
∙  

Το πρόβλημα με τα άλατα του ασβεστίου

Οι εναποθέσεις των αλάτων του ασβεστίου στο εσωτερικό των 

σωλήνων, σε αντιστάσεις ή σε ακριβό μηχανολογικό εξοπλισμό, 

δημιουργούν πολλά προβλήματα, τα πιο κοινά από τα οποία είναι:

Ο ηλεκτρονικός μηχανισμός 
κατά των αλάτων ασβεστίου

Η οικολογικά φιλική λύση κατά 
των αλάτων του ασβεστίου και 
της σκουριάς 

Προστατεύει τους σωλήνες , τις συσκευές και τα 
μηχανήματα από τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα της 
πέτρας και της διάβρωσης

www.cwt-international.com

Αγοράστε την λύση του προβλήματος σήμερα!

		Απώλεια πίεσης του νερού λόγω μείωσης εσωτερικής 

διαμέτρου των σωλήνων

		Απώλεια ενέργειας λόγω του παρατεταμένου χρόνου 

θέρμανσης

		Μουντές επιφάνειες στην κουζίνα και το μπάνιο

		Υψηλά κόστη καθαρισμού και ανάγκη για δραστικά προϊόντα 

καθαρισμού

		Επισκευές ή αντικατάσταση οικιακών συσκευών και στην  

χειρότερη περίπτωση η ανάγκη αντικατάστασης του  

δικτύου σωλήνων

		Αύξηση του κόστους 

παραγωγής

		Μείωση βιομηχανικής 

παραγωγικότητας
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Οι 3 επιδράσεις του Vulcan

1. Το Vulcan σταματάει τον σχηματισμό  
πέτρας πάνω στις επιφάνειες

 To Vulcan τροποποιεί την 

κρυστάλλωση του ασβεστίου. 

Τα άλατα πλέον δεν μπορούν να 

προσκολληθούν στις επιφάνειες και  

απομακρύνονται με το νερό.

2. Το Vulcan “εξυγιαίνει“ το  
σύστημα των  σωλήνων

 To Vulcan αφαιρεί σταδιακά 

τα άλατα που ήδη υπάρχουν 

στους σωλήνες. Μόνο ένα μικρό 

προστατευτικό στρώμα παραμένει 

στο εσωτερικό του σωλήνα.

3. Το Vulcan προστατεύει από τη  
σκουριά και τη διάβρωση

Το Vulcan παράγει μια ελεγχόμενη 

διαδικασία ηλεκτροφόρησης 

κατά την οποία δημιουργείται 

ένα προστατευτικό στρώμα 

ανθρακικού άλατος.

Κατασκευάζεται στη Γερμανία

Η πράσινη λύ
σ

η
 ενάντια στα άλατα ασβ

εσ
τί

ο
υ



∙  

Vulcan - Κατά της πέτρας και της σκουριάς Ιδιωτική  -Εμπορική - Βιομηχανική

Η οικολογική και φιλική ηλεκτρονική  επεξεργασία νερού

Αγοράστε την οικολογική και 

φιλική λύση  ενάντια στα άλατα 

ασβεστίου και την σκουριά, 

σήμερα. Η τεχνολογία παλμικής 

ώσης  Vulcan λειτουργεί με 

ηλεκτρονικούς παλμούς και δεν 

χρησιμοποιεί ρητίνες ή αλάτι. Τα 

άλατα ασβεστίου κυκλοφορούν 

με το νερό σε μορφή πούδρας.

    Λειτουργεί σε όλα τα είδη 

σωλήνων, σίδηρο, χαλκό, 

πλαστικές, κτλ..

    δεν χρειάζονται εργαλεία – 

δεν χρειάζεται να κοπούν 

σωλήνες

    Συμπαγές ακρυλικό σώμα, 

πολυετής αντοχή

    Το Vulcan δεν 

επηρεάζεται από την 

ταχύτητα το νερού 

    Δεν χρειάζεται συντήρηση

    10ετής διεθνής εγγύηση
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Vulcan 5000 

Έχει σχεδιαστή για χρήση σε μεγάλη μονοκατοικία ή σε μικρό 

μηχάνημα στην βιομηχανία

Vulcan S25  

Έχει σχεδιαστή για μικρά έως μεσαίου μεγέθους ξενοδοχεία, 

οικοδομές, κτλ..

Μέγ. διάμετρος σωλήνα  2’’ (~ 50 mm) 
Μέγ. Δυνατότητα παραγωγής  5000 l/h 
Ισχύς 2,0 W (~ 4 €/ετησίως)

Μέγ. διάμετρος σωλήνα 4’’ (~ 100 mm) 
Μέγ. Δυνατότητα παραγωγής 25 m³/h 
Ισχύς 2,25 W (~ 5 €/ετησίως)

Διατίθενται συσκευές κατάλληλες για σπίτια, οικισμούς, 

και εργοστάσια, για σωληνώσεις έως 20”

   Εγγυημένη μείωση των εναποθέσεων πέτρας σε 

ολόκληρο το σύστημα σωλήνωσης

   Λιγότερο χρόνο και χρήμα στην συντήρηση του 

σπιτιού, ξενοδοχείων και εργοστασίων

   Τα φίλτρα στις βρύσες, τα ντούζ μένουν καθαρά

   Συντομότερος χρόνος καθαρισμού κουζίνας 

και μπάνιου 

   Αξιόλογη μείωση προϊόντων καθαρισμού

   Δεν αλλοιώνει την χημική σύνθεση του νερού

   Το δέρμα το αισθάνεστε λιγότερο στεγνό και 

πιο μαλακό

   Σημαντικά συστατικά όπως το ασβέστιο και 

μαγνήσιο παραμένουν στο νερό

   Καλύτερη απόδοση των συστημάτων παραγωγής 

ζεστού νερού

Το ηλεκτρονικό σύστημα κατά των αλάτων του 

ασβεστίου – Αποσκληρυντής νερού χωρίς χημικά

Πλεονεκτήματα Vulcan


