
Det elektroniske anti-kalksystem
Private huse og villaer

Ingen salt
Ingen kemikalier

Ingen vedligeholdelse

German Technology 
Magnetismefri teknologi
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►

Fordele ved at bruge Vulcan
► Reduktion af kalkaflejring i hele rørsystemet

►  Mindre tid og kræfter på vedligeholdelse og rengøring af husholdninger

► Reducerer pletter på glas, tallerkner og fliser

► Hurtigere rengøring af køkken og badeværelse

► Betydelige besparelser i rengøringsmidler

►  Filtre, brusehoveder og bassiner er renere

Vand er en værdifuld ressource. Men 
hårdt vand indeholder opløst kalk, 
som i sidste ende vil resultere i 
aflejringer i dine rør og apparater.
 
Hver husejer bør bruge en 
miljøvenlig vandbehandling for at 

sikre, at rørsystemet forbliver rene. 
Dette bevarer værdien af dit hjem i 
dag og i fremtiden.

Vulcan - Alternativet til afkalkningsanlæg

Vulcan - Impulse - Technology
behandler vandet med specielle 
elektroniske impulser, som fjener 
kalkpartiklernes klæbende effekt. 
Kalken vaskes væk med vandet 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.

Haveanlæg og sprinklere 
forbliver rene og holder læn-
gere. Færre udskiftninger er 
krævet.

Svømmebassiner er nemmere 
at vedligeholde og filtrene 
holder sig længere rene. Ke-
mikalier og rengøringsmidler 
kan reduceres.

100%
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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 vandmeteret.

Miljøvenlig løsning til dit hus
Behandling af hårdt vand kan gøres på to 
måder. Afkalkningsanlæg fjerner calcium 
og magnesium ved at tilføje saltioner, hvilket 
drastisk øger natriumindholdet i dit drikkevand. 
Problemet med blødgørere er ikke kun, at de 
ændrer vandkvaliteten ved at tilføje salt. De 
har også brug for en masse vedligeholdelse og 
konstant opfyldning af salttabletter sammen 
med korrekte indstillinger. 
Vulcan er vedligeholdelsesfri og ændrer 
ikke vandsammensætningen. Det efterlader 
calcium og magnesium i vandet, som er 
vigtige mineraler for kroppen.

færre pletter og 
renere retter

huden føles blødere

blødgørende effekt 
på tøj og tekstiler

blødere og mere 
håndterbart hår

stigning i 
vandtryk

sparer penge på 
varmeudgifter

vaskemaskinen kører 
mere effektivt

mineralrigt 
postevand

hurtigere rengøring

besparelser på  
vedligeholdelse af 

pools

Vulcan 5000 
installeret i 
et privat hus
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Synlige resultater af Vulcan vandbehandling - før og efter

Rørsystemer Planter og græs Svømmebassinfilter

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 40" 

   Passer til alle rørmaterialer – jern, 
kobber, galvaniseret jern, rustfrit stål, 
PVC, plast, PE-x, osv.

 Fuldstændig vedligeholdelsesfri 

www.cwt-vulcan.com

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

► Over 40 års erfaring inden for fysisk vandbehandling 

► Tilgængelig i over 70 lande

► International 10 års produktgaranti


