
 
UAB „Absoliuta“ paruoštas Dropson nukalkinimo  sistemos apibūdinimas 

 
Dėmesio: Mokomoji medžiaga - skirta tik vidiniam naudojimui. 
Skirta: su Dropson nukalkikliu dirbantiems (su buitiniais modeliais EMI 2500 / EMI 4000): 

 UAB “Absoliuta” darbuotojams; 
 didmeninės ir mažmeninės prekybos partneriams; 
 vandens įrenginių projektavimo - montavimo - eksploatavimo įmonėms. 

 
Svarbu: klientui ir užsakovui pateikti visą išsamią informaciją apie Dropson įrenginį: 

 aiškią ir teisingą informaciją; 
 duoti palyginimus ir papildomą informaciją, kad klientas priimtų sprendimą pats, o ne pardavėjo 

spaudžiamas; 
 nežadėti to, ko įrenginys nedaro ir kam neskirtas, nepainioti su kitais vandens apdorojimo 

būdais; 
 nemenkinti kitų tokio tipo įrenginių, nors jie ir akivaizdžiai prastesni būtų, bet pateikti visus mūsų 

įrangos teigiamus išskirtinius bruožus. 
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I. Dropson veikimo principo apibūdinimas (pardavimų algoritmas) 
 

1. Dropson įrenginio paskirtis: 
a. apsaugoti namų šalto vandens vandentiekį bei karšto vandens sistemą ir prietaisus, 

įrangą, kuri naudoja vandenį, nuo kalkių apnašų bei vamzdynų korozijos; apsaugoti nuo 
problemų, susijusių su kalkėmis; 

b. apdoroti vandeniui, kuris pagal higienos normas tinkamas gerti ir maistui gaminti, 
nekeičiant vandens cheminės sudėties ir išsaugant natūralias savybes. 

2. Svarbu: Dropson - ne filtras, jis nefiltruoja vandens ir nekeičia jo cheminės sudėties, o keičia tik 
fizines savybes, nes: 

a. naudojama fizinio apdorojimo technologija (elektromagnetinė) nekeičia vandens 
sudėties ir skoninių savybių - išsaugo natūralias vandens savybes; 

b. nukalkiklio paveiktas vanduo ne tampa minkštesnis, o įgauna minkšto vandens 
savybes, kokios būdingos lietaus vandeniui. Toks vanduo:  

i. neleidžia formuotis kietosioms kalkinėms nuosėdoms; 
ii. turi gebėjimą tirpinti jau susiformavusias kalkines apnašas, išplaunant jas iš 

vandentiekio sistemos tekančiu vandeniu (todėl rekomenduojama įsirengti ne tik 
naujose, bet ir senose vandens sistemose, kur jau yra problemos su kalkėmis); 

iii. puikiai tinka gerti žmogui, gyvūnams, naudoti buityje ir laistyti augalus. 
3. Tai naujausias išskirtinis būdas pagerinti buityje naudojamo vandens savybes bei išvengti 

problemų, kurias sukelia kietas vanduo. 
Kodėl naujausias būdas? Nes tai pagrįsta patentuota elektromagnetinių impulsų technologija (EMI), 
kai: 

1. vandeniui vietoj laminarinio, tiesinio, judėjimo suteikiamas turbulentinis, arba sūkurinis; 
2. sūkuriuojantis vanduo paveikiamas tam tikro dažnio bei stiprumo elektromagnetiniu impulsu 

i. EMI technologijos pagalba pavyksta pasiekti efektyvesnį (stipresnį bei ilgesnį, lyginant 
su kitais magnetiniais - “laidiniais”, “anteniniais”, “pastovaus magneto” - vandens 
minkštinimo būdais) kalcio jonų surišimą į kalcio karbonato (CaCO3) molekules 
(mikrokristalus), dėl ko kalcis tampa žymiai mažiau chemiškai aktyviu ir nebe iškrenta į 
kietąsias besikaupiančias kalkines nuosėdas. 

ii. Suteiktas vandeniui poveikis išlieka vandenyje iki 60-70 0C (priklausomai nuo vandens 
cheminės sudėties, fizinių savybių), iki 72 valandų 



a. Kadangi keičiamos fizinės vandens savybės, o ne cheminės, tos savybės 
išlieka vandenyje iki 60 0C temperatūroje, nes vandeniui artėjant prie virimo, 
verdant, vanduo keičia savo savybes ir anksčiau EMI technologijos pagalba 
pasiektas kalcio jonų “surišimas” į molekules palaipsniui suyra. 

b. Dropson poveikis vandeniui išlieka iki 72 valandų, nes veikiant išoriniam 
magnetiniam laukui vanduo palaipsniui sugrįžta į ankstesnę fizinę būseną 
(trukmė ilgesnė nei “laidinių” magnetinių įrenginių). 

 
4. Ko tikėtis iš Dropson: 

a. Ekonomiškas 
i. nereikalauja jokios priežiūros - taupysite laiką ir pinigus; 
ii. jokio vandens papildymo vandentiekio sistemoje; 
iii. jokių druskų ar kitokių medžiagų sąnaudų; 
iv. tausoja visą įrangą, vamzdynus, todėl šie žymiai ilgiau tarnaus; 
v. mažiau ar visai neužkalkėjusi buitinė technika mažiau naudos el. energijos; 
vi. mažiau reikia buityje naudojamos chemijos paviršių, turinčių sąlytį su vandeniu, 

priežiūrai, valymui, taip pat buitinėje technikoje naudojamų plovimo priemonių. 
b. Ekologiškas 

i. nenaudoja chemijos, yra saugus įrangai; 
ii. tausoja aplinką (nedruskina); 
iii. išsaugo natūralias vandens savybes. 

c. Patogus 
i. labai paprasta montavimas. 
ii. sumontuotas užima mažai vietos. 

 
5. Ko nesitikėti iš Dropson: 

a. kad arbatinukas bus švarus nuo kalkių 
i. Dropson veiksmingas vandenyje iki 60 0C temperat., o virdulyje vanduo užverda. 

b. kad tinka gariniams prietaisams (kur naudojamas garas) apsaugoti nuo kalkių. 
i. Dropson veiksmingas vandenyje iki 60 0C temperat., o garo temperatūra aukštesnė. 

c. efektyvumo sumontavus ant uždarų vandens sistemų cirkuliacijos, kur vanduo šildomas virš 60-
70 0C ir kur grįžtamasis vanduo yra virš 20 0C 

a. Dropson veiksmingas vandenyje iki 60 0C temperatūroje. 
b. Dropson paskaičiuotas šalto vandens iki 20 0C apdorojimui. 
c. Dropson poveikis vandeniui išlieka iki 72 val., nes veikiant išoriniam magnetiniam laukui 

vanduo palaipsniui sugrįžta į ankstesnę - įprastinę fizinę būseną, o uždarose vandens 
cirkuliacijos sistemose vanduo naudojamas ilgiau nei 72 val. 

d. efektyvumo uždarose vandens sistemose be cirkuliacijos, ilgiau nei 3 paras stovinčiame 
vandenyje (baseinai, fontanai), jei jie neturi nuolatinio papildymo nauju vandeniu. 

 
II. Svarbu žinoti:  
 

1. Parenkant Dropson nukalkiklį: 
a. įvertinti maksimalų sunaudojamo vandens kiekį per valandą (piko metu); 
b. jei kietas vanduo – atsižvelgti į jo kietumą - didžiausias rekomenduojamas vandens 

kietumas – 10 mmol/litre. 
2. Tinkamai ir ilgalaikei eksploatacijai:  

a. prieš nukalkiklį įrengti 25 mikronų mechaninį nusodinimo filtrą; 
b. montuoti ant šalto vandens įvado (įtekančio vandens temperatūra iki 20 0C). 

3. Papildoma informacija: 
a. ekonomiškas - naudoja mažai elektros energijos, vidutinės sąnaudos: 

i. EMI 2500 - 15 W; arba ~1,5€ per mėnesį. 
ii. EMI 4000 - 22 W; arba ~2€ per mėnesį. 

b. visi įrenginio paviršiai, kuriuos liečia vanduo, pagaminti iš maistinio nerūdijančio plieno AISI 
316 L.  

c. Dropson sertifikuotas kaip tinkamas naudoti geriamam vandeniui, maisto gamybai sveikatos 
atitikties sertifikatu (ACS), atitinka ES buityje naudojamų elektros prietaisų standartus. 

d. Nuosaviems individualiems namams, kotedžams skirtos nukalkinimo sistemos: 



i. Nukalkiklis EMI 2500 - kaina 495 €. Našumas 2,5m3/h; Dn20. Garantija: 5 metai; 
 Rekomendacija: individualiam namui pakanka EMI 2500 (pvz., jei gyvena iki 6 

žmonių). 
ii. Nukalkiklis EMI 4000 - kaina 790 €. Našumas 4,5m3/h; Dn25. Garantija: 5 metai. 

 Rekomendacija: EMI 4000 (jei gyvena daugiau žmonių arba papildomai 
naudojamas vanduo laistymui, baseinui ir t.t.). 

iii. PASTABA: EMI2500, EMI4000 skirti nuosaviems namams, kotedžams (gamintojas jų 
nerekomenduoja naudoti daugiabučiuose). 

e. Kas nori nukalkiklį įsirengti bute, siūlome tartis su kaimynais ir vieną (tinkamą) įrenginį 
sumontuoti ant bendro daugiabučio namo įvado: 

i. + (pliusai) 

 Tai pigiau, nes investicija padalinama visam butų kiekiui; 

 Bus apsaugota visa pastato vandentiekio sistema bei butai su vidiniu 
vandentiekiu ir įranga. 

ii. - (minusai) 

 Reikia daugumos (50+1 %) gyventojo pritarimo. 
Pastaba: prietaiso ne rekomenduojama įsirengti bute, nes paprastai bute būna ne vienas šalto ir karšto 
vandens įvadas, o ant kiekvieno įvado statyti po įrenginį finansiškai neapsimoka. 
 
III. Pardavimas galutiniam vartotojui 
 

Užsakovas, turintis “kieto” vandens problemų arba norintis išvengti problemų su kalkėmis bei 
apsaugoti įrangą, gali rinktis iš keleto spendimo būdų. Kokį sprendimą pasirinkti, turėtų nuspręsti pats 
užsakovas, įvertinęs visus jam svarbius faktorius. Čia paminėsime ir palyginsime pagrindinius 2 (du) 
vandens “minkštinimo” būdus: 

 katijoninis (druskinis); 
 elektromagnetinis. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad abu vandens savybių pagerinimo būdai turi ir pliusų, ir minusų. 
 
Vandens katijoninis minkštinimas (druskomis) padeda spręsti kelių kenksmingų priemaišų, kurios 
kelia kalkėjimo problemas, šalinimą. 

 Minusai:  
o druskiniu būdu apdorojant vandenį, vietoj kalcio ir magnio vandenyje atsiranda daugiau 

natrio, kuris tampa stipresnės įrangos korozijos priežastimi; 
o dėl didesnio natrio kiekio vanduo tampa nelabai sveikas ir tinkamas gerti, maisto 

gamybai (rekomenduotina montuoti papildomą atšaką geriamam vandeniui tiekti, tai 
numato ir ES Tarybos direktyva 98/83/EB). Kūdikiams ir mažiems vaikams tokį 
“druskomis suminkštintą” vandenį yra draudžiama naudoti gerti ir maistą ruošti. 

o sąnaudos ne vienkartinės (įsigijus ir pastačius įrangą), o ilgalaikės, nes pastoviai ir 
reguliariai reiks papildyti druskomis, naudoti papildomą vandenį dervos regeneracijai bei 
kas keli metai teks keisti “dervas”, kurios naudojamos cheminiams mainams vykdyti 
(rekomenduojama paskaičiuoti galimas sąnaudas bent 5-kiems metams). 

o jei name arba sodyboje naudojamas vietinis biologinis nuotėkų valymas, tai „druskiniu“ 
filtru apdorotas vanduo, patekęs į nuotėkų talpą: 

 stabdo biologinius valymo procesus ir stabdo arba blogina natūralų valymą; 
 “druskina” žemę aplink valymo įrengimus, o tai kenkia aplinkai. 

 Pliusai: vanduo tampa akivaizdžiai minkštesnis, kalkių apnašų ne tik buitinėje įrangoje, ant 
paviršių, kaitinimo elementų, bet ir virdulyje pavyks išvengti. 

 

Jei vanduo kietas, jame daug kalcio, laikui bėgant formuojančio kalkines apnašas, šią problemą galima 
spręsti elektromagnetinio vandens apdorojimo pagalba. Tuomet vandenyje lieka žmogaus 
organizmui būtinas kalcis, neatsiranda natrio pertekliaus (pagal ES Tarybos direktyvą 98/83/EB 
geriamame vandenyje natrio leidžiama norma – ne daugiau nei 200 mg/l). 

 Minusai:  
o minkšto vandens savybės išlieka iki 72 val., vandenyje iki 60-70 0C(priklausomai nuo 

vandens cheminės sudėties, fizinių savybių), peržengus tas ribas, kalkinės nuosėdos 



pradeda iškristi, tad virdulyje vandeniui verdant apnašos susidarys, nors jos taps 
lengviau valomos.  

o netinka prietaisams, kurie gamina garą (pvz. garinės pirtys, garintuvai). 
o Netinka stovinčiam virš 3 parų vandeniui. 
 

 Pliusai:  
o toks vandens apdorojimo būdas leidžia išsaugoti natūralias vandens savybes, jame 

esančias ištirpusias mineralines medžiagas, kurios reikalingos žmogaus organizmui, o 
ypač vaikų ir kūdikių augimui; 

o apsaugo buitinę įrangą, techniką, paviršius, kuriais bėga vanduo, nuo kalkinių nuosėdų. 
Tai ekologiškas, saugus buitinei įrangai, ekonomiškas, papildomų ženklių sąnaudų, 
išlaidų nereikalaujantis sprendimas (tik minimalios elektros energijos sąnaudos); 

o palengvina “baltos” santechnikos, čiaupų, vonios plytelių paviršių ir dušo stiklų priežiūrą; 
o padidina įrangos darbo efektyvumą, nepertraukiamą (be prastovų) darbą, bei 

ilgaamžiškumą. 
 
IV. Dropson eksploatacinės sąlygos (svarbiausios) 
 
PARDAVĖJUI: Su garantijoje pateiktomis Dropson eksploatacijos sąlygomis pirkėjas turi būti 
supažindintas prieš parduodant įrenginį. Pirkimo metu turi būti gautas pirkėjo parašu patvirtintas 
garantinis lapas (jis lieka pas pardavėją), bylojantis apie tai, kad pirkėjas susipažino su eksploatacijos 
sąlygomis. 
 
Jeigu garantiniu periodu įrenginys sugedo dėl gamyklinio broko ar medžiagų defekto, Dropson sutaisys 
įrenginį nemokamai pakeisdamas sugedusias detales. Turi būti pateikta pirkimo sąskaita ir garantinis 
talonas, užpildytas pardavėjo. Jeigu įrenginio sutaisyti neįmanoma, jis bus pakeistas nauju. 
 

 Įrenginį naudoti tinka: 
o Geriamam vandeniui ir karštam buitiniam vandeniui prieš pašildymą; 
o Maišytuvų (čiaupų) ir jų mechanizmų apsaugai;  
o Mikrobiologinio užterštumo mažinimui vamzdžiuose (Legionella profilaktikai);  
o Buitinei technikai, į kurią vanduo tiekiamas tiesiogiai iš vandentiekio sistemos;  
o Skalbimo kokybės gerinimui ir skalbimo priemonių efektyvumui didinti;  
o Vandens talpykloms, šalto vandens recirkuliacijos kontūrams;  
o Baseinams, tik esant recirkuliacijos kontūrui;  
o Vandens talpoms, katilams ir šilumokaičiams (antrinis kontūras) prieš vandens 

pašildymą;  
o Saulės energijos ar kitoms karšto vandens ruošimo sistemoms (antrinis kontūras) prieš 

vandens pašildymą. 
 
PASTABA: Jeigu sistemoje vanduo tiekiamas ne iš geriamo vandens tinklų, yra reikalingas 
laboratorinis tyrimas, kad nustatyti vandens cheminę sudėtį ir parinkti vandens kokybei tinkamą 
Dropson nukalkinimo sistemą. 
 

 Įrenginį naudoti netinka: 
o Virduliams (vandens šildytuvams), jei vanduo šildomas virš 60 °C, nes poveikio 

efektyvumas mažėja;  
o Visiems įrenginiams, kur naudojamas garas;  
o Pirminiams šildymo kontūrams;  
o Lyginimo garu, kitokioms garo sistemoms;  
o Šalinimui kalkių dėmių ir nuosėdų nuo vonios plytelių, metalinių paviršių, dušinės stiklų ir 

pertvarų bei kitų paviršių;  
o Indaplovėse kalkių dėmių ant indų šalinimui džiovinimo procese (tinka tik modeliams be 

garo funkcijos);  
o Automobilių plovimui. 

 
Nuosėdų filtras (mechaninis) 
 



Būtina sumontuoti nuosėdų filtrą prieš Dropson sistemą, kad išvengti kietųjų dalelių, kurios gali 
sugadinti įrenginių (čiaupų, katilų, šilumokaičių, šildytuvų, dušų ir kt. bei Dropson) dalis. 
 
Valymo procesas ir tinkamas instaliavimas 
 
Dropson sistema palaipsniui nuvalo senas apnašas vamzdžiuose ir nuo kai kurių buitinių prietaisų 
kaitinimo elementų. Todėl tam tikrą laiką gali pasirodyti nuosėdos ar anksčiau buvusių kalkių likučiai. 
Prieš montuojant Dropson sistemą, rekomenduojama išplauti ir dezinfekuoti vandentiekio įrangą. 
 
DĖMESIO: Dropson yra fizinio nukalkinimo sistema ir nepašalina kalkių iš vandens. Geriausias būdas 
patikrinti įrenginio efektyvumą yra ne cheminė vandens analizė, bet fiziškas (vizualinis) kalkių 
sluoksnio patikrinimas prieš montavimą ir po šešių mėnesių Dropson naudojimo. 
 
Optimalios Dropson eksploatacinės savybės priklausys nuo to, ar bus laikomasi gamintojo 
rekomendacijų ir instrukcijų. Išsamesnę informaciją skaitykite garantiniame sertifikate. 
 
V. Papildoma informacija apie vandenį: 
 

 “Visuomenės sveikatos ugdymo centro gydytojos Violetos Kiguolienės teigimu, vartojančių kietą 
vandenį žmonių mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra 25 proc. mažesnis.” 
“Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos (VVSPT) Leidimų ir licencijavimo 
skyriaus vedėja Ilona Drulytė pabrėžia, kad vandens kietumą lemia kalcio ir magnio druskos, o 
jos iš tiesų naudingos širdžiai ir kraujotakai. “Gelbėdami arbatinukus nuo kalkių nuosėdų net 
nesusimąstome, kad kenkiame savo sveikatai”, – perspėja specialistė.” 
Šaltinis: http://www.veidas.lt/nemokamas-vanduo-toks-pat-geras-kaip-ir-pirktinis-2  

 Vandens kietumas kiekybiškai įvertinamas Ca2+ ir Mg2+ jonų koncentracija mmol/l arba mg/l 
vandens. Lietuvoje reglamentuojama ne jonų koncentracija, o pagal higienines normas HN 
24:2003 nustatomas vandens savitasis elektros laidis, kuris 20 0C temperatūroje neturėtų viršyti 
2500 µS/cm, t.y. vanduo yra kokybiškas, kai druskų yra ne daugiau kaip 1000 mg/l. Jei Ca2+ ir 
Mg2+ jonų koncentracija yra:  

o minkštas:  0–20 mg/l  
o gana minkštas: 20–40 mg/l  
o kietokas:  40–60 mg/l  
o gana kietas: 60–80 mg/l  
o kietas:  80–120 mg/l  
o labai kietas: >120 mg/l 

Šaltinis: http://www.slideshare.net/simonazzz123/6paskaita2012  
 
Raktiniai žodžiai: 
 

 Dropson nukalkinimo sistema 
 Dropson nukalkiklis 
 Dropson nukalkintojas 
 Elektromagnetinis nukalkintojas 
 Elektromagnetinė nukalkinimo sistema 
 Nukalkinimas be chemijos 
 Nukalkinimas be druskų 
 Absoliuta – Dropson atstovas Lietuvoje 
 Nukalkiklis - gera (puiki) druskinio – katijonitinio minkštinimo filtro alternatyva 
 Dropson puiki alternatyva vandens minkštikliams ir vandens minkštinimo filtrams 
 "Arbatinukas neblizgės, bet Jūs gersite sveiką vandenį, o Jūsų namų buitinė technika tarnaus 

ilgiau" 
 
Atsakingas asmuo (už Dropson produktą):  
Lina Rudaitienė, projektų vadovė, lina@absoliuta.lt, +370 610 62102. 

Apie Dropson plačiau: http://absoliuta.lt/dropson (išsamus techninis aprašymas, taikymo sritys, 

montavimo instrukcija, sertifikatai, kt.). 
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