Fizyczne uzdatnianie wody
Zastosowanie w medycynie
Sposób na kamien i rdzę

Vulcan, ekologiczna technologia fizycznego uzdatniania wody, to rzeczywista, wolna od soli i chemii alternatywa dla tradycyjnych zmiękczaczy wody
Szpitale, domy opieki i inne obiekty
służby zdrowia zużywają każdego
dnia olbrzymie ilości wody. Tradycyjne zmiękczacze, pracujące
ze złożem soli dostarczają nam
wodę

wysokosodową,

która

nie nadaje się dla pacjentów
cierpiących na choroby układu
krążenia, serca czy nadciśnienie.
Vulcan to mądra alternatywa.

Korzyści z technologii Vulcan-Impuls
► Dłuższe życie urządzeń i wyposażenia
► Zwiększony poziom higieny otoczenia
►	Redukcja kosztów codziennych porządków i mycia

sprzętu
►	Pacjenci z niektórymi chorobami skóry (np. egzema)

odczuwają wyraźną ulgę
► Mniejsze zużycie detergentów i mydła
► Spadek intensywności zapachu chloru
► Brak kosztów obsługi i odczynników

Przykłady zastosowań
► Szpitale I kliniki
► Domy opieki
► Kliniki dentystyczne
► Centra rehabilitacji
► Ośrodki spa I wellness
► Fabryki leków
► Przychodnie, żłobki

Vulcan - Sposób na kamien i rdzę
Vulcan nie zmienia chemicznego składu wody – nie dodajemy
soli. Ważne makroelementy jak wapń i magnez pozostają w
wodzie dla naszego dobra. Vulcan redukuje osady wapienne
tworzące tzw. biofilm – redukuje w ten sposób ilość bakterii
w układzie. Badania pokazują, że Vulcan kreuje bardziej
higieniczne środowisko dostarczając pacjentom i personelowi
zdrową wodę.
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Autorski patent Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) Berlin
Ponad 30 lat doświadczenia w uzdatnianiu wody
Ponad 150,000 zadowolonych klientów na świecie
Technologia stosowana w ponad 40 krajach

Sposób na kamien i rdzę

Referencje od klienta z branży
“... kilka miesięcy temu
założyliśmy

jednostkę

Vulcan S250 w naszym szpitalu. Już teraz możemy
zauważyć istotne korzyści
z

działania

urządzenia.

Na przykład głowice natryskowe nie zarastają już
kamieniem.

Bez uzdatniania

To oszczędza naszą pracę
związaną z ich utrzymaniem w czystości i redu-

Uzdatnione metodą Vulcan

kuje koszty na wymianę
wyposażenia sanitarnego.
Możemy z całym przekonaniem rekomendować instalowanie urządzeń CWT
GmbH ...“

Vulcan - broń przeciw kamieniowi i rdzy
Vulcan jest przyjaznym dla środowiska urządzeniem
które chroni twoje rury i wyposażenie domu przed
kamieniem i rdzą.

► Urządzenie bezobsługowe
► Łatwa instalacja bez cięcia i odkręcania rur
► Produkowane dla rur o średnicy od

►	Ekologiczne rozwiązanie bez użycia środków

chemicznych

/2“ - 20“ pi

1

►	Działa na rurach z każdego materiału - stal, miedź,

tworzywa, rury wielowastwowe

► Redukcja kamienia nagromadzonego w rurach
► Maximum żywotności urządzeń AGD w domu
► Ważne dla życia minerały pozostają w wodzie
► Trwałość – wszystkie elementy zatopione w akrylu
► 10 lat międzynarodowej gwarancji
Vulcan S25

Christiani Wassertechnik GmbH (CWT)
Köpenicker Str. 154 | 10997 Berlin | Germany
Phone: +49 (0)30 - 236 077 80

www.cwt-international.com

MADE IN
GERMANY

Medical - PL 06/2011

