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Vulcan  מוצרים ידידותים לסביבה לטיפול במים ללא שימוש במלח הם
האלטרנטיבה למרככי מים מסורתיים של יישומים חקלאיים.

 השפעת                 מורידה את מתח הפנים של המים מה שמקל

 על צמחים לספוג אותם.                אינו יעיל רק במקרה של

 השקיה, אלא גם במתן מי שתיה לבעלי חיים ועופות. ביישומים

 אלה, ניקיון הנקבים ותחזוקה כללית של הציוד בתחום המים

 שלך תידרש להיעשות במרווחי זמן ארוכים יותר. לחיידקים לא

 תהיה סביבה מארחת לגדול ולשגשג עליה ולא יוכלו להצטבר

ולפגוע בצמחים ובעלי חיים

Vulcan

דוגמאות יישום
 שדות מושקים ומומטרים

שקתות מים  עבור בעלי חיים

 צמחי מזון אורגני

 חוות לולים

 חוות בעלי חיים

בתים ירוקים

כרמים

מטעים

 מים הם משאב יקר ערך אשר צריכים

 להיות מנוהלים כמו שצריך כדי

 למקסם וליעל את השימוש בהם.

 כאשר מים קשים משמשים

 להשקיית יבולים )תירס, סויה

 שעועית, וכו ‚( הצטברות אבנית

 על הצמחים והעלים גורמת להם

 להכשל בקשר עם אור שמש. זה

 מעכב את תהליך הפוטוסינתזה,

 ולכן מעכבת את הצמיחה של

הצמחים שלך

 לעתים קרובות אבנית פועלת כמו זכוכית מגדלת עם

 המבנים הגבישיים שלה, אשר שורפים את הצמחים. למחליפי

 היונים מבוססי מלח השפעה שלילית על הסביבה ביישומים

  חקלאיים בגלל שיורי חנקות המגיעות לתוך מי תהום. בגלל

 הפרשת המלח, מרככי מים המסורתיים אינם ידידותים

 לסביבה. עם הקשחת התקנות והגבלות על חברות להשתמש

 בתויות „ידידותי לסביבה“ או „תוצרת אורגנית טרייה“,

השיטה ללא כימיקלים של                 הינה הפתרון המועדף

טיפול פיסיקאלי במים
יישומי חקלאות

נגד אבנית וחלודה
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התיחסות ל-                 במשתלת עצים ביוון

ללא טיפול Vulcan-עם טיפול ב

עלי  להדגיש את העובדה שבמשך כל השנים האלה לעלים של הצמחים היה צבע לבן ולא הצבע הירוק הידוע.
כלומר, כמובן בגלל האבנית המרובה בתוך המים

בהתקנת מכשיר                         ,  גיליתי שאין יותר שקיעה לבנה על
 העלים והאדמה. ויותר מכל הבחנתי בשיפור גדול בגדילת הצמחים שלי.
מצאתי גם שיש הקצפה מהירה, כשאנחנו רוחצים ידיים או אפילו בגדים

 

 לבסוף, אני חייב לומר כי אני באמת מצאתי את הפתרון לבעיה שלי, אשר מטרידה אותי במשך כל השנים האלה

Dimitrios Vasileiadis
Garden shop
Papas-Vasileiadis-Loizidou OE.
Aerodromiou Sedes str & Aerodromiou Makedonia str.
570 01Thermi-Thessaloniki
Greece

Christiani Wassertechnik GmbH
Köpenicker Str. 154
10997 Berlin
Germany

24. November 2008

Dear CWT,

I am a professional cultivator of decorative plants and trees for more than 30 years. I have 
always hard water quality problems. This water, I irrigate with it, comes from a bore. This 
water is brackish, which means of course, it is very bad for the plants. Actually, I have been 
burning my plants all these years because of too much salt.

I also have to emphasize on the fact that all these years the leaves of the plants had a 
white color and not the well known green color. That is, of course because of too much 
scale in the water.

Installing the Vulcan S25 device, I found out that there is no more white sedimentation on 
the leaves and soil. Most of all I realized a big improvement in the growth of my plants. 
I also found out that there is better and quicker lathering, when we wash our hands or 
even clothes etc.

Finally, I must say that I really found the solution to my problem, which has been bothering 
me for all these years.

I really have to thank you from the bottom of my heart.

Agriculture - HEB  07/2016
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GERMANY

נגד אבנית וחלודה

ת ר צ ו ת

גרמניה

Vulcan - נגד אבנית וחלודה

 
הינה מערכת טיהור מים ידידותית לסביבה

אשר מגינה על הצנרת והציוד שלך כנגד אבנית וחלודה

פתרון ידידותי לסביבה  ללא כימיקלים או מלח

הפחתת  האבנית הקיימת במערכת הצנרת

חיי עבודה מרביים  של מכונות וציוד

מינרלים חשובים נשארים בתוך המים

חיים ארוכים - יציקה מלאה באקריליק

 ללא תחזוקה

שנים אחריות בינלאומית
Vulcan S25

התקנה קלה בלי לחתוך את הצינור

מ" ½ עד" 20 קוטר צינור

 עובד על כל חומרי הצנרת - ברזל, נחושת,
פלסטיק, נירוסטה            צינורות מרוכבים

www.eye-in-electronics.co.il

איכות - תוצרת גרמניה
יוצר ע"י כריסטיאני                                                           ברלין

מעל 30 שנות ניסיון בטיפול פיזי במים
זמין בלמעלה מ 70- מדינות
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