
BOBINA B.A.C
IATĂ CUM SE CONSTRUIEȘTE PENTRU A 
ECONOMISI LA APĂ, GAZ ȘI CARBURANT

Cine a probat-o a rămas încântat și a insta-
lat-o pe țevile mașinii, de apă și de gaze la casă 
experimentând un consum mai mic și mai efi ci-
ent. Iată cum funcționează construirea și insta-
larea acesteia.

Se numește Bobina B.A.C (Bobină Bifi lară 
închisă Autoinduttivă) și se bazează pe două brevete, unul al lui Nikola Tesla și celălalt al unui 
inginer indian Velagapudi M. Rao. Este un dispozitiv pasiv, care s-ar părea să se auto-alimen-
teze de la frecvențele prezente în aer și de la sarcinile electrice prezente în lichide, îmbunătă-
țindu-le calitatea. Acest dispozitiv poate fi  foarte ușor de făcut și instalat acasă. Dar înainte de 
aceasta, este important să cunoștem toate benefi ciile care decurg din aceasta bobină fantastică.

EFECTELE BOBINEI B.A.C PE MAȘINĂ

Bobina poate fi  instalată pe toate tipurile de mașini, cu motoare pe benzină, motorină, GPL 
și gaz natural. Acesta este instalată înainte și / sau după fi ltrul de combustibil.
• Economisește combustibil de la 10 până la 30%.
• Crește puterea motorului.
• Are o mai bună ardere a combustibililor la toate turațiile motorului.
• Curăță progressiv motorul și toba de eșapament de resturile arderii incomplete.
• Reduce uzura convertorului catalitic, deoarece optimizând arderea, nu lasă reziduri, produ-

ce substanțe mai puțin toxice, pe care ar trebui să le absoarbă catalizatorul.
• Motorul revine aproape ca nou într-o perioadă de aproximativ 2 săptămâni, adică timpul 

necesar folosind mașina de zi cu zi, deoarece se produce efectul de curățare totală.

EFECTELE BOBINEI B.A.C PE ȚEVILE DE APĂ

Bobina trebuie să fi e instalată la intrarea conductei de apă care de la contor merge în toată 
casa. Acesta poate fi , de asemenea, instalată pentru un randament mai mare pe conductele de 
apă la robinetele, cum ar fi  cele din bucătărie, chiuvetă, duș, mașina de spălat, etc.
• Reduce calcarul, fl uorul, substanțele chimice dizolvate și metalele grele.
• Apă mai ușoară și pură de băut. Apa devine magnetizată obținând astfel o mai mare coeren-

ță și deci este mai benefi că pentru organism.
• Îmbunătățește efectele ceaiurilor de plante, infuzii naturale, parfumuri, etc.
• Mașina de spălat mai curată, spală bine cu mai puțin detergent și fără aditivi, lăsând rufele 

moi și parfumate, fără să mai fi e nevoie de anticalcar sau balsam de rufe.
• Plantele udate cu această apă cresc mai bine, mai viguroase și sănătoase.
• Apa de la duș lasă pielea netedă și moale și părul se întărește.
• Deoarece țevile care trec prin casă au acum apă magnetizată, întreg mediul nostru va fi  mai 

sănătos și, prin urmare, se observă că se doarme mai bine și mai profund, ne amintim mai 
bine visele. Câinii pierd mai puțin păr și va fi  mai strălucitor. Unii spun că există o reducere 
a „interferențelor psihice” în casă și o decalcifi ere progresivă a glandei pineale.

EFECTELE BOBINEI B.A.C PE CONDUCTA DE GAZ

• Economii la factura de gaz.
• Cuptoarele de bucătărie sunt mai puternice.
• Îmbunătățește efi ciența centralei.



Acum se studiază efectele acestei bobinei instalate pe plante și pe oameni.

INSTRUCȚIUNI DESPRE CUM SE CONSTRUIEȘTE BOBINA B.A.C

• Se ia un fir dublu de cupru (să fie cu două culori, de exemplu: roșu și negru), așa cum sunt 
cele de la difuzoare stereo, de 1 metru cu diamterul 1 mm.

• Se fixează un capăt pe țeavă cu bandă izoler.
• Se înfășoară firul pe țeavă spre dreapta, în sens orar, întotdeauna în direcția în care curge 

apa. (Acest punct este crucial, altfel nu funcționează: degetul mare pe direcția de curgere și 
degetele de la mână închise în interior)

• Se fac 13 spire pe țeavă.
• Ajuns la capăt se va strânge bine firele care trebuie să fie cât mai compacte.
• Se fixează cu bandă izoler.
• Se întorc firele spre capătul opus până când se suprapun cel puțin 5 cm în lungime.
• Se îndepărtează cu o foarfecă izolația de plastic de la ambele capete ale firului de cel puțin 

2 cm.
• Unește-le împreună: roșu de unde începe și negru unde se termină, iar începutul firului ne-

gru cu final firului roșu și se izolează complet.

In următoarele materiale video se poate înțelege mai bine acest lucru.

MATERIALE VIDEO EXPLICATIVE 
DESPRE CUM SE FACE BOBINA B.A.C ȘI CUM SE INSTALEAZĂ

Unele videoclipuri sunt mai vechi și altele mai recente. Este important de știut că astăzi s-a 
observat că sunt mai mari rezultate cu bobine de 13 spire cu diametrul de 1 mm.

EXPLICAȚIE INTRODUCTIVĂ DESPRE BOBINA B.A.C, 
CARE SUNT MATERIALELE NECESARE ȘI CUM SE CONSTRUIEȘTE

SUNT ÎN VIDEOCLIP ÎN LIMBA ITALIANĂ

Instructiuni de asamblare COIL B.A.C și funcțiile sale 2015: https://youtu.be/kQoKB5ZbOGI

Instalarea bobinei B.A.C pe tubul de combustibil auto: https://youtu.be/vB-LOi6Wqis

Instalarea bobinei B.A.C pe conducta de apă: https://youtu.be/_24K_MwxX1g

Compară gazul la aragaz înainte și după Bobina B.A.C: https://youtu.be/0l2IUFqbV80

Pe Internet există o mulțime de mărturii de la oameni încântați de cum „o grămadă de fire” 
pot face toate acestea. Există teste științifice care dovedesc toate acestea. Sunt mulți ingineri 
care nu au auzit de ea și s-au instalat-o constatând că efectiv funcționează.

Pentru cei care doresc să afle mai multe, să citească mărturii și să primească direct kitul pen-
tru a o construi (care este de altfel la orice magazin de hardware) pot vizita site-ul Ecocreando 
unde există un grup de oameni care testează cu diferite aparate eficacitatea acestui dispozitiv 
realizabil în mod gratuit de către oricine.

Vreau să subliniez că nu este absolut invaziv, deoarece acesta este instalată în afara tuburilor, 
așa că, dacă nu funcționează înseamnă că totul rămâne la fel ca înainte. Mai mult decât atât, 
din moment ce costul este de câțiva lei atunci merită să încercați.


