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Det elektroniske anti-kalksystem
Til Lystbåde
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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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Mod kalk og rust
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Synlige resultater af Vulcan vandbehandling - før og efter

Rørsystemet Svømmebassinfilter Vandhane

   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 

German Technology
Magnetismefri teknologi
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Fordele ved at bruge Vulcan

► Reduktion af kalkaflejringer i hele rørsystemet
► Minimerer operationelle omkostninger og vedligeholdelse
► Maksimerer levealderen af apparater og udstyr
► pH-niveauer forbliver uændrede - forhindrer rust 
► Ingen brug af salt eller aggressive kemikalier
►  Reducerer bakterievækst og biofilm
► Reducerer energiforbruget af varmt vand

En lystbåd indeholder en masse maskiner 

og udstyr, der kommer i kontakt med vand. 

Kalkaflejringer i rørsystemet kan forårsage 

alvorlige skader på motorer og turbiner,  som 

er meget dyre at reparere. 

I det daglige vandbrug (i badeværelser, 

køkkener, svømmebassiner, osv.) kan Vulcan 

hjælpe med at fjerne problemer forårsaget af kalk. 

Vulcan – Alternativet til afkalkningsanlæg

Motorer: Vulcan tager sig af kalkflager, 
som ophobes i forskellige former for 
anlæg. Vulcan behandler kalkaflejringer 
i varmevekslere (produktion af varmt 
vand) eller i de varme kamre i motorer.

Ballasttanke: Ballastvand vil være 
lettere at håndtere, og kalkaflejringer 
vil blive reduceret.

  Spildevand: Vulcan fjerner dannelse 
af rust og kalk i spildevandsfaciliteter.

Drikkevand: Vulcan håndterer ophob-
ningen af kalk i afsaltning og virker 
med destilleringsapparater.

Gør-det-selv installationen

Er Vulcan fuldstændig D.I.Y, hvilket betyder 

ingen installationsomkostninger. Vulcan 

installeres nemt på 15 minutter ingen værktøjer 

eller skæring af rør er påkrævet. 

Vulcan vandbehandling er den miljøvenlige og 

saltfri løsning til ophobninger af kalk og rust på 

lystbåde.
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Jacuzzi på dækket af en luksus yacht

Lystbåde i en stor havn

Køkkenmaskiner (top)                                 Bådmotor (nederst)

Vulcan har positive effekter inden 
for disse anvendelser:

Rørsystemer

Pumper

Ventiler

Kondensatorer

Varmevekslere

Klimaanlæg

Køletårne

Kølere

Tankudstyr

Motorer

Dampturbiner

Drikkevand

Spildevand

Ballasttanke

Køkkener

Skibsfaciliteter

 Svømmebassiner

Kurbade

Badeværelse 

Varmeanlæg

besparelser på 
vedligeholdelse af 

pools

blødgørende 
effekt på tøj og 

tekstiler

hurtigere rengøring af køkken 
og badeværelse

mineralrigt 
drikkevand

mere effektiv 
udnyttelse af 

energiforbruget

reduktion af 
biofilm og 
bakterier maksimerer 

levealderen af 
apparater og 

udstyr

besparelser på 
rengøringsmidler 

og sæbe

mindre brug 
af klor

reducerer vandforbruget i 
køletårne

filtre, brusehove-
der, dyser og afløb 

forbliver rene

færre pletter 
og en renere 

opvask

vaskemaskiner kører 
mere effektivt

besparelser 
på opvarm-
ningsomko-

stninger

stigning i 
vandtryk

reduktion af kalkaflejringer 
i pumper og transportrør

håndtering af 
kalkaflejring i 

afsaltningsudstyr

forebyggelse af blokere-
de rør, tanke og toiletter

►


