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Süpermarket operasyonlarını şu şekilde 
iyileştirir:
► Su bazlı üretim ekipmanlarının ömrünü uzatmak
► Tüm su sistemini korumak
► Bakım ve temizlikte zaman tasarrufu
► Sıcak su sistemlerinin verimliliğini artırmak
► Kireç çözücü kimyasallara ve tuzlara olan ihtiyacı azaltır
► Yeni kireç birikintilerinin oluşmasını önleme

Vulcan, boru sistemlerini ve üretim 
ekipmanlarını kireç ve pas birikintilerine 
karşı koruyan çevre dostu su arıtma 
sistemidir. Özel elektronik impulslar, sıvı 
kalsiyumun kristalleşme sürecini 
değiştirerek yapışkan özelliklerini ortadan 
kaldırır. Bu, süpermarket operasyonunuz 
için etkili, kimyasal içermeyen bir çözümle 
sonuçlanır.

Vulcan - Çevre dostu çözüm

Süpermarket misterleri

Mister sistemlerin ince püskürtme nozulları 
ve filtreleri, kireç oluşumundan aşırı 
derecede zarar görür.
Yiyecek bölümlerindeki Vulcan muamele 
buharlayıcıları daha az tıkanır, filtreler çok 
daha uzun süre dayanır ve basınç artar, bu 
da hassas bir üretim sağlar. Misters ayrıca 
daha az sıklıkta drenaj ve yıkama 
gerektirecektir.
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Manav bölümünde misterlar



Çevre dostu çözümünüz

Vulcan, kireç birikintilerinin miktarını 
azaltır ve yeni birikintilerin oluşmasını 
önler. Devam eden maliyetler ve 
bakım gerektirmeden kalıcı, kimyasal 
içermeyen bir ölçek çözümü sunar.

Boru sistemleri temiz kalır 
ve eski kireç tortuları 
nazikçe azaltılır.

Soğutma kuleleri daha az 
kimyasal, daha az temizlik 
gerektirir ve kireç önemli 
ölçüde azalır.

Gres tutucuları daha az kokuya 
ve daha tutarlı, daha az dağınık 
grese sahiptir.

Mutfak ve banyoların daha hızlı 
temizlenmesi. Temizlik 
maddelerinde önemli tasarruf.

Buz makineleri daha 
verimli çalışır ve buz küpü 
oluşumu artar.

Bulaşık makinesi kireci 
önemli ölçüde azaltılır ve 
bulaşıklar artık lekesizdir.



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 kurulum

 ½ "ila 40" arası boru çapı

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

 % 100 bakım gerektirmez

Vulcan su iyileştirmesinin gözle görülür sonuçları-öncesi ve sonrası

Boru sistemi Gres tutucu Soğutma kulesi ızgaraları
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