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Potrzeba: radykalne rozwiązanie dzisiejszych wyzwań
środowiskowych i zrównoważonej przyszłości

Zalety: technologia Pico, mechanika kwantowa i woda Wysoce
zaawansowana technologia uzdatniania wody i efektywności
energetycznej

Oferowanie nowej perspektywy w rozwiązywaniu globalnego
kryzysu wodnego

Rozwiązanie: technologia Blue Boson, fizyczna obróbka wody -
koniec z chemikaliami, dwucyfrowe oszczędności energii, przyjazne
dla środowiska, bez inwestycji

GAME CHANGER
Nowa strategia uzdatniania wody, oszczędność energii
i ochrony środowiska



Blue Boson reprezentuje ponad 25 lat badań  
opatentowanych technologii stosowanych  
zarówno w projektach przemysłowych, jak i  
środowiskowych. Nasze doświadczenie  
obejmuje ponad dekadę udanej produkcji i  
instalacji naszej charakterystycznej technologii  
EFFECTOR® w różnych sektorach przemysłu.
Oferujemy rewolucyjną technologię wodorową,  
poprawianie paliwa na podstawie częstotliwości  
i nie chemiczne uzdatnianie wody wraz z  
rekultywacją jezior i rzek. Z nami możesz



Woda w systemie jest wystawiona na działanie fal radiowych (RF) i impulsów w niejonizowanym
paśmie przez EFFECTOR®. Powoduje to zmiany w supramolekularnej strukturze płynu i wpływa na
ilość i przestrzenne rozmieszczenie wiązańwodorowych. Zmiany te wpływają na układy hydrauliczne,
zwiększając ich wydajność iefektywność energetyczną poprzez zmianę parametrów jak:
ciepło właściwe, napięcie powierzchniowe, ciepło parowania, ciekłość, gęstość, i wiele dalszych.

ZASADA DZIAŁANIA



CZY WIESZ ŻE?
Zarówno grafit, jak i diament są wykonane z węgla, a ich właściwości chemiczne są takie  
same. Różni się ich struktura molekularna. W przypadku diamentów atomy węgla są  
ściśle razem ułożone, w porównaniu z grafitem, w którym wiązania między warstwami są  
słabe.



Blue Boson® EFFECTORMETHOD

METHOD
patented method
physically alters
hydrogen bonds

CHANGE
physical changes  

increased  
efficiency in  

liquids & gasses

APPLICATION
water treatment  
energy savings,  

increased performance  
and optimized  

distribution

Effector®



PARAMETERS OF WATER TREATED  
BY EFFECTOR®

Raport z WYDZIAŁU CHEMICZNEGO W UNIWERSYTECIE TECHNICZNYM  
W BRNIE.

Określone wartości gęstości, entalpii topnienia lodu, entalpii parowania,  
specyficzna pojemność cieplna i ich odchylenia standardowe.

* wzrost (+) lub spadek wartości (-) po zabiegu

Urządzenie Effector Woda
demineralizowana

Zmiana po zabiegu* (%)

Gęstość (kg/m3) at 20oC 998.292 ± 0.002 998.220 ± 0.002 + 0,007

Ciepło topnienia (J/g) 317 + 2 325±2 -2,46

Ciepło parowania (J/g) 1925 + 11 2090±51 -7,89

Ciepło właściwe Cp

(J/(g oC)) at 20oC 4.67 ±0.33 4.15±0.07 +12,5



KORZYŚCI TECHNOLOGII Blue Boson®
➢ odstránenie pachu

chlóru v bazénoch

➢ zamedzenie tvorby
inkrustov

➢ zamedzenie tvorby baktérií
a bio organizmov

➢ Zmniejszenie zużycia
energii

ZMNIEJSZENIE NEGATYWNYCH WPŁYWÓW NA ŚRODOWISKO



Przepływ:  

Wymiary rur:  

Temperatura:  

Ciśnienie:  

Zasilanie:  

Natężenie prądu:  

Moc wyjściowa:

Moc wejściowa:  

Wilgotność :  

Stopień ochrony:

Bez limitu  

Bez limitu  

320°C/90°C

max. 16,0 MPa/1 MPa 230  

V – 50 Hz/12V DC

60 mA

300 mW

1,5 VA

max. 90%

IP 54 i wyższa

PARAMETRY EFFECTOR®

KAŻDE URZĄDZENIE JEST WYKONANE NA POTRZEBY KLIENTA



ZMIANY, KTÓRE GENERUJĄ OSZCZĘDNOŚCI

Trwałe usuwanie inkrustacji z instalacji CWU lub CO spowoduje regulację parametrów wody: w
określonych granicach wzrost sprawności wymienników ciepła, ogrzewaczy pokojowych, kotłów i
zbiorników wody.

3 mm (1/8 ”) 
inkrustacji w
gorącej wodzie
może zwiększyć
koszty energii
o 20%!

trwałe usuwanie
inkrustacji

wyższa
pojemność
cieplna 12%

niższe ciepło
parowania o 8%

niższe napięcie
powierzchniowe

lepsza płynność

exchangers after chemical treatment exchangers after Effector treatment





OGÓLNY OPIS WYPOSAŻENIA
Woda jest odzyskiwana z basenu, 
przechodzi przez filtr i podgrzewana
przez wymiennik ciepła, po czym
wraca do basenu. Będzie to 
wspomagane pompą, aby poprawić
dystrybucję i reakcję dostawy.



PODSUMOWANIE PROBLEMU:
• Łuska stanowi idealną pożywkę dla bakterii.

• Dużo trudności w kontrolowaniu właściwej proporcji chloru do wody.
• Poziom pH wody nigdy nie jest stały.
• Problem kamienia w filtrze i w wymienniku ciepła.

ROZWIĄZANIE:
Przyczyną tych bardzo znaczących zmian jest po prostu to, że osady wapienne w środowisku basenu są ponownie
rozpuszczane w wodzie. Efektem tego jest redukcja zużycia środków chemicznych o ponad 30% i basen, który jest dosłownie
przyjemniejszy dla oka.

Płytki i armatura nierdzewna wyglądają jak nowe, woda lśni, niezależnie od obciążenia basenu i podrażnień oczu jest znacznie
zmniejszona. Chociaż te ostatnie punkty nie są oczywistymi względami dotyczącymi zwrotu kosztów, mogą tylko przyczynić
się do zadowolenia klienta, co prawdopodobnie doprowadzi do zwiększenia satysfakcji klienta, a tym samym do większej liczby
oprysków na siedzeniach.

PROBLEM I ROZWIĄZANIE



Na podstawie wielu bardzo udanych zastosowań sprzętu elektronicznego odkamieniania wody w basenach byliśmy w stanie
zademonstrować skuteczność sprzętu do kontroli wapnia. W ciągu kilku dni od zastosowania sprzętu następujące wyniki:

• Całkowity poziom rozpuszczonych ciał stałych (TDS) dramatycznie wzrasta.
• Poziom wolnego chloru gwałtownie wzrasta.
• Drastycznie wzrasta poziom drożdży w organizmie.
• pH staje się dużo łatwiejsze do utrzymania na neutralnym poziomie.
• Aktywność patogenu utrzymywana na poziomie zerowym.

Zapewnia zwrot w ciągu mniej niż dwóch lat w oparciu o same oszczędności chloru i chemikaliów korygujących pH; inne
oszczędności, w tym obniżone koszty ogrzewania, często skutkują jeszcze krótszymi okresami zwrotu.

MONITORING WYDAJNOŚCI



WEWNĘTRZNY BASENICE RINKS & ARTIFICAL SNOW PRODUCTION 

Nazwa dokumentu: 

Audyt energetyczny  
   

Data: 11.10.2018 Sporządzono zgodnie z ustawą nr 321/2014 Dz. i dekret nr 179/2015 Coll. Reg. Nr: EA0181010ET 
 

1.1.1.1 Miejski basen kryty 

Urządzenia HVAC służą do nawiewu i wywiewu powietrza, zanieczyszczeń i wilgoci z krytego 
basenu. Powietrze jest poddawane obróbce cieplnej zgodnie z wymaganiami i jest również 
dostarczane do oszklenia przestrzeni basenu wewnętrznego, aby zapobiec kondensacji wilgoci 
na powierzchniach okien. HVAC służy również do wentylacji szatni i pomieszczeń 
restauracyjnych. 

Patka. 1 Parametry techniczne central HVAC na Miejskiej Krytej Pływalni 

Cechowanie Producent / typ 
Wentylowana 

przestrzeń 

Numer 

szt 

El. pobór 

energii 

kW / szt 

Ogrzewanie 

powietrzne 

Wymiennik 

rekuperacyjny 

Rok 

produkcji 

VZT1 Kovona/BDK-2-020 Prysznice na parterze 1 1,1 Tak Tak 1996 

VZT2 
Kovona/KDK-04-1-02-

11/10 

Parter szatni 
1 - Tak Tak 1996 

VZT3 Kovona/BDK-2-020 Prysznice podłogowe 1 1,1 Tak Tak 1996 

VZT4 
Kovona/KDK-04-1-02-

11/10 

Podłoga do szatni 
1 - Tak Tak 1996 

VZT5 Kovona/BDK-2-020 Sauny w piwnicy 1 - Tak Nie 1996 

VZT6 
Kovona/KDK-16-1-03-

93/91 

Basen po prawej 

stronie 
1 - Tak Tak 1996 

VZT7 
Kovona/KDK-16-1-03-

93/91 

Basen po lewej 

stronie 
1 - Tak Tak 1996 

VZT8 Kovona/BDK-2-020 Kuchnia na parterze 1 1,1 Tak Nie 1996 

VZT9 Kovona/KDKC-040 
Restauracja na 

parterze 
1 - Tak Nie 1996 

VZT10 Kovona/BDK-2-020 Badanie 1 0,75 Tak Nie 1996 

VZT11 –

VZT17 
Kovona/BDK-2-040 

Dmuchanie okien w 

basenie 
7 1,5 Tak Nie 1996 

Razem - - 17 - Tak - - 
UWAGA Kilka parametrów technicznych urządzeń HVAC, takich jak wydajność powietrza, wejście elektryczne itp., Nie zostało 
wymienionych w paszportach EZ. 
 

   
Obraz. 1 VZT2 do wentylacji szatni na 

parterze 
Obraz. 2 VZT6, VZT7 do wentylacji basenu (prawa i lewa strona) 
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Obraz. 3 VZT2 do wentylacji natrysków na parterze Obraz. 4 VZT5 do wentylacji sauny w piwnicy 

 

   
Obraz. 5 VZT8 do wentylacji kuchni Obraz. 6 VZT9 do wentylacji restauracji Obr. 7 VZT10 do wentylacji prania 

 
§ Miejski kryty basen pływacki - Ogrzewanie arealu basenu i podgrzewanie wody 

odbywa się z rury ciepłej wody 130 (80) ° C / rury ciepłej ze stacji wymiany ciepła (OST) 
z 1993 r. Pomiar zużycia ciepła znajduje się po stronie pierwotnej wymienników ciepła. 
Istniejąca stacja wymienników ciepła zapewnia w oddzielnych wymiennikach ciepła: 

o na przygotowanie telewizora 55 ° C dla części administracyjnej i restauracji o 
mocy 64,5 kW 

o o podgrzewanie wody 40 ° C dla natrysków o mocy 412 kW 
o o podgrzew wody 80/60 ° C do ogrzewania c.o. o mocy 1032 kW 
o o podgrzewanie wody basenowej 28 ° C o mocy 2 313 kW 
o o woda grzewcza do klimatyzacji o maksymalnej temperaturze 90 ° C o mocy 

1600 kW 
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Schéma 1 Zjednodušená schéma výmenníkovej stanice horúcovod/teplovod na Mestskej krytej plavárni 
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PRZYKŁAD UZDATNIANIA WODY W BASENIE

Klient: Milton Road - turecki basen
Wkład: Do 50% mniejsze dozowanie chloru
Ulepszona filtracja i mniej płukania wstecznego
Rezultat: Lepsza jakość dzięki ciągłemu utrzymywaniu łącznego
poziomu chloru poniżej 1 mg / l



Referencie

• Wellness Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva
vnútra SR Družba, Bardejovské Kúpele, 085 01 
Bardejov

• Wellness HOTEL TOLIAR, Štrbské Pleso 21, 059 
85

• HOTEL TOLIAR, Štrbské Pleso 21, Vysoké Tatry
059 85

• Hotel Patria ****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
059 85

• oPrírodné kúpalisko Prešov Delňa – zamedzenie
tvorby baktérií a bio organizmov, hlavne Sinice
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