Tři účinky Vulcanu

Problém s vodním kamenem

∙
Usazeniny

vodního

kamene

uvnitř

potrubí,

na

teplosměnných plochách topných těles nebo u domácích
spotřebičů způsobují např. následující problémy:

1.	Vulcan zastaví usazování vodního kamene
Vulcan upravuje krystalizaci
vodního kamene. Upravené
krystalky se již na sebe
nemohou vázat, nedrží se
povrchů a jsou odplaveny ve
formě jemného prášku.

Elektronický systém
proti vodnímu kameni
Alternativa přípravků na
změkčení vody bez použití solí

2. 	Vulcan čistí potrubní systém
EK

 V
 ysoké úsilí na úklid a nutnost používat agresivní
čistící prostředky

 U
 sazeniny na umyvadlech a dřezech, matné stěny
sprchových koutů, rezavá voda

 Z
 tráty tlaku vody

 ulcan podporuje řízenou
V
elektroforézou tvorbu
ochranné vrstvy uhličitanů
mědi, železa nebo zinku,
která působí jako ochrana
proti korozi a proděravění
potrubí.
Pořiďte si efektivní řešení problému s vodním kamenem a rzí ještě dnes

způsobené zúžením
průměru potrubí

 Z
 tráty energie
při ohřevu teplé
užitkové vody
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nových domácích spotřebičů a zařízení (např. bojler,
pračka, otopný systém)
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 V
 ysoké náklady na údržbu, opravy nebo nákup
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3. 	Vulcan chrání před rzí a proděravěním
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Vulcan jemně rozpouští
existující usazeniny vodního
kamene. Zároveň se v potrubí tvoří ochranná vrstva.
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Vulcan – proti vodnímu kameni a rzi

Proč si pořídit Vulcan?

Vulcan modely a velikosti

Elektronická úprava vody šetrná k životnímu prostředí

Elektronický systém proti vodnímu kameni je
alternativou ke klasickým změkčovačům vody

Domácí – Komerční – Průmyslové

Pořiďte si efektivní řešení
problému s vodním kamenem
a rzí ještě dnes.
Vulcan – impulsní technologie upravuje vodu pomocí
elektronických impulsů bez
potřeby chemikálií a soli.
Vodní kámen je vymýván ve
formě jemného prášku.

	Ekologické řešení bez použití chemikálií a solí
	Důležité minerály zůstávají ve vodě

	 Značné úspory mycích a čistících prostředků
	Méně času a úsilí vynaloženého na opravy a údržbu
ve Vaší domácnosti (spotřebiče, vodovodní baterie a
sprchy, bojlery, ...)

	Snadná instalace bez
řezání potrubí

	Filtry, sprchové trysky a sprchové hlavice zůstavají
delší dobu čisté

	Vulcan pracuje pomocí
speciálně vodivých
impulsů bez magnetismu

	 Zvýšení produktivity průmyslových zařízení

	Bezúdržbový provoz
Masivní akrylátový kryt zaručuje
dlouhou životnost a umožňuje instalaci ve vlhkých místnostech

MADE IN
GERMANY

Vulcan S25

	Potraviny a nápoje z vody si zachovají přirozenou chuť
	Rychlejší úklid Vaší koupelny a kuchyně

	Chrání všechny typy
a materiály trubek:
železné, měděné, plastové, z nerezové oceli,
PVC, PE-X, kompozitní
materiály, ...

	Pracuje nezávisle na
rychlosti proudu vody

	Zabrání růstu usazenin vodního kamene a redukuje
stávající usazeniny z celého potrubního systému

Modely

Max. průměr
potrubí

Max.
kapacita

Příkon
(Watt)

Vulcan 3000

1,5"

3000 l/h

2,0

Vulcan 5000

2"

5000 l/h

2,0

Vulcan S10

3"

10 m³/h

2,25

Vulcan S25

4"

25 m³/h

2,25

Vulcan S100

6"

100 m³/h

2,5

Vulcan S250

10"

250 m³/h

2,75

Vulcan S500

20"

500 m³/h

3,25

Ochrání celý Váš potrubní systém, zařízení a spotřebiče
před škodami způsobenými usazením vodního kamene
a korozí.

