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Synlige resultater af Vulcan vandbehandling - før og efter

Rørsystemer Toiletkumme Varmeelement i en varmtvandsbeholder

Mod kalk og rust

   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 

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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" ... et par måneder siden installe-
rede vi Vulcan S250 på hospitalet. Vi 
kan se betydelige fordele ved enhe-
den. Vi kan næsten ikke se nogen 
kalkaflejringer mere på brusehove-
derne. Dermed spares der arbejds-
kraft og omkostninger. Vi kan ærligt 
anbefale enheden fra Christiani Was-
sertechnik GmbH ... "

►

Fordelene ved Vulcan
► Maksimerer levealderen af apparater og udstyr 
► Patienter som lider af eksem vil bemærke en forbedring af deres hud
► Bedre hygiejne for patienter og personale
► Reduceret rengøring og vedligeholdelsesomkostninger af udstyr
►  Chlor og ammoniak vil få en mere moderat lugt
► Mindre behov for rengøringsmidler og sæbe
► Reducerede omkostninger af kemiske midler og salt

Hospitaler, plejehjem og plejeinstitutioner 

bruger en stor mængde vand på en 

daglig basis. Traditionelle saltbaserede 

afkalkningsmidler producerer natriumrigt 

vand og er ikke anbefalet til ældre 

patienter, som lider af forhøjet blodtryk, 

hjerte- og kredsløbsproblemer – Vulcan er 

den bedste løsning.

Vulcan - Alternativet til afkalkningsanlæg

Anvendelseseksempler
► Hospitaler og klinikker
► Plejehjem
► Tandklinikker
► Rehabiliteringscentre
► Kursteder og motionscentre
► Farmaceutiske fabrikker
► Postoperative plejefaciliteter

Typiske applikationer i hospitalet

Vulcan ændrer ikke den kemiske sam-
mensætning, da det ikke tilføjer salt til 
vandet. Vigtige mineraler som kalcium og 
magnesium forbliver i vandet til din fordel. 
Vulcan reducerer mængden af bakteriel 
vækst ved at udsulte dem for nærings-
stoffer, som netop findes i kalk. Undersø-
gelser viser, at Vulcan skaber et mere 
hygiejnisk miljø og forsyner samtidig 
patienter og ansatte med sundere vand. 
Vulcan er en perfekt saltfri, miljøvenlig og 
omkostningsbesparende løsning på dine 
problemer med hårdt vand.

Vulcan installation Eksempel

Store besparelser 
på vaske- og 

rengøringsmidler

Reduktion af 
kalkaflejring i hele 

rørsystemet

Hurtigere rengøring 
af køkken og 
badeværelse

Nem rengøring og ingen 
behov for anvendelse af 

syre i køletårnene

Reduceret rengøring og 
vedligeholdelsesomkostninger af 

udstyr

Bedre hygiejne for patienter 
og personale

Reducer kalk i toiletter 
og badeværelser

Din miljøvenlige løsning

Maksimerer levealderen 
af apparater og udstyr

Mad og drikkevarer 
bevarer deres naturlige 

smag

St. Joseph Hospital, Berlin

Vulcan S250 installeret i St. Joseph Hospital

Reduktion af skadelige 
bakterier og biofilm
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