
Synlige resultater af Vulcan vandbehandling - før og efter

Rørsystemer Varmeelement i en varmtvandsbeholder Inde i en kedel

Det elektroniske anti-kalksystem
Ejerlejligheder og store bygninger

Ingen salt
Ingen kemikalier

Ingen vedligeholdelse

Mod kalk og rust

www.cwt-international.com

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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   Miljøvenlig system. Uden salt eller 
kemikalier. 

   Maksimal levetid på dyrt 
produktionsudstyr 

   Vigtige mineraler forbliver i vandet 

   Støbt i en akryl case for optimal 
holdbarhed

 International 10 års produktgaranti 

   Reduktion af kalkaflejring i hele 
rørsystemet  

     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.

 Fuldstændig vedligeholdelsesfri 



►

Fordele ved at bruge Vulcan
►  Maskiner og udstyr fungerer mere pålideligt: køkkener, køletårne, varmeanlæg osv.
► Reduktion af kalkaflejring i hele rørsystemet
► Mindre tid og kræfter på vedligeholdelse af bygninger og faciliteter
► Hurtigere rengøring af køkken og badeværelse
► Filtre, brusehoveder og bassiner er renere
► Store besparelser på vaske- og rengøringsmidler
►  Haveanlæg og sprinklere forbliver rene og holder længere
► Mad og drikkevarer bevarer deres naturlige smag

Håndtering af en stor bygning kræver 

konstant overvågning af al teknisk udstyr, 

sanitære stationer, udendørsområder, 

osv. Vulcan hjælper med at forbedre 

administrationsmulighederne, 

bæredygtigheden og rentabiliteten inden 

for mange områder. Vulcan hjælper 

vandtilførselssystemer med at nå deres 

maksimale levealder og holder deres 

vedligeholdelse til et minimum. 

Det alternativ til vandblødgøringsmidler

Miljøvenlig løsning mod 
kalkproblemer
Vulcan opløser omhyggeligt de eksisterende 
ophobninger i rørsystemet. kalkophobnings-
processen standser, og rørene bliver 
efterhånden rene igen. Denne proces 
vil ikke blokere dine rør eller afløb, da de 
behandlede krystaller er mikroskopiske og 
vaskes væk i vandet.

► Vulcan stopper tilkalkning i rør og apparater

► Vulcan renser forsigtigt rørsystemet

►  Vulcan beskytter mod rustskader og 
perforering

Gør-det-selv installationen
Vulcan er et gør-det-selv-produkt og 
installeres nemt uden at skulle skære i 
rørene. Du behøver ikke nogen værktøjer. 
Vulcan placeres på hovedvandforsyningen 
– dette er normalt tæt på vandmåleren. 
Vulcan er velegnet til indendørs- og 
udendørsinstallation.

Rørsystem i et lejlighedskompleks Stort boligkompleks

Vulcan-Impulse-Technology
Vulcan-Impulse-Technology behandler 
vandet med specielle elektroniske 
impulser, som fjener kalkpartiklernes 
klæbende effekt. Kalkpartiklerne vaskes 
derefter væk med vand som et fint 
pulver. Vulcan opløser også omhyggeligt 
allerede eksisterende ophobninger. 
Ophobningsprocessen standser og 
rørsystemet er rent igen. Derudover 
opstår der ofte rust i metalrør. De 
elektroniske Vulcan impulser genererer 
en metal-karbonat beskyttende lag, som 
forhindrer rust.

Installation af en 
Vulcan S100 place-
ret på hovedvand-
løbet. Denne enhed 
beskytter en ejerle-
jlighed med 100 se-
parate lejligheder.  
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