
Elektronik kireç önleme sistemi
Yüzme Havuzları ve Spalar/Kaplıcalar
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Tuz yok
Kimyasal yok

Bakım yok

Alman teknolojisi 
Kesinlikle Manyetizma Kullanılmaz



►

Havuzlarınız ve spalarınız/kaplıcalarınız için faydaları
►  Filtrelerin ve pompaların daha uzun servis ömrü ve iyileştirilmiş performansı

► Tüm havuz ve spa/kaplıca sistemindeki kireç tortularının azaltılması

► Bakterileri ve pH seviyelerini kontrol eden kimyasalların azaltılması

► Temizleme çabalarında büyük ölçüde azalma

► Isı eşanjörleri daha verimli çalışır

Yüzme havuzları ve kaplıcalar, titiz 
temizlik çabaları ve karmaşık su arıtma 
prosedürleri gerektiren karmaşık 
sistemlerdir. Pompalama ve filtreleme 
sistemleri kireçlenmeye karşı çok 
hassastır. Bunların temizlenmesi, günlük 
olarak muazzam miktarda zaman ve para 

tüketir. Vulcan; havuzlar ve kaplıcalar, 
su hattı, fayanslar, ızgaralar, zeminler ve 

havuz duvarlarının temizlik ihtiyacını azaltır.

100%
ÇEVRE DOSTU SISTEM 

TU
Z VE KIMYASALLAR KULLANM

ADAN
Çevre dostu çözüm
Vulcan, yüzme havuzunun içinde ve 
çevresinde, tüm boru sisteminde ve 
filtrelerde ve pompalarda kireçlenmeyi 
önemli ölçüde azaltır.

Vulcan; suyu, kirecin yapışkan 
özelliklerini etkileyen özel elektronik 
impulslarla/vurularla arıtır. Bu  
% 100 çevre dostudur ve herhangi 
bir kimyasal madde veya tuz olmadan 
çalışır. Kireç, su ile ince bir toz halinde 
kolayca yıkanır.

Sağlıklı yaşam alanında otel jakuzisi

Vulcan – Çevre dostu çözüm



Filtrasyon Pompası

Yüzme havuzu

Vulcan

Isı Eşanjörü

Filtre

Kurulum önerileri
İdeal bir ortamda, Vulcan’ın en iyi 
kurulumu ısı eşanjöründen öncedir. 
Olanaklı ise, yerleştirme ayrıca 
filtrelerden sonra da yapılmalıdır, 
örneğin bir kum filtresi, aktif karbon 
filtresi vb.

Havuz suyunun dezenfeksi-
yonu çoğunlukla klor (Cl) ek-
lenerek sağlanır. Klor genellikle 
% 10-25’e kadar azaltılabilir. 
Aktif oksijen, yüzde 10’luk bir 
azaltımla başlayarak adım adım 
azaltabilir.

Temizleme maddeleri; kireçli 
su hattı, ızgaralar ve yüzeylerle 
mücadelede kullanılır. Vulcan, 
kireçlenmeyi en aza indirerek 
temizliği kolaylaştırır ve temizlik 
maddelerinin ve kimyasalların % 
50’ye kadar azaltılmasını sağlar.

İyileştirilmiş su kalitesi

Havuzlar, havuz suyu buharlaştıkça sürekli su 
kaybına uğrayan yarı açık devre sistemlerdir. 
Su; sürekli bakım gerektirir ve bakteri, yosun 
ve hava kalitesini standartlara uygun tutmak 
için kimyasalların eklenmesi gerekir. Vulcan, su 
kalitesini ve bununla birlikte belirli maddelerin 
etkinliğini iyileştirir. Vulcan; havuzun kendisi, su 
hattı, fayanslar, ızgaralar, zeminler ve duvarlar 
için temizleme çabasını azaltır.

pH ayarlayıcılar, 
dezenfektanların eklenmesiyle 
bozulan pH’ı yeniden dengeler. 
Ayarlayıcıların kullanımı, dezen-
fektan ürünün azaltıldığı ile aynı 
oranda azaltılabilir.

Termal tuzlu su havuzu
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Vulcan su arıtmasının gözle görülür sonuçları – önce ve sonra

Yüzme havuzu filtresi Yüzme havuzu kireç hattı Boru sistemi
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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

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


