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Golf sahası operasyonlarını şu şekilde iyileştirir:
► Borularda, fıskiyelerde ve filtrelerde kireci azaltır
► Kulüp binasını, banyoları, mutfakları ve aletleri korur
► Bardaklarda ve bulaşıklarda lekelenmeyi azaltır
► Toprağa su penetrasyonunu ve nem tutmayı artırır
► Gübre ve zirai ilaç ihtiyacını en aza indirir
► Daha sağlıklı ve daha yeşil çimlerin oluşmasını sağlar.

 

 
 

Su, verimli kullanımı en üst düzeye çıkarmak 
için uygun şekilde yönetilmesi gereken
değerli bir kaynaktır. Golf sahalarının
işleyişinde sert su kullanıldığında, genellikle 
ciddi kireç ve pas sorunlarına yol açar.

Sert su, kulüp binası, su bazlı cihazlar, 
sulama sistemleri ve yağmurlama 
sistemlerinde sorunlara neden olabilir. 
Vulcan, suyunuzu yumuşatıcı, tuz, kapsamlı
kimyasal kullanım ve sürekli bakıma ihtiyaç
duymadan iyileştirir.

Vulcan - Çevre dostu çözüm

Daha temiz yağmurlama 
sistemleri.
Sulama sistemlerinde ve sprinkler 
sistemlerinde kademeli olarak kireç
birikmesi genellikle sürekli fışkırma ve 
yoğun emek gerektiren temizlik gerektirir.

Vulcan, suyu özel elektronik impulslarla 
işleyerek su basıncının artmasına ve 
önemli ölçüde daha az tıkanmaya neden 
olur. Fıskiyeleriniz daha eşit şekilde 
püskürtülecek ve nozullar ve kafalar daha 
az bakım ve değiştirme gerektirecektir.
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Golf sahasında yağmurlama sistemi



 

Basit D.I.Y kurulumu

Vulcan birkaç dakika içinde kolayca kurulur 
- boru kesme veya alet gerekmez. Vulcan'ı 
ana su hattına yerleştirmeniz yeterlidir, 
ünite borunun üstüne mükemmel şekilde 
oturacaktır. Ek bir Vulcan koruyucu kılıf ile 
Vulcan, dış mekana monte edilebilir.

Vulcan, Las Misiones Golf Sahası'nda yeraltına kuruldu

Las Misiones Golf Sahası
"Las Misiones Golf Sahası'nda, 
yağmurlama sistemimiz ve 
nozullarımız aracılığıyla PVC sulama 
borularımızdaki kireç birikintileriyle 
sürekli sorunlar yaşıyorduk. 
Kurulumdan iki ay sonra sulama 
borularımızın içindeki kireç birikintileri 
önemli ölçüde azaldı ve yağmurlama 
sistemimiz şimdi eşit şekilde 
püskürtülüyor. Ayrıca, artık nozul 
başlıklarını ve filtreleri iki ayda bir 
değiştirmek zorunda değiliz. "

Daha temiz ve eşit 
püskürtme 

yağmurlama nozulları

Mutfak alanının daha 
hızlı temizlenmesi

Tüm su bazlı 
ekipman ve 

cihazlarda kirecin 
azaltılması

Gübre ve böcek 
ilacı ihtiyacını en 
aza indirir

Çim daha az 
havalandırm
a gerektirir

Geliştirilmiş çim rengi 
ve tek biçimlilik

Aynı basınçla 
artan su akışıKulüp Binası

Bardaklarda ve bulaşıklarda 
daha az lekelenme

Banyoların daha 
hızlı temizlenmesi

Duşlar daha uzun 
süre temiz kalır

Yiyecek ve 
içecekler doğal 
lezzetlerini korur



www.vulcanturkey.com

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

Kalite - Alman Malı
► Almanya'da Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) tarafından üretilmiştir
► Fiziksel su iyileştirmede 40 yılı aşkın deneyim
► Dünya çapında 70'den fazla ülkede başarılı
► 25 yıllık uluslararası garanti

Kireçlenmeyi ve Paslanmayı Önler

    

   

    

    

   

 

 

 

 

 

 Tuz veya kimyasal madde içermeyen
çevre dostu çözüm

 Makine ve ekipmanların ömrünü uzatır

 Önemli mineraller suda kalır

 Uzun ömür - tamamen akrilik döküm

 25 yıllık uluslararası garanti

   

   

   

    

    

 Boru sistemindeki mevcut kirecin
azaltılması.

 Boruyu kesmeden kolay kurulum

 ½ "ila 40" arası boru çapı

 Tüm boru malzemelerinde çalışır -
demir, bakır, plastik, paslanmaz 
çelik, PVC, bileşik borular, PE-X vb.

 % 100 bakım gerektirmez

Vulcan su iyileştirmesinin gözle görülür sonuçları-öncesi ve sonrası

Boru sistemi Bitkiler ve çim Bir kulüp restoranında ızgara tabağı
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