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"... birkaç ay önce Vulcan S250'yi 
hastanenin içine yerleştirdik. Takılan 
ünitenin önemli faydalarını tespit 
edebiliyoruz. Örneğin artık duş 
başlıklarında herhangi bir kireç 
tortusu görmüyoruz. Bu, insan 
gücünden ve sıhhi teçhizatın 
değiştirilme maliyetlerinden tasarruf 
sağlar. Christiani WassertechnikGmbH 
tarafından kurulan üniteyi dürüstçe 
tavsiye edebiliriz ... "

►

  
 
 
 

Vulcan'ın Faydaları
►    Su bazlı cihaz ve ekipmanların ömrünü uzatır
► Egzamalı hastalar cilt dokusunda bir iyileşme fark edeceklerdir.
► Hastalar ve personel için daha hijyenik bir ortam sağlar
► Ekipmanların temizlik ve bakım maliyetlerini düşürür
►  Klor ve amonyak daha ılımlı bir kokuya sahip olacak

 
 

► Daha az deterjan ve sabuna ihtiyaç duyulacak
► Kimyasal ve tuz maliyetlerini düşürür

Hastaneler, huzurevleri ve sağlık bakım 
tesislerinin tümü günlük olarak büyük 
miktarda su tüketir.

Geleneksel tuz bazlı su yumuşatıcılar 
sodyum açısından zengin su üretir ve 
hipertansiyon, kalp ve dolaşım 
problemlerinden muzdarip hastalar için 
önerilmez. Vulcan, çevre dostu ve 
tuzsuz bir çözümdür.

Vulcan - Çevre dostu sistem
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Vulcan kurulum örneği

St.Joseph Hastanesi, Berlin

St. Joseph Hastanesine kurulan Vulcan S250
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Uygulama örnekleri
► Hastaneler ve klinikler
► Bakım evleri
► Diş klinikleri
► Rehabilitasyon merkezleri
►    Kaplıcalar ve sağlık merkezleri
► Hastane kantinleri ve 

kafeteryalar
► Ameliyat sonrası bakım tesisleri

Tipik hastane uygulamaları

Yıkama ve temizlik 
maddelerinde 
önemli tasarruf

Tüm boru sistemi boyunca 
kireç tortularının azaltılması

 Daha hızlı mutfak 
temizliği

Soğutma kulelerini 
temizlemek için daha az 
zaman ve çaba harcanır

Daha az bakım ve 
sert temizlik 

maddelerine olan 
ihtiyaç

Hastalar ve personel için 
daha hijyenik bir ortam 

sağlar

Tuvalet ve banyolarda 
kireci azaltır

Çevre dostu çözüm
Vulcan suya tuz eklemediği için 
kimyasal bileşimi değiştirmez. Kalsiyum 
ve magnezyum gibi önemli mineraller 
sizin yararınıza suda kalır. Vulcan, 
bakteri büyümesini, onları ölçekte 
bulunan besinlerden mahrum bırakarak 
azaltır. Araştırmalar, Vulcan'ın hem 
hastalar hem de hastalar için sağlıklı su 
sağlarken daha sıhhi bir ortam 
yarattığını gösteriyor. Vulcan, sert su 
sorunlarınız için mükemmel bir tuzsuz, 
çevre dostu ve maliyet tasarrufu 
sağlayan bir çözümdür.

Daha uzun ömür ve 
cihazların geliştirilmiş 
performansı

Yiyecek ve içecekler 
doğal lezzetlerini korur

 Zararlı bakteri ve 
biyofilmin azaltılması



www.vulcanturkey.com

  

 

 

 

 

 

 

 

Kalitesi – Alman malı
► Almanya’da Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) tarafından üretilmiştir
► Fiziksel su iyileştirme alanında 40 yılı aşkın deneyim
► Dünya çapında 70’den fazla ülkede başarılı
► Uluslararası 25 yıllık ürün garantisi

Kireç ve Pasa Karşı Koruma

   

   

   

    

   

 

 

 

 

Tuz veya kimyasal madde içermeyen
çevre dostu çözüm

 Makine ve ekipmanların servis
ömrünü uzatır

 Önemli mineraller suda kalır

 Uzun servis ömrü – tamamen akrilik

döküm

 25 yıllık uluslararası garanti

   

   

   

   

    

 Boru sistemindeki mevcut kirecin
azaltılması

 Boruyu kesmeden kurulum

 ½" den 40"’e kadar 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 Klozet Sıcak su tankındaki ısıtma elemanı
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