Oszczędności pieniędzy i korzyści dla
Zastosowanie w gastronomi i hotelarstwie
Przeciw kamieniowi i rdzy

Vulcan – ekologiczna technologia fizycznego uzdatniania wody to rzeczywista,
wolna od soli i chemii alternatywa dla tradycyjnych zmiękczaczy
Restauracje, usługi pralnicze, baseny,
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Vulcan

oszczędza Twój czas I pieniądze
od pierwszego dnia instalacji. Jest
to zakup który szybko zwraca naszą
inwestycję.

Oszczędność dzięki Vulcan
osadu z kamienia = 15% więcej zużycia energii)
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Nie ma potrzeby odkamieniania podgrzewacza
wody co dwa lata przez specjalistę

3

Oszczędności do 50% proszku do prania
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Oszczędności zmiękczaczy do Twojej pralki

5

Minimalne zużycie soli do zmywarki
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Oszczędności agresywnych środków czyszczących
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Oszczędności szamponu, mydła I drogich

rur (pralki, zmywarki, ekspresy do kawy,
podgrzewacze wody, itp)
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Mniej konserwacji podgrzewaczy do wody,
pralek I zmywarek itp.
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Spadek produktywności z
powodu twardej wody
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Dłuższa żywotność wszystkich urządzeń i
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20%

Redukcja czasu poświęconego na czyszczenie lub
kosztów pracy
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produktów do pielęgnacji skóry
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z Vulcan

Zmniejszenie kosztów ogrzewania (np 1 mm
Produktywność
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patent Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) Berlin
Ponad 30 lat doświadczenia w fizycznym uzdatnianiu wody
Technologia stosowana w ponad 50 krajach

Przeciw kamieniowi i rdzy

Korzyści zastosowania w gastronomi i hotelarstwie?
System Rurociągów
Vulcan chroni cały system rurociągów
i redukuje już powstałe osady. Kamień
jest teraz wyplukiwany razem z wodą
w postaci drobnego proszku.
Vulcan

Szampon i mydło
Ze względu na zmienione napięcie
powierzchniowe wody, szampon i mydło
bardziej się pienią i są wydajniejsze.

Skóra i higiena osobista
Skóra i włosy (zwłaszcza osoby z
alergią) wydają się bardziej miękkie.
Potrzeba mniej drogich produktów.

Płytki I armatura
Plamy z wody (kamienia ) można
łatwo usunąć wilgotną szmatką lub
gąbką bez wysiłku.

Redukcja Bakterii I Biofilmu
Wraz z usunięciem kamienia biofilm i
zanieczyszczenie biologiczne zostanie
zredukowane tym samym zmniejszy
się podłoże dla bakterii.
Pralki
Zredukowane zapotrzebowanie na płyn
do mycia naczyń i proszek do prania.
Nie ma potrzeby stosowania
zmiękczacza do tkanin i odkamieniacza.

Żywność i napoje
Utrzymuje naturalny smak wody ważne minerały pozostają w wodzie.

Dysze i głowice prysznicowe
Są łatwe do czyszczenia bez konieczności
agresywnych i drogich środków
czyszczących. Dłuższa żywotność.

Zmywarki
Użyjesz mniej płynu do naczyń lub
mniej środków do zmywarek. Dawka
soli do wody miękkiej (mniejsza
ilość).

Wieże chłodnicze
Mniej okresów czyszczenia i brak potrzeby stosowania kwasów. Mniejsze zużycie
wody I maksymalne cykle wieży.

Vulcan - Przeciw kamieniowi i rdzy

	Możesz samodzielnie zainstalować urządzenie; nie

	Ekologiczny sposób na problem z kamieniem

	Technologia nadaje się na rury ze wszystkich możliwych

potrzeba do tego narzędzi ani demontażu / cięcia rur
materiałów: metale (miedź, stal), tworzywa (PE, PVC,

	Dopasowany do rur od ½" do 20"

PP), rury warstwowe (PEX)

	Nie używa się odczynników ani soli
	Elektronika całkowicie bezpieczna w bloku szkła
organicznego

	Urządzenie całkowicie bezobsługowe
	Wydłużenie życia profesjonalnego wyposażenia i sprzętu
Vulcan S25
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