
 
 

Korte technische Uitleg 
 
De FOSTAX MAXIMUS® haalt zijn energie uit de permanente 

elektronenstroom van de natuur. Deze elektronenstroom ontstaat 

uit de natuurlijke spanning tussen ionosfeer en aarde. 

 

De zich in het apparaat bevindende accumulatoren bestaan uit 

een koperkern, welke met een siliciumdioxide (glasvezel) 
weefsel omwikkeld is en daarnaast  door een broom gelegeerde 

boorsilicaat (glas) omhulsel afgesloten wordt. 

 
Met de accumulatoren word het stroomcircuit onderbroken en 

over de koperkernen gevoerd. Daarnaast produceren de 

accumulatoren ook een tachyonenveld van hoge dichtheid, die 
elektronen als een soort antenne uit het natuurlijke energieveld 

van de natuur aantrekken en extra toevoegen aan het 

stroomcircuit. Dit zorgt ervoor dat een verandering van 

draairichting van de spin van elektronen van klokwijs naar tegen 

de klok in ontstaat en versnelt de spin snelheid behoorlijk. Deze 
operatie verhoogt zo de efficiëntie van de elektriciteit, wat ook 

leidt tot minder onttrekken van elektriciteit uit het net. 

 
 
 

 

 

Kwaliteit uit het bedrijf FOSTAC 
 
De FOSTAX MAXIMUS®  is een Zwitsers kwaliteitsproduct 

van het bedrijf FOSTAC Technologies AG. Het voldoet aan de 

CH- en EU – Norm DIN EN 60439 – 1:99 + A1:04, welke door 
de ELECTROSUISSE getest en gecertificeerd is. Het apparaat 

voldoet zodoende aan de voorwaarden van de 

conformiteitverklaring om het product in meer dan 100 landen in 

de wereld te mogen installeren. De installatie van de FOSTAX 

MAXIMUS ® moet altijd door een erkend installatiebedrijf 

gedaan worden. 

 

. 

 
Garantie en Toezeggingen 
 
De FOSTAC Technologies AG zegt u een binnen 2 jaar garantie 

toe op alle productie- en materiaalfouten onder normale 

gebruiksomstandigheden toe. Daarboven wordt nog eens een 

tweejarig teruggavenrecht toegezegd. Indien aantoonbaar geen 

resultaten geboekt worden mag men het apparaat na twee jaar 

tegen teruggave van de koopprijs aan FOSTAC Technologies 

AG teruggegeven worden. De kosten van installatie cq 

verwijderen gaan voor rekening van de klant. 

Dit teruggavenrecht vervalt na twee jaar en 3 maanden. 

Alle verdere informatie voor de toezegging en garantie kunt u 

terugvinden op de homepage onder www.fostac-technologies.ch 
 

 
Advies en Verkoop 

 

 

 Noprob Energy International 
www.noprob-energy.com  Tel. 0031  6 46264048 
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Een nieuw, innovatief apparaat, welke het voortdurend 

stijgend verbruik van electriciteit economisch en milieu 

neutraal tegenmoet komen kan. 

    
    
    

    



 
Energie op het hoogste niveau 

    
De FOSTAX MAXIMUS ® is een nieuw, innovatief product van 
het bedrijf FOSTAC, welk het voortdurend stijgend verbruik aan 

elektrische energie economisch en milieuvriendelijk tegemoet 

komen kan. Zijn technologie baseert zich op de modernste 
inzichten van de kwantumfysica en is een uitdrukking van een 

consequent gebruik van de elektromagnetische natuurwetten. 

 

Met de  FOSTAC MAXIMUS ® staat u daarmee een nieuwe 

technologie ter beschikking, die het iedere gebruiker mogelijk 

maken kan het stroomverbruik te reduceren, electrosmog te 

harmoniseren en de levenskwaliteit merkbaar te verbeteren. 

 

De FOSTAC MAXIMUS ® kan voor privé eengezinswoningen 

gebruik worden als ook voor bedrijfspanden – kleine en grotere 

ondernemingen profiteren eveneens hiervan, als ook industriële 

en grotere coöperatieve bedrijven. Voor deze bedrijven staan 

diverse typen apparaten ter beschikking, die bijvoorbeeld ook in 

combinatie gebruikt kunnen worden. Zodoende kan dus ook met 
alle aansluitvoorwaarden rekening gehouden worden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alternatieve stroom reduceert het 
stroomverbruik –verlaagt de kosten 

    
De FOSTAC MAXIMUS ® haalt zijn energie uit de permanente 

elektronenstroom van de natuur. Deze elektronenstroom resulteet 
uit de spanning tussen ionosfeer en aarde Zo produceert het 

apparaat, afhankelijk van de benodigde stroomverbruik, zoals bv. 

Licht, elektra-apparatuur, koelaggregaten, warmtepompen, etc. 

alternatieve stroom. 

 

Het sterke tachyonenveld in de accumulatoren van de FOSTAC 

MAXIMUS ® dient daarbij als een soort antenne, die elektronen 

uit het energieveld van de natuur aantrekt en deze direct in het 

stroomcircuit inbrengt. Zo ontstaat een verhoogde energie-

efficiënte en een hogere rendement, welk minder  stroomafname 

uit het elektrisch netwerk nodig heeft. Op deze manier kunt u uw 

stroomverbruik optimaliseren en uw stroomkosten verlagen. 

 

Gemiddeld reduceren de gebruikers van de FOSTAC 
MAXIMUS ® het stroomverbruik tussen 15 en 25% - in de top 

zijn onder bepaalde voorwaarden zelfs tot 30% besparingen 

mogelijk. 
 

Functioneringsprincipe 

 
 

 

 
 

Harmoniseren van electrosmog 
verhoogt de kwaliteit van het leven. 

    
De FOSTAC MAXIMUS ® harmoniseert de door wisselstroom 

gecreëerde elektromagnetische stoorvelden – d.w.z de 
oorspronkelijke negatieve biologische effect van electrosmog 

word re-polariseerd en daardoor ook volkomen geneutraliseerd. 

 

Daardoor vermeerderd zich de levensenergie in gebouwen 

merkbaar en het ruimte- en werkklimaat verbeterd zich.             

De levenskracht van mensen wordt nieuw beleefd en het 

immuunsysteem versterkt. Mensen, die vol energie zijn en zich 

goed voelen, zijn gezonder, meer ontspannen, creatiever en meer 

belastbaar. Heel onbewust zetten zij zich meer in op hun werk en 

zijn daardoor ook productiever. 

 

Ongeacht of u de FOSTAC MAXIMUS ® privé of zakelijk 

gebruikt – hij harmoniseert de electrosmog merkbaar in ieder 

gebouw en verschaft u op deze wijze een hogere levenskwaliteit. 
Het beste is dat u zich laat verassen en geniet dan het een van 

negatieve elektromagnetisch storingsveld bevrijd gevoel. 

 
Opmerking: Voor de electrosmog in de hoge frequenties 

(mobiele telefoon, draadloos, etc.) moeten nog andere 

hulpmiddelen ingezet worden. Hierbij kunnen wij u op uw 
verzoek ook van dienst zijn. 

 

 

 

 


