NoCalc er en billig og effektiv
løsning til dine kalkproblemer,
hvor du samtidig passer på miljøet.
Vandet bevarer mineraler og
ændrer ikke på smagen.

OG BILLIGT

NoCalc fordelene kontra f.eks. et blødgøringsanlæg:
• Nem installering, kræver meget lidt plads og har ikke

• Overordnet set er den mere miljøvenlig.
• Vigtige mineraler bliver i vandet.

brug for afløb eller el.
• Har ikke brug for at returskylle/regenere =

• Ændrer ikke på smagen af vandet.
• Livstidsgaranti på NoCalc

ingen spild af vand.
• Den er billig at købe og nem at vedligeholde.

Vil NoCalc fjerne vigtige mineraler som Calcium og Magnesium, som mine børn behøver for at
opretholde stærke tænder og knogler?
NoCalc indkapsler Calcium med vores patenterede doseringssystem. Så snart man drikker vandet, nedbrydes indkapslingen i kroppen og derved vil kroppen nyde godt af disse vigtige mineraler.
NoCalc anvender produkter, som er af fødevarekvalitet og 100% sikkert at drikke.
Desuden er det et miljøvenligt produkt kontra andre produkter på markedet.

Er NoCalc sikkert?
JA! NoCalc teknologien er en fuldstændig sikker måde at behandle hårdt vand på.
Det respekterer og lever op til kravene i WHO* og FAO*’s grænseværdier samt i overensstemmelse
med den internationale standard for drikkevand EN 1212 og den danske standard DS/EN 1212.
NoCalc er installeret og solgt i adskillige lande i over 10 år og har bevist sin berettigelse.

*WHO: World Health Organization FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Fordelene ved Calcium med NoCalc.
Calcium og Magnesium er mineraler, som kroppen skal bruge for at opretholde et optimalt
helbred.
Calcium- og Magnesium indtaget kommer bl.a. fra drikkevandet, derfor er det vigtigt, man
ikke fjerner disse mineraler fra sit drikkevand.
De seneste par år har man i Danmark haft stor fokus på blødgøringsanlæg med salt, som
kan fjerne både Magnesium og Calcium fra drikkevandet. Dette kan have indflydelse på
kroppens tilstand, da det er vigtige mineraler man fjerner. NoCalc ændrer ikke på vandets
struktur, den indkapsler ganske enkelt blot Calcium og Magnesium. Mineralerne vil blive
opløst og optaget i kroppen på vanlig vis, så snart vandet er indtaget.
Med NoCalc vælger du et miljøvenligt produkt, som ikke kræver afløb, elektricitet eller
spild af vand til regenerering.

Dermatologiske
test beviser:
Hårdt vand er ikke
godt for huden.

NoCalc hjælper børn til en bedre fremtid.
Rent drikkevand tages for givet her i Nordeuropa. Men i mange lande
er rent drikkevand en stor mangelvare. Dette kan gøre stor skade og
have ødelæggende konsekvenser for mennesker, især børn bliver ramt
grundet manglende drikkevand.
NoCalc har siden 2010 økonomisk støttet UNICEF. Med et stabilt og
årligt bidrag er NoCalc med til at udvikle projekter, som har til formål at
skaffe rent drikkevand til børn og sikre dem et bedre helbred.

Urenheder og skidt reduceres med
det integrerede forfilter i NoCalc
doseringssystem.
Når vandet løber fra vandværket igennem rørsystem
og til sidst ud af hanen kan der forekomme urenheder
fra rørsystemet. Med det integrerede forfilter i NoCalc
reduceres disse urenheder i vandet. Forfiltret sørger også
for optimal effekt af doseringssystemet og beskytter dine
installationer mod disse urenheder.

Virker NoCalc hele tiden?
Ja! Når filterelementet efter 35-40.000 liter vand, er
ved at være tømt, vil den elektroniske alarm give en
bip-lyd og filtret skal nu skiftes. Skift nu ganske enkelt
dit filterelement og husets VVS-installationer vil forblive
beskyttede.

”NoCalc
filterelementer
er nemme at
skifte”

Hvordan fungerer NoCalc?
Det patenterede NoCalc doseringssystem doserer
et pulver af fødevarekvalitet på max 5 milligram pr.
liter ud i vandet. Dette gør at Calcium og Magnesium
indkapsles og forhindrer dermed kalkophobning på
vvs-installationer som varmelegemer, rørinstallationer,
indvendigt i vandhanen m.m. NoCalc forbedrer
vand-flowet gennem systemet, hvilket nedsætter
energiforbruget og sparer dig for penge.

Vidste du, at 1mm
kalkophobning på
et varmelegeme
kan betyde et øget
energiforbrug op
til 8%.

Hvad er fordelene ved NoCalc
kontra andre produkter mod
kalkophobninger?
NoCalc er effektiv, lille og nem at installere. NoCalc
kan installeres de fleste steder, hvad enten man
ønsker at beskytte hele husets VVS-installationer eller
kun visse maskiner/elementer.

NoCalc CombiCompact Start Set

Integreret filter i filterhovedet
• Filtrerer sand, skidt og urenheder fra vandet
• Beskytter husets VVS-installationer
• Forbedrer kvaliteten af drikkevandet
Doseringsenheden:
• Beskytter mod korrosion og kalkophobning.
• Unik og sikker doseringsteknik.

Elektronisk
advarselsindikator
når filterelementet
skal skiftes.

• FAO & WHO godkendt doseringspulver af fødevarekvalitet,

som lever op til DS/EN 1212 standard for drikkevand.
• Lang levetid på filterelementet: Gennemsnitlig 35.000 40.000 liter vand.
• Elektronisk advarselssystem når filterelementet skal skiftes.
• Kan sættes lige efter vandmåleren for beskyttelse af husets
installationer, eller monteres nemt lige før det sted man
ønsker beskyttet.

Rensning af filterhus samt filter anbefales altid efter behov og min. 1 gang om året.

Total løsning mod kalkophobninger og korrosion i
husets VVS-installationer.

Installationer i huset hvor du får effekt med en NoCalc
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Beskyttelse af rør:

Beskytter VVS-installationer:

NoCalc beskytter dine rør og installationer mod kalkophobninger

Beskytter vandhaner, opvaskemaskine, vaskemaskine, bruseho-

samt mod korrosion i blødt og aggressivt vand.

veder og meget mere mod kalkophobning. Forlænger dermed
levetiden på disse elementer. Samtidig sparer du penge på

Minimal vedligeholdelse:

elregningen.

NoCalc er lille, nem at installere og meget effektiv. Den kræver
meget lidt plads for installering, og kan nemt sættes i et køkkenskab, teknikskab eller lign. Når den først er installeret, er det
kun filterelementet som skal skiftes, ganske enkelt og nemt.

100% sikkert og fantastisk drikkevand:
Vandet ændrer ikke smag, men gør i stedet vandets egenskaber
bedre.

Blødere hår og hud:

Da NoCalc indkapsler Calcium vil du opleve at huden ikke bliver
så irriteret/tør, samt at håret føles blødere.

”Min kaffe smager bedre og rengøringen er blevet
nemmere efter vi har fået installeret en NoCalc”

NoCalc sparer dig
for en masse tid på
rengøringen.

Fordelene ved NoCalc:
• 100% sikkert at drikke og bevarer vigtige mineraler.

• Ved bekæmpelse af kalk sparer du energi og penge.*

• Nem at installere og nemt at skifte filter.

• Spar op til 30% af dit forbrug på rengøringsmidler.

• Ingen elektricitet.

• Giver blødere hud og kan reducere hudirritation.

• Et filterelement har en levetid på 35-40.000 liter.

• Kommer komplet i én lille pakke -lige til at installere.

•

• Godkendt til drikkevand i Danmark.

Elektronisk advarsel ved tomt filterelement.

• Forlænger levetiden på VVS-installationer:
Vaskemaskine, opvaskemaskine, Varmeveksler,
varmelegemer, osv.

• Det integrerede forfilter minimerer sand, skidt og
urenheder i vandet.
• Ændrer ikke på smagen af dit drikkevand.

• Renere badeværelse, brusere, toiletter og vandhaner.

Med NoCalc vil du spare penge på:









Energiforbruget

NoCalc kan på kort tid tjene sig selv hjem i besparel-

Husets VVS-installationer

ser på rengøringsmidler, energiforbrug samt forlænget

Rengøringsprodukter

levetid på VVS-installationer som vaskemaskine,
opvaskemaskine og ikke mindst varmeveksler/varmt-

Vaskepulver

vandsbeholder.

Skyllemiddel
Vi garanterer, at du efter ganske kort tid

Shampoo, balsam & sæbe

både kan se og mærke forskellen

Body lotion/creme

* Kalkophobning (mm)
Tab af energi:

Få råd fra din VVS-installatør

med NoCalc doseringsenhed.
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Produktoversigt:
NC38770 CombiCompact

Tilbehør:

NC39000 XL PLUS forfilter

Start Set

Start Set

Inline installations set

Inline installations set

NC50000

Elektronisk advarsel

af tomt filterelement

NC60000 håndtag til filterhus
NC38200 filterelement til

For nemt at kunne åbne og lukke

NC42000 Inline installations set.

det gule filterhus

1 XL PLUS forfilter-element +
1 filterelement til doseringsenhed.

doseringsenheden (2 stk)

Et filterelement har en gennemsnitlig levetid på 35-40.000
liter vand eller max 1 år.

NC70000 vægbeslag

Universal vægbeslag som passer
til CombiCompack og/eller XL PLUS
forfiltret.

NoCalc beskytter
også dine
køkkeninstallationer.
NoCalc anbefales af
producenter af kogende
vandhaner, samt
producenter af kaffe -&
espressomaskiner.

NoCalc er lille og nem at installere, da der ikke
kræves meget plads. Se installationsbilleder
og anmeldelser på www.nocalc.dk

Din NoCalc forhandler

NoCalc
filterelement er
nemt at skifte og
tager ingen tid.

Dimension & Specifikation

CombiCompact

XL PLUS forfilter

Dimension (L X B X H)
Tilslutning
Vægt
Arbejdstryk
Test tryk
Temperatur på vandet
Flow rate
Tryk tab
Levetid på filterelement

115 x 75 x 210
3/4” udvendig gevind
0,5 kg
0,5-10 bar
25 bar
1-40oC
Max 3.000 L/H
Ca. 0,3 bar
35-40.000 liter
Eller max 1 år
Lille integreret filter

240 x 75 x 210
3/4” udvendig gevind
1,2 kg
0,5-10 bar
25 bar
1-40oC
Max 3.000 L/H
Ca. 0,3 bar
35-40.000 liter
Eller max 1 år
XL forfilter på 50micron.

Filter

GRATIS
livtidsgaranti
Filterelement, elektronisk
advarsel og batterier er
ikke dækket af garantien.

+45 25250599 | info@nocalc.dk | www.nocalc.dk

