
Elektronik kireç önleme sistemi
Tarım Uygulamaları için

Tuz yok
Kimyasal yok

Bakım yok

Alman teknolojisi 
Kesinlikle Manyetizma Kullanılmaz

M A D E  I N

GERMANY



►

Vulcan ile tarım uygulamalarınızda elde edeceğiniz avantajlar
► Borularda,	sprinklerde	ve	filtrelerde	kirecin	azaltılması
► 	Daha	sağlıklı	ve	daha	yeşil	çimler
► Tuz	veya	agresif	kimyasallara	gerek	olmaz
► Temizlemeye	daha	az	zaman	ve	çaba	harcanır
► Meyve	ve	sebzeler	doğal	lezzetlerini	korur
► Gübre	ve	bitki	koruma	ihtiyacını	en	aza	indirir

Su,	 verimli	 kullanımı	 en	 üst	 düzeye	
çıkarmak	 için	 uygun	 şekilde	 yönetilmesi	
gereken	değerli	bir	kaynaktır.	Mahsulleri	
(mısır,	 soya	 fasulyesi	 vb.)	 sulamak	 için	
sert	 su	 kullanıldığında,	 bitkilerde	 ve	
yapraklarında	 güneş	 ışığı	 ile	 teması	
engelleyen	 kireç	 tortuları	 oluşur.	
Bu,	 fotosentez	 sürecini	 ve	 dolayısıyla	
bitkilerinizin	büyümesini	engeller.

Vulcan – Çevre dostu çözüm

100%
ÇEVRE DOSTU SISTEM 

TU
Z VE KIMYASALLAR KULLANM
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Tuz ve kimyasallar olmadan
Sıklıkla	 kireç,	 bitkileri	 yakan	 kristal	 yapılarıyla	
bir	 büyüteç	 görevi	 görür.	 Tuz	 bazlı	 iyon	
değiştiricilerin,	 yer	 altı	 sularına	 sızan	 nitrat	
kalıntılarından	 dolayı	 tarımsal	 uygulamalarda	
çevre	 üzerinde	 olumsuz	 etkisi	 bulunur.	 Bu	
tuzlu	 boşalma	 nedeniyle,	 geleneksel	 su	
yumuşatıcıları	 çevre	 dostu	 değildir.	 "Çevre	
Dostu"	 veya	 "Organik	 Olarak	 Yetiştirilmiş"	
etiketlerini	 kullanan	 işletmeler	 üzerindeki	 katı	
düzenlemeler	 ve	 kısıtlamalarda,	 Vulcan’ın	
kimyasal içermeyen yöntemi tercih edilen 
çözümdür.



Bir ağaç fidanlığına kurulu Vulcan
"...	 tüm	bu	yıllar	boyunca	bitkilerin	yaprakları	
iyi	bilinen	yeşil	renkte	beyaz	bir	renkteydi.

Vulcan	 S25’i	 kurulumu	 yapıldıktan	 sonra,	
yapraklarda	ve	toprakta	artık	beyaz	tortulaşma	
olmadığını	 gördüm.	 En	 çok	 bitkilerimin	
büyümesinde	büyük	bir	gelişme	olduğunu	fark	
ettim.	 Ayrıca	 ellerimizi,	 hatta	 giysilerimizi	 vb.	
yıkadığımızda	daha	 iyi	 ve	daha	hızlı	 köpürme	
olduğunu	fark	ettim.	

Son	olarak,	bunca	yıldır	beni	rahatsız	etmekte	
olan	 sorunuma	 gerçekten	 çözüm	 bulduğumu	
söylemeliyim..."

Sayın	CWT,

30	yılı	aşkın	süredir	profesyonel	bir	dekoratif	bitki	ve	ağaç	yetiştiricisiyim.	Her	za-
man	sert	su	kalitesi	sorunlarım	oldu.	Onunla	suladığım	bu	su,	bir	kuyudan	geliyor.	
Bu	 su	 acı,	 yani	 tabii	 ki	 bitkiler	 için	 çok	 kötü.	 Aslında	 bunca	 yıldır	 çok	 fazla	 tuz	
yüzünden	bitkilerimi	yakıyorum.

Tüm	bu	yıllar	boyunca	bitkilerin	yapraklarının	bilinen	yeşil	renge	değil	beyaz	renge	
sahip	olduğunu	da	vurgulamalıyım.	Tabii	ki	sudaki	çok	fazla	kireçten	dolayı.

Vulcan	 S25	 cihazını	 kurulumunu	 yaptıktan	 sora,	 yapraklarda	 ve	 toprakta	 artık	
beyaz	tortulaşma	olmadığını	gördüm.	Hepsinden	önemlisi	bitkilerimin	büyümesin-
de	büyük	bir	gelişme	olduğunu	fark	ettim.	Ayrıca	ellerimizi,	hatta	giysilerimizi	vb.	
yıkadığımızda	daha	iyi	ve	daha	hızlı	köpürme	olduğunu	fark	ettim.

Son	 olarak,	 bunca	 yıldır	 canımı	 sıkan	 sorunuma	 gerçekten	 çözüm	 bulduğumu	
söylemeliyim.

Gerçekten	içtenlikle	size	teşekkür	etmeliyim.

Bahçe	dükkanı
570	01Thermi-Thessaloniki	
Yunanistan

Christiani Wassertechnik GmbH
Köpenicker	Str.	154,	10997	Berlin,	
Almanya

Vulcan tatlı su sağlar
Vulcan	ile	bitkilerin	suyu	emmesi	daha	kolaydır.	
Vulcan	yalnızca	sulamada	değil,	aynı	zamanda	
çiftlik	hayvanlarına	ve	kümes	hayvanlarına	tatlı	
su	 sağlamada	da	etkilidir.	 Bu	uygulamalarda,	
çok	 daha	 uzun	 aralıklarla	 nozulların	
temizlenmesi	 ve	 suyla	 ilgili	 ekipmanınızın	
genel	 bakımı	 gerekli	 olacaktır.	 Bakteriler	 ne	
gelişip	 serpilecekleri	 ortama	 sahip	 olacak,	 ne	
de	birikip	bitki	ve	çiftlik	hayvanlarını	olumsuz	
etkileyecektir.

Uygulama örnekleri
► Sulama	tarlaları	ve	sprinklerler
► Organik	gıda	bitkileri
► Hayvancılık
► Yeşil	evler
► Üzüm	bağları
► Meyve	tarlaları
► ...



www.cwt-vulcan.com

Kireç ve Pasa Karşı Koruma

   Tuz veya kimyasal madde 
içermeyen çevre dostu çözüm

	 		Makine	ve	ekipmanların	servis	
ömrünü	uzatır

	 		Önemli	mineraller	suda	kalır

    Uzun servis ömrü – tamamen akrilik 
döküm  

	 		10	yıllık	uluslararası	garanti

   Boru sistemindeki mevcut kirecin 
azaltılması

   Boruyu kesmeden kurulum 

	 			½"	den	40"’e	kadar	boru	çapı

	 			Tüm	boru	malzemelerinde	çalışır	–	
demir,	bakır,	plastik,	paslanmaz	çelik,	
PVC,	bileşik	borular,	PE-X	vb.	

	 		%	100	bakım	gerektirmez
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Vulcan su arıtmasının gözle görülür sonuçları – önce ve sonra

Bir	boru	sisteminde	biyofilm Temiz suluk
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Bitkiler ve çim

Kalitesi – Alman malı
►  Almanya’da	Christiani	Wassertechnik	GmbH	(CWT)	tarafından	üretilmiştir
► Fiziksel	su	arıtma	alanında	40	yılı	aşkın	deneyim
► Dünya	çapında	70’den	fazla	ülkede	başarılı
► Uluslararası	10	yıllık	ürün	garantisi


