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Vulcan nemění chemické složení vody a také nevyžaduje 
přidávání solí. Vápník a hořčík, minerály prospěšné pro 
Váš organismus, tak zůstávají ve vodě obsaženy. Vul-
can omezuje množství bakterií tím, že jim zničí jejich 
živnou půdu – biofilm, nemohou se tak dále množit a 
postupně odumírají. Studie dokazují, že Vulcan zajišťuje 
hygieničtější prostředí a také zdravou vodu pro pacienty 
i personál. Toto zařízení tak představuje perfektní a eko-
logické řešení problému s tvrdou vodou, které šetří nejen 
čas ale i náklady.

Příklady využití

► Nemocnice a specializované kliniky

► Domy s pečovatelskou službou

► Stomatologické kliniky

► Rehabilitační centra

► Lázeňská a wellness centra

► Farmaceutické továrny

► Zařízení s pooperační péčí

Nemocnice, domy s pečovatelskou 
službou a zdravotnická zařízení 
se každodenně potýkají s vel-
kou spotřebou vody. Tradiční 
změkčovače vody na bázi soli 
produkují upravenou vodu s 
velmi vysokým obsahem sodí-
ku, není tedy vhodná pro starší 

pacienty s vysokým tlakem, 
srdečními nebo oběhovými pro-

blémy. Vulcan však přináší řešení.

Výhody přístroje Vulcan

►  Delší životnost přístrojů a spotřebičů

►  Hygieničtější prostředí pro pacienty i personál

►  Snížení výdajů za čistění a údržbu zařízení

►  Pacienti trpící ekzémy pocítí výrazné zlepšení 
textury své pokožky

►  Nižší spotřeba čisticích prostředků a mýdel

►  Snížení nákladů na chemické prostředky a soli

►  Pronikavý zápach chlóru a amoniaku již nebude 
tak výrazný

Zařízení Vulcan jsou ekologickou alternativou bez přidaných solí oproti 
běžným změkčovačům vody, vhodné pro využití v lékařství

Fyzikální úprava vody
Využití v oblasti medicíny

Proti vodnímu kameni a rzi
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Reference ze zdravotnického zařízení

Bez úpravy vody

S úpravou vody Vulcan

„…před několika málo 
měsíci jsme v naší ne-
mocnici instalovali Vulcan 
S250 a již nyní můžeme 
pozorovat pozitivní 
účinky. Například vodní 
kámen na sprchových 
hlavicích je nyní téměř 
neviditelný. 

Díky tomu ušetříme ne-
jen čas, ale také značné 
výdaje na výměnách 
zdravotnického zařízení. 
Instalování zařízení od 
společnosti Christiani 
Wassertechnik GmbH 
tak můžeme vřele 
doporučit…”

Medical - CZ  02/2012

Kvalita - Made in Germany
	 ► Výrobce Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) Berlin
	 ► Více než 30 let zkušeností s fyzikální úpravou vody 
	 ► Více než 150.00 spokojených zákazníků po celém světě
	 ► Rozšířený ve více než 50 zemích světa
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Vulcan - proti vodnímu kameni a rzi

Vulcan je ekologický systém úpravy vody, který chrání 

potrubí a ostatní zařízení proti vodnímu kameni a rzi.

► Ekologické řešení bez použití chemikálií

► Omezení již existující vrstvy vodního kamene

► Prodloužení životnosti přístrojů a ostatních zařízení

► Důležité minerály zůstanou ve vodě zachovány

► Dlouhá životnost – masivní akrylátový kryt

► Bezúdržbový provoz

► Desetiletá mezinárodní záruka
Vulcan S25

 
► Snadná instalace bez nutnosti řezání trubek 

► Pro průměry potrubí  1/2“  až 20“ 

►  Účinkuje na potrubí ze všech typů materiálů: 
železo, měď, plast, nerez, PVC, potrubí ze 
sloučenin, PE-X, atd.
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