Fizyczne uzdatnianie wody
Zastosowania w rolnictwie
Przeciw osadom i rdzy

Vulcan jest ekologicznym rozwiązaniem uzdatniania wody bez użycia
soli usuwa kamień i korozję do zastosowań w rolnictwie.
Kamień jest dużym problemem w
rolnictwie. Gdy używamy twardej
wody, osady z kamienia zmniejszą
efektywność
stwa.
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Zalety korzystania z Vulcan
► R
 edukcja osadów kamienia w całej instalacji
wodociągowej
► Minimalizuje koszty eksploatacji ,serwisów i konserwacji
► Zwiększa żywotność urządzeń i sprzętu

wielu nakładów pracy, kosztów

► Mniej czasu i nakładu pracy poświęcasz na sprzątanie

i energii. Osady z kamienia są

► Nie potrzebujesz już soli i agresywnej chemii

doskonałym podłożem do rozwoju

► Poziom pH pozostaje bez zmian co wpływa na korozję

bakterii i glonów. Choroby, infekcje,

► W
 oda smakuje lepiej - zwierzęta piją więcej wody i są
zdrowsze

powodują zmniejszenie wydajności
i zdrowego chowu zwierząt.

► Bez biofilmu

Korzyści dla Twojego gospodarstwa
►	Inkubatory pozostają czyste i system nawilżania
działa skutecznie
►	Poprawa efektywności sprzętu chłodzącego
►	Czyste stożki pitne i panele chłodzenia
►	Poidła i smoczki i dysze pozostają czyste bez
osadu
►	Zwiększona wydajność podgrzewaczy wody
►	Spadek poziomu bakterii i glonów
►	Spadek zakażeń i chorób

Zdrowa woda dla zdrowszych zwierząt
Vulcan zapewnia świeżą i zdrową wodę dla zwierząt. Dzięki
Vulcan nastąpiła poprawa zdrowia zwierząt, także wzrost
bakterii został zredukowany. Zmniejszenie poziomów glonów
w wodzie prowadzi do znaczącej poprawy smaku wody.
To uzasadnia zwiększone zapotrzebowanie na wodę, które
zwyczajnie poprawia zdrowie zwierząt. Efektem jest lepsze
tempo wzrostu I mniej chorób (np. Zapobieganie chorobom
wirusowym I bakteryjnym kurcząt).
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Produkowane przez Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) Berlin
Ponad 30 lat doświadczeń w fizycznym uzdatnianiu wody
Dostępne w ponad 50 krajach
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Przeciw osadom i rdzy

Vulcan poprawia zdrowie zwierząt
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Vulcan – przeciw kamieniowi i rdzy
Vulcan jest przyjaznym środowisku uzdatniającym wodę

► Łatwa instalacja bez przecinania rur

systemem, który uchroni twoje rury i osprzęt, przd

►	Vulcan dostępny jest w różnych rozmiarach, które

działąją od ½" do 20" średnicy rur

kamieniem i rdzą.

►	Działa na wszystkich materiałach rur- żelazo, miedź,

plastik, stal nierdzewna, PVC, rury kompozytowe,
PE-X, itd.

►	Przyjazne dla środowiska rozwiązanie bez

chemikaliów i soli
►	Redukcja istniejącego kamienia w systemie

rurociągów
►	Maksymalna praca maszyn i osprzętu
►	Ważne minerały pozostają w wodzie
►	Długa żywotność- całkowicie zalany w akrylu
►	Bezobsługowy
►	10 lat gwarancji międzynarodowej
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