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Okullar ve eğitim kurumları için faydalar
► Boru sistemindeki kireç birikintilerinin azaltılması
► Okullarda ve tesislerde bakım için daha az zaman ve çaba.
► Makine ve ekipman daha güvenilir performans gösterir:

mutfaklar, soğutma kuleleri, ısıtma sistemi vb.
► Mutfak ve banyoların daha hızlı temizlenmesi
►    Filtreler, duş başlıkları ve lavabolar daha temiz kalır
►    Temizlik maddelerinde önemli tasarruf
► Bahçe sulaması için daha temiz yağmurlama nozulları
► Yiyecek ve içecekler doğal lezzetlerini korur

Bir eğitim tesisini yönetmek, tüm teknik 
ekipmanların, sıhhi istasyonların, açık alanların 
vb. sürekli olarak izlenmesini gerektirir. 
Vulcan, birçok alanda yönetilebilirliği, 
sürdürülebilirliği ve karlılığı iyileştirir. Vulcan, 
suyla beslenen cihazların maksimum ömür 
beklentilerine ulaşmasına yardımcı olur ve 
bakımlarını minimumda tutar.

Vulcan - Çevre dostu çözüm
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Uygulamalar

► Bina Bakımı

► Mutfaklar ve restoranlar

► Spor tesisleri

► Yüzme havuzları

► Bilim laboratuvarları

► Bahçe ve sera

► Sulama



Kurulum

Vulcan bir Kendin Yap ürünüdür ve 
boruları kesmeye gerek kalmadan 
kolayca monte edilir. Vulcan'ı kurmak için 
herhangi bir profesyonel araca ihtiyacınız 
yoktur.

Vulcan'ı ana su kaynağına yerleştirin - bu 
genellikle su sayacına yakın bir mesafede 
olmalıdır.

Vulcan S100

“...  Test etmek için 2 Vulcan kurduk: öğrenci 
banyosunda duş başlıkları için bir S25; içme 
suyunun ısıtılması için bir S10. 2 ay sonra, 
duş başlıklarında kireç bulunmadı, yalnızca 
ince bir beyaz zar tabakası görüldü ve 
çıkarılması kolaydı. Ayrıca, ısıtma 
elemanlarının kireç tabakası önemli ölçüde 
azaltıldı, Vulcan manuel temizlik aralığını 
büyük ölçüde uzattı. ...ʺ

  

  
  

Vulcan, boru sistemindeki mevcut tortuları 
dikkatlice azaltır. Tortu oluşturma işlemi tersine 
çevrilir ve borular yavaş yavaş tekrar temizlenir. 
Bu çıkarma işlemi borularınızı veya tahliyenizi 
engellemeyecektir çünkü işlenen kristaller 
mikroskobik boyuttadır ve suda yıkanır.

► Vulcan, borularda ve cihazlarda  kireçlenmeyi  
azaltır

►   Vulcan, boru sistemini nazikçe sterilize eder
► Vulcan, pas hasarına ve delinmeye karşı korur

Vulcan S25 for solving the shower head scaling problem. The student dormitory of Beijing University  of Chemical Technology.
After installing Vulcan for 2 months, the scale of shower head has been reduced.

Repair Service CenterBeij ing Univers i ty of Chemical Technology

Beijing University  of Chemical Technology

Dear Christiani Wassertechnik GmbH (CWT),Due to the shower head scaling problem in Changping student dormitory in 

Beijing University of Chemical Technology, the water was getting reduced after a 

month, and the shower head was blocked completely after two to three months. 

The scale was very hard, so we even had to use the 1.8mm driller to remove 

it. In addition, the drinking water heater in the student dormitory was scaled 

badly, two heating elements were completely scaled and no longer useful after 

one semester, we had to hire cleaning workers regularly, and the damage rate of 

heating elements was extremely high.When I saw Vulcan products introduced by your distributor-Beijing North Xinhu 

Mechatronics Co., Ltd, we doubted if such a simple product could solve our scaling 

problem. Let's try and see.
We installed 2 Vulcan to test: one S25 for shower heads in the student bathroom; 

one S10 for heating elements of drinking water. After 2 months, no scale was 

found on the shower heads, only saw a thin layer of white membrane, and it was 

easy to remove. Also, the scale of heating elements were significantly reduced, 

Vulcan greatly extends the time of manual cleaning.Through this test, we are very satisfied with Vulcan products with no doubts. 

Strongly recommended!
Kind regards,



Klozet

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

Yüzme havuzu filtresi Boru sistemi
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