Det elektroniske anti-kalksystem
for vandværker

Ingen salt
Ingen kemikalier
Ingen vedligeholdelse

German Technology
Magnetismefri teknologi

MADE IN
GERMANY

Vulcan – den kemikaliefri løsning
Kalkaflejringer

reducerer

effektiviteten

og

øger driftsudgifterne til vandværker. Vulcan
vandbehandlingssystemet er et miljøvenligt
og kemikaliefrit alternativ for vandværker.

►

Forbedrer driften af vandværker ved:
► At fjerne eksisterende kalkaflejringer
► At maksimere filters kredsløb
► At reducere vandforbrug og spild
► At reducere energi forbruget
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► At reducere vedligeholdelse, reparationer og udskiftninger
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► At levetiden bliver forlænget på rør og pumper
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De 3 Vulcan virkninger
1. Vulcan ændrer strukturen af calcium-krystaller Kalken
mister sin klæbende effek og skylles væk med vand som
et fint pulver.
2. Vulcan opløser omhyggeligt de eksisterende ophobninger i rørsystemet. Kun et tyndt beskyttende lag forbliver i røret.
3. Vulcan genererer en kontrolleret elektroforese-proces,
som producerer et beskyttende lag af metal-karbonat.
Det fungerer som beskyttelse mod rust og korrosion.

"Efter ca. seks måneder blev der næsten ikke
observeret kalkaflejringer. Små mængder
af kalk, som blev fundet, kunne let børstes
væk. Med disse resultater kan vi bekræfte
effektiviteten af Vulcan"

VANDVÆRK

Råvandspumpe
Iltning

Filtrering

Rentvandstank

Grundvand

Pumpe

Vandforbrug

Mod kalk og rust

	Reduktion af kalkaflejring i hele
rørsystemet

kemikalier.

 Installation uden at skære i røret.
	Velegnet til rørdiametre fra ½" op til 20"
	Passer til alle rørmaterialer – jern,
kobber, galvaniseret jern, rustfrit stål,
PVC, plast, PE-x, osv.



	Miljøvenlig system. Uden salt eller

Fuldstændig vedligeholdelsesfri

	Maksimal levetid på dyrt
produktionsudstyr

	Vigtige mineraler forbliver i vandet
	Støbt i en akryl case for optimal
holdbarhed



International 10 års produktgaranti

Synlige resultater af Vulcan vandbehandling - før og efter

Varmeelement

Køletårnegitre

Rørsystemer

Kvalitet - lavet i Tyskland
►	
Fremstillet af Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) i Tyskland
►

Over 30 års erfaring inden for fysisk vandbehandling

►

Tilgængelig i over 50 lande

►

International 10 års produktgaranti
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