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מערכת אלקטרונית מונעת אבנית
 עבור יישומים בחקלאות



►

Vulcan חוסכים כסף עם

הפחתה של הצטברות אבנית במערכת הצנרת כולה

ממזער את עלויות התפעול וביקורי התחזוקה

אין צורך של מלח או כימיקלים אגרסיביים

פחות זמן ומאמץ לבילוי בניקוי

רמות         נשארות ללא שינוי - למניעת קורוזיה

פחות ביופילם

 האבנית הינה בעיה גדולה בחקלאות. כאשר

 משתמשים במים קשים, הצטברות אבנית תקטין את

  היעילות של החווה שלך כולה. זה יעלה לך בהרבה

זמן, כסף ואנרגיה.

 הצטברות אבנית הינה קרקע פוריה ומושלמת

להתפתחות חיידקים ואצות. התוצאות הינם

מחלות, זיהומים וירידה בגדילת בעלי חיים בריאים.

Vulcan - האלטרנטיבה למרככי מים
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תועלת ליישומים בחקלאות

 החממות נשארות נקיות ומערכת הלחות פועלת

 ביעילות, אשר בדרך כלל מעלות את בריאות

 בעלי החיים. תראו שיעורי צמיחה טובים יותר

 ופחות מחלות (למשל הפחתה מחלות רגליים

 זיהומיות בעופות). למים יהיה גם טעם טוב יותר

  וכתוצאה מכך בעלי החיים שלך ישתו יותר מים

ויישארו בריאים.

גם יעיל בשמירת שסתומי שקתות

  מים, פעמוני שתיה ומרססי מים נקיים מכל 

חסימות.
שוקת מים בחווה








Vulcan

pH



פרודוקטיביות גדולה יותר על החווה שלך

שיפור אפקטיבית של ציוד קירור

מיטוב אורך החיים של מכשירים וציוד

מיכלי שתייה ולוחות קירור נקיים יותר

ביצועים משופרים של מחממי מים

ירידה  ברמות של חיידקים ואצות

ירידה  של זיהומים ומחלות

מים בריאים לבעלי חיים בריאים

מספק מים טריים ובריאים לבעלי
 החיים שלך. בריאותן של בעלי החים משתפרת 
 כאשר גידול החיידקים מופחת על ידי                .

 הפחתת רמת האצות במים מובילה לשיפור
 משמעותי של טעם המים. זה מניע את בעלי

 החיים לשתות יותר ובדרך כלל מעלה את
 הבריאות. תראה שיעורי גדילה טובה יותר ופחות
 מחלות (למשל הפחתה מחלות רגליים זיהומיות

בעופות).

מערכת שתיה בחווה כבשים

 מים נשתים על ידי
בעלי החיים

 חיידקים ורמת
אצות

 שיעור התמותה
עקב מחלות
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Vulcan
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Vulcan
ללא

 גדילת בעלי חיים
בריאה

Vulcan
עם

Vulcan
ללא

Vulcan
ללא

Vulcan
ללא

 זיהומים
ומחלות

Vulcan
עם

Vulcan
ללא

Vulcan משפר בריאות בעלי חיים
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השפעת הטיפול ב - Vulcan לפני ואחרי

מתקני שתיה נקיים גופי חימוםביופילים במערכת צנרת

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







Wassertechnik GmbH (CWT)

Vulcan - נגד אבנית וחלודה

פתרון ידידותי לסביבה  ללא כימיקלים או מלח

הפחתת  האבנית הקיימת במערכת הצנרת

חיי עבודה מרביים  של מכונות וציוד

מינרלים חשובים להישאר בתוך המים

חיים ארוכים - יציקה מלאה באקריליק

ללא תחזוקה













התקנה קלה בלי לחתוך את הצינור

מ" ½ עד" 20 קוטר צינור

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

שנים אחריות בינלאומית
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