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 F Visterma wprowadza na rynek nowatorskie urządzenie do usuwania kamienia 
kotłowego

LAPIS-EX – pozbądź się 
kamienia z instalacji
Dzięki zamontowaniu urządzenia o nazwie LAPIS-EX skutecznie usuniemy 
kamień kotłowy, a wraz z nim kolonie bakterii Legionella z instalacji ciepłej 
i zimnej wody użytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania.

LAPIS-EX (z łac. usunąć kamień) jest urządzeniem elektronicznym, 
którego działanie zostało oparte na wykorzystaniu zmiennego pola 
elektromagnetycznego o stałym zasilaniu (siły Lorentza). Stosujemy 
je w sytuacjach występowania problemów, związanych z osadzaniem 
się węglanu wapnia (kamienia kotłowego) na wewnętrznej powierzchni 
przewodów i urządzeń grzewczych. Urządzenie eliminuje go poprzez 
zmianę jego budowy krystalicznej.

Instalacje wodne dotknięte zjawiskiem kamienia kotłowego powodują 
straty energii (wzrost kosztów) i spadki ciśnienia. Montując LAPIS-EX, 
oszczędzamy duże ilości energii cieplnej. Usuwając kamień kotłowy 
pozbywamy się bakterii Legionella, której środowiskiem namnażania 
i rozwoju są złogi kamienia kotłowego (rury stalowe) i biofilm (rury 
z tworzyw sztucznych). Poprzez wypłukanie Legionelli z instalacji ciepłej 
wody znika ryzyko zarażenia legionellozą.

LAPIS-EX jest urządzeniem wielofunkcyjnym:
 F Funkcja czyszcząca – powoduje zmiękczenie i rozpuszczenie 
kamienia kotłowego i w efekcie jego wypłukanie.

 F Funkcja zabezpieczająca – nie dopuszcza do powstawania nowych 
osadów na wewnętrznych ściankach rur.

 F Funkcja sanitarna – usuwa i zabezpiecza przed rozwojem kolonii 
bakterii Legionella.

Urządzenie LAPIS-EX jest proste zarówno w montażu, jak i eksploata-
cji. Nie wymaga przebudowy instalacji, ani okresowego czyszczenia, jak 
ma to miejsce podczas zastosowania magnetyzerów przepływowych 
lub magneto-odmulaczy. Montowane jest na prostym odcinku rury 
o min. długości 15 cm bez „wcinki” w istniejącą instalację, przy pomocy 
opasek montażowych, co powoduje dużą uniwersalność. Aby uzyskać 
pożądany efekt, urządzenie powinno stale pracować, dlatego ważny jest 
fakt, iż jest całkowicie bezobsługowe i działa przy minimalnym poborze 
energii elektrycznej. Podlega jedynie okresowej kontroli poprawno-
ści pracy, co sygnalizowane jest diodami optycznymi wbudowanymi 
w korpus urządzenia.

Proponujemy rozwiązanie ekologiczne, idealne do szerokiego za-
stosowania. LAPIS-EX nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą i nie 
zmienia jej składu chemicznego. Zastępuje ono całkowicie „płukanie 
chemiczne” przez co eliminujemy ryzyko zatrucia środkiem chemicznym 
używanym do płukania instalacji. Ma to szczególne znaczenie w instala-
cji wody użytkowej. Działanie urządzenia jest niezauważalne dla użyt-
kownika, nie ma przerw w dostawie wody bytowej. Praca urządzenia 
nie powoduje odrywania się kamienia kotłowego płatami od podłoża, 
co jest typowym zjawiskiem przy zastosowaniu magnetyzerów stałych 
lub przy agresywnym płukaniu chemicznym. LAPIS-EX usuwa kamień 
kotłowy i biofilm poprzez ich powolną redukcję do postaci zawiesiny, 
która usuwana jest wylewkami w instalacji c.w.u. lub osadza się na fil-
trach, czy odmulaczach w instalacji c.o.

Pozbycie się kamienia kotłowego pozwala na wydłużenie żywotności 
urządzeń grzewczych, przy zachowaniu ich stałej efektywności gwa-
rantowanej przez producenta. Równie częstym powodem awarii jest 
korozja. LAPIS-EX, dzięki bezinwazyjnemu oddziaływaniu nie niszczy 
cynkowej powłoki antykorozyjnej instalacji i urządzeń. Ponadto pod 
wpływem pola elektromagnetycznego zwiększa się w wodzie koncen-

tracja tlenu. Dwutlenek węgla, ozon czy chlor, ze względu na większą 
masę atomową zmniejszają swoje stężenie. Dzięki temu produkt obniża 
korozyjne oddziaływanie wody na instalację. 

Przez wytworzone pole elektromagnetyczne woda nie zmienia swo-
jego składu chemicznego. Występują jedynie zmiany fizyczne – po-
rządkowanie cząsteczek wody. Nie niszczą one związków mineralnych 
zawartych w wodzie. Ma ona nadal tę samą twardość, nabywa jednak 
właściwości wody miękkiej. Wszędzie tam, gdzie stosowane są środki 
czyszczące, dzięki efektowi miękkości wody, ograniczane jest ich zużycie. 
Mydło, szampony i proszki bardziej się pienią i są łatwiej wypłukiwane. 
Widocznie zmniejszają się „rdzawe zacieki” w toalecie, na umywalkach 
oraz wylewkach baterii.

Niewielki rozbiór ciepłej wody użytkowej sprzyja rozwojowi bakterii 
Legionella. Wraz z wypłukaniem kamienia kotłowego zostają one osu-
nięte. Ma to szczególne znaczenie w szeroko rozumianej gastronomii, 
hotelarstwie, służbie zdrowia oraz w budynkach użyteczności publicznej, 
gdzie konieczne jest utrzymanie „parametrów instalacji” w gotowości 
np. do poboru ciepłej wody.

Korzyści z zastosowania LAPIS-EX:
 F Usuwanie złogów kamienia kotłowego z instalacji c.o. i c.w.u., 
zaworów odcinających, armatury kontrolno-pomiarowej 
i zabezpieczającej, zasobników ciepłej wody, wymienników ciepła 
oraz rozdzielaczy;

 F Zabezpieczanie urządzeń pomiarowych (wodomierze, 
ciepłomierze) – prawidłowa praca nie obarczona błędem 
pomiarowym z tytułu zanieczyszczeń;

 F Zwiększanie efektywności cieplnej urządzeń grzewczych, takich jak 
grzejniki i kotły;

 F Unikanie szybkiego zakamieniania instalacji c.w.u. w momencie 
przegrzewu instalacji;

 F Zabezpieczanie instalacji przed osadzeniem się kamienia 
kotłowego i biofilmu;

 F Pozbycie się „rdzawych” nacieków w toaletach, umywalkach oraz 
kamienia z zaworów odcinających w spłuczkach toalet, wylewek 
baterii i słuchawek prysznicowych;

 F Wyraźny wzrost temperatury wody na powrocie instalacji 
centralnego ogrzewania.

Białystok, ul. Świętojańska 6, tel. 85 654 67 53
Gdańsk, ul. Fieldorfa 10/3, tel. 58 710 05 98

Warszawa, tel. 533 025 696

LAPIS-EX to nowatorskie urządzenie do usuwania kamienia kotłowego, 
zaprojektowane i produkowane w Polsce. Oferuje je Państwu firma Visterma 
z Białegostoku.


