המערכת האלקטרונית
נגד אבנית

 Vulcanמשנה את ההתגבשות של
יותר למשטחים והוא נשטף עם
המים כאבקה דקה.
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 Vulcan .1מפסיק את האבנית על המשטחים

הצטברות אבנית על החלק הפנימי של הצינורות ,על גופי החימום
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 3השפעות של Vulcan

בעיות אבנית וחלודה

 Vulcan .2בעדינות מחטא את מערכת הצנרת
 Vulcanממוסס בזהירות הקרמה
קיימת במערכת הצנרת .רק שכבת

החלופה הירוקה למרככי מים

מגן דקה נשארת בצינור.

 Vulcan .3מגן מפני חלודה וקורוזיה
 Vulcanמייצר תהליך
אלקטרופורזה מבוקר ,אשר מייצר
שכבת מגן מתכת-קרבונט.
הפועל כמו הגנה מפני חלודה
וקורוזיה.
קבל את הפתרון נגד אבנית וחלודה עבורך היום!

. הפסד של לחץ המים בשל קוטר הצינור שהוקטן
 הפסד של אנרגיה במעגל המים החמים
 משטחים דהויים במטבח וחדרי אמבטיה
 עלויות ניקוי גבוהות וצורך בחומרי ניקוי
 תיקונים חוזרים או החלפה של מכשירי חשמל ביתיים או -
במקרה הרע  -החלפת מערכת הצנרת כולה
 עלויות ייצור גבוהות
 ירידה בפריון עבודה
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קו המוצרים של Vulcan

פרטי  -מסחרי  -תעשייתי

היתרונות של Vulcan

- Vulcanנגד אבנית וחלודה

 Vulcanמגן על כל מערכת הצנרת שלך ,מכשירי חשמל וציוד

טיפול אלקטרוני במים הידידותי לסביבה

משכבות אבנית כבדות ,פגמים מיותרים וקורוזיה.

קבל את הפתרון נגד אבנית וחלודה
עבורך היום!

מובטחת הפחתה של הצטברות אבנית במערכת הצנרת כולה
פחות זמן ומאמץ בבילוי בתיקונים ותחזוקה בביתך ,במלון
או במפעל

מטפלת במים עם פולסים חשמליים
ואינה משתמשת בכימיקלים או מלח.
האבנית נשטפת עם המים כאבקה

Vulcan S25

מסננים ,נחירי מקלחות וראשי מקלחות נשארים נקיים
מקס .קוטר
הצינור

דגם

2,0

 3000ליטר/שעה

"1,5

Vulcan 3000

2,0

 5000ליטר/שעה

"2

Vulcan 5000

2,25

 10מ“ק  /שעה

"3

Vulcan S10

2,25

 25מ“ק  /שעה

"4

Vulcan S25

2,5

 100מ“ק  /שעה

"6

Vulcan S100

2,75

 250מ“ק  /שעה

"10

Vulcan S250

3,25

 500מ“ק  /שעה

"20

Vulcan S500

)הספק )וואט

טכנולוגית הפולסים של Vulcan

מקס .קיבולת

דקה.

ניקוי מהיר יותר של מטבחים וחדרי אמבטיה

 Vulcanעובד עם כל סוג של
חומר הצינור :ברזל ,נחושת,
פלדה ,פלסטיק , PE-X ,PVC ,
‚ צינורות מרוכבים ,וכו
עשה זאת בעצמך ההתקנה
בקלות בלי לחתוך את
הצינורות

חיסכון משמעותי בחומרי שטיפה וניקוי
מינרלים חשובים נשארים בתוך המים עבור תזונה בריאה
מזונות ומשקאות שומרים על הטעם הטבעי שלהם

 Vulcanעובד עם פולסים
ומוליכים מיוחדים ואינו
עושה שימוש במגנטיות

העור רך יותר ופחות יבש

ללא תחזוקה

עלייה בפריון עבודה

 10שנים אחריות

כל היחידות עובדות בזרם ישר  24וולט

יציקה אקרילית לאריכות ימים

קווי המוצרים השונים של
 Vulcanפותרים בעיות במגורים ,ביישומים
.מסחריים ובמסגרות תעשייתיות

MADE IN
GERMANY

 Vulcanעובד עצמאי ללא
תלות בספיקת המים.

