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Chladící věže bývají často poškozovány vodním ka-
menem, a to z důvodu odpařování a koloběhu vody. 
Vodní kámen se ovšem neopařuje, a proto při každém 
novém chladícím cyklu jeho vrstva narůstá. Ten-
to pevně usazený kámen je velmi těžké a nákladné 
odstraňovat. Vulcan tento problém odstraňuje, a pro-
to také snižuje četnost údržby chladících věží. Nabízí 
Vám tak dlouhodobé řešení problému bez zbytečných 
nákladů a oprav.

Příklady využití
► Chladící věže

► Výměníky tepla

► Chillery

► Chladicí systémy

► Vakuová čerpadla a ventily

► Brusky a míchačky

► Kondenzátory

► Průmyslové pece a lisy

► Potravinářství

Speciální Vulcan-Technologie upra-
vuje vodu elektrickými impulsy, 
které odebírají vodnímu kame-
ni jeho pojivové vlastnosti. 
Částice vodního kamene se 
tak z potrubí jednoduše vymý-
vají v podobě jemného prášku. 
Vulcan tedy představuje 

řešení na většinu problémů 
spojených s vodním kamenem 

pro průmyslové odvětví.

Výhody přístroje Vulcan

►  Maximalizuje životnost strojních zařízení

►  Prodloužení intervalů mezi pravidelnými servisy

►  Celkový nárůst produktivity

►  Efektivnější využití spotřeby energie

►  Omezení výdajů za chemikálie a soli

►  Snazší a méně časté čistící procedury

►  Instalace zařízení bez nutnosti zastavení výroby

►  Rychlá návratnost pořizovacích nákladů

Vulcan je ekologický systém úpravy vody bez použití solí oproti tradičním 
změkčovačům vody v průmyslovém využití

Fyzikální úprava vody
Průmyslové využití

Proti vodnímu kameni a rzi
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Seznam klientů                Případová studie o chladicích věžích z Japonska

► Alcatel

► Bayer-Leverkusen

► BOSCH

► DaimlerChrysler

► Dynamit Nobel

► Hyatt Hotels

► Mc Donald’s

► Mövenpick

► SHELL

► Siemens

► Universität München

► Viessmann

► Volkswagen
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“…Ověření účinku: Po instalaci zařízení Vulcan byl stav chladicích věží pečlivě pozorován, 
bez používání chemických prostředků na úpravu vody. Již po šesti měsících bylo možné 
pozorovat omezení tvorby vodního kamene na chladičích a trubicích výměníků tepla, 
nebylo zaznamenáno ani znečištění vody. (Dříve se kvalita vody bez použití chemikálií 
rychle zhoršila a přístroje hlásily její znečištění). Usazeniny, které dříve pevně ulpívaly 
na chladicích věžích, bylo nyní možné setřít pouhým tahem prstu. Díky těmto pozitivním 
výsledkům může být efektivita instalace Vulcanu potvrzena…“

Test report on Vulcans (pulsed water treatment systems)  
installed as a preventive measure against scale buildups causing faulty of 

the cooling towers 
February 24, 2007 

 

Tested field:  Factory of a pharmaceutical company 

 

Installation sites:  Cooling towers on the rooftop of the second building 

2-1 cooling tower A:  Makeup water piping size is 50A. 

2-2 cooling tower B: Makeup water piping size is 50A. 

1 cooling tower C: Makeup water piping size is 50A and circulating piping size is 80A. 

 

Model installed:  

Vulcan S25 

 (water treatment capacity: 25 m3/hour) 

 

Date installed: 

For the cooling towers A, B, and C: July 22, 2006 

For the cooling tower C: October 6, 2006 

 

 Objectives:   

To prevent scale buildups on the cooling towers. 

To reduce chemicals used for water treatment 

             (measure for complying with ISO 14001) 

To save the energy cost by preventing the deterioration of the heat exchange effectiveness 

 

Verification o f the e ffectiveness: 

After installation of the Vulcans, the statuses of the cooling towers A, B, and C were inspected without using any water 

treatment chemicals. Even after elapse of approximately six months, almost no scale buildups were observed inside the 

refrigerators and the heat exchanger tubes, and no water pollution warning was displayed. (Usually, without water treatment 

chemicals, the water quality is deteriorated and water pollution warning is displayed.) Silica adhered on the cooling towers was 

easily removed with a finger touch. With these results, the effectiveness of the installation of the Vulcans could be confirmed. 

 

Remarks (Summary) 

The water treatment system, Vulcan, has the following features: (For details, refer to the brochure attached.) 

Vulcan changes only the crystal structure of scales without changing the quality of water. Therefore, nothing is added or 

reduced to or from the ingredients of water. The water through Vulcan is soft and has an increased permeability. Vulcan makes 

city water to drinking water and can be used as better cooling water. 

(*) The effectiveness of the water treatment in the water supply line will last for 48 hours and for approximately 2 km in distance. 

Major features include: 

- Prevents buildups of rusts and scales 

- Makes cleaning in the kitchen and bathroom much easier (toilets, showers, tiles, joints, etc.) 

- Drastically reduces the clogging due to oil balls 

- Eliminates the necessity of strong chemicals for removing scales. 

- Eliminates the necessity of additives. 

- Does not change the water quality. 

- Prevents the clogging at the time of drainage 

 

Vulcan installed on the 

circulating piping (80A) 

 

Used for the cooling towers 

 A, B, and C 

 

Used for the cooling towers C 

Vulcan installed on the 

makeup water piping 

(50A)

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

MADE IN

GERMANY

Proti vodnímu kameni a rzi
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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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