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Vulcan kullanmanın faydaları
► Tüm boru sistemindeki kireç birikintilerinin azaltılması
►    Suyun tadı daha olur - Hayvanlar daha fazla ve daha sağlıklı su tüketir
►    İşletme maliyetlerini ve bakım aralıklarını en aza indirir
► Cihazların ve ekipmanların ömrünü uzatır

 
 

► Temizlemeye daha az zaman ve çaba harcanır
► Tuz veya agresif kimyasalların kullanımını en aza indirir
►  pH seviyeleri değişmeden kalır - korozyonu önler

 

Kireç, kanatlı hayvancılıkta büyük bir sorundur.

Sert su kullanıldığında, kireç birikintileri tüm 
kümes hayvanı çiftliğinizin verimliliğini 
azaltacaktır. Bu çok zamana, paraya ve 
enerjiye mal olacaktır.

Kireç tortuları, bakteri ve yosunlar için 
mükemmel bir üreme alanıdır. Bunların 
sonucunda hastalıklar, enfeksiyonlar ve sağlıklı 
kanatlı hayvan büyümesinde azalma olacaktır.
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Vulcan - Impulse - Teknoloji
Vulcan - Impulse - Teknolojisi, kireç 
parçacıklarının yapışma gücünü 
ortadan kaldıran özel elektronik 
impulslarla suyu arıtıyor. Kireç 
bileşenleri basit bir şekilde ince bir 
toz olarak suyla yıkanır. Vulcan, 
halihazırda mevcut birikintileri 
dikkatlice çözer. Ek olarak, Vulcan 
darbeleri, paslanmayı ve 
çukurlaşmayı önleyen 
metal-karbonat koruyucu bir tabaka 
oluşturur.

Vulcan - Kimyasal içermeyen çözüm



  
  
  
 
 
  
 

Kanatlı hayvan çiftliğiniz için Vulcan'ın faydaları
► İnkübatörler temiz kalır ve nemlendirme sistemi daha iyi çalışır
► Nipel suluklar, çan tipi suluklar ve sprey nozullarında tıkanıklık olmaz
► Soğutulmuş soğutma ekipmanının geliştirilmiş etkinliği.
► Daha temiz içme konileri ve soğutma panelleri
► Su ısıtıcılarının artan performansı
► Bakteri ve yosun seviyelerinde azalma
► Kanatlılarda bacak enfeksiyonu azalır ve daha sağlıklı olurlar.
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Daha sağlıklı hayvanlar için 
sağlıklı su

Vulcan, hayvanlarınız için taze ve sağlıklı 
su sağlar. Vulcan sayesinde bakteri ve 
yosun büyümesi azaldığından hayvanların 
sağlığı iyileştirilir. Sudaki yosun 
seviyelerinin azalması, suyun tadında 
önemli bir iyileşmeye yol açar. Bu, 
genellikle hayvan sağlığını artıran daha 
fazla içmeyi motive eder. Daha iyi 
büyüme oranları ve daha az hastalık 
göreceksiniz (örn. Kanatlı bacak 
enfeksiyonunda azalma).

Vulcan hayvan sağlığını iyileştirir



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 PEX vb.

 % 100 bakım gerektirmez

Vulcan su iyileştirmesinin gözle görülür sonuçları - öncesi ve sonrası

Bir boru sisteminde Bio filmIsıtma elemanıTemiz başlıklar
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