O Sistema Eletrônico Anti-Incrustação

Turismo e Hotelaria
Contra incrustação e ferrugem

O tratamento de água ecologicamente correto Vulcan é a alternativa, livre de
sais ou produtos químicos, para os abrandadores de água tradicionais, em hotéis
ou outras aplicações de hospitalidade.
A indústria de turismo e hotelaria
utilize uma grande quantidade de
água

diariamente.

Os

restau-

rantes precisam de água para
a preparação dos alimentos,
assim como precisa de água
potável e de água para a cozin-

Benefits of Vulcan
►

Reduz as incrustações na tubulação

►	Maior

vida útil e melhor desempenho dos
diferentes utensílios

►	Redução

no tempo de limpeza e nos custos
com mão de obra

ha. Além disso, as lavanderias,

►	Redução

piscinas, operações em torres de

►	Menos

visitas manutenção necessárias para
aquecedores de água, máquinas de lavar roupa, etc.

aquecimento e resfriamento são
somente alguns exemplos de como
os hotéis utilizam a água.

dos custos com aquecimento

►	Economia
►	Toalhas

de sabão e produtos de limpeza

e roupas de cama mais macias

Áreas de aplicação
►

Hotéis e resorts

►

Restaurantes e cozinhas

► Centros de bem-estar
► Piscinas e banheiras de hidromassagem
► Processamento de alimentos
► Torres de resfriamento
► Campos de golfe
► Campings
► Instalações desportivas

a) Sem tratamento

As

cozinhas

dos

restaurantes

normalmente

enfrentam

problemas com incrustações ou odores desagradáveis. Diversos
estudos explicam os benefícios do Vulcan para o uso em
máquinas de gelo, caixas coletoras de gordura e equipamentos
de cozinha. As figuras a/b mostram os resultados em um caixa
b) Com tratamento Vulcan

coletora de gordura antes e depois do tratamento. Como Vulcan
funciona sem produtos químicos ou sais, o gosto natural da
água é preservado. Vulcan reduz a quantidade de incrustações.
Ele oferece uma solução permanente que não exige custos,
reparos e trocas contínuas.

www.cwt-international.com

Qualidade - Fabricado na Alemanha
MADE IN

GE R M AN Y

►
►
►

Fabricado pela terceira geração de uma empresa familiar
Mais de 30 anos de experiência em tratamento físico da água
Disponível em mais de 50 países

Contra incrustação e ferrugem

Referências de hotéis e restaurantes para o Vulcan

Mostre a sua preocupação com o ambiente

„Após um breve período, observamos que já não era mais
necessária a aplicação de ácido
acético ou ascórbico, a fim de
limpar os perlizadores e chuveiros de nosso hotel, uma vez que
o cal que se acumula agora não
passa de uma camada facilmente
removível.
Devido à isso, os esforços empregados em manter as instalações
sanitárias, foram drasticamente
reduzidos. Ao mesmo tempo, estamos contribuindo efetivamente
para a proteção do meio-ambiente, renunciando de uma vez
por todas a agentes de limpeza
agressivos.
Dada a nossa satisfação, será sempre um prazer para nós, recomendar a sua empresa e o seu produto
para outros clientes.“

A CWT oferece adesivos em diferentes idiomas para

Leopoldstr. 120 • 80802 MUENCHEN • GERMANY

Christiani Wassertechnik GmbH
Heinrich-Heine-Straße 15
52249 Eschweiler
Re: physical water treatment unit Vulcan S 100
Munich, November, 9th 1995
Dear Mr. Christiani,
We are pleased to inform you that the water treatment unit has been working perfectly
and to our full satisfaction ever since its installation in july 1995.
Only a short time after that we observed that we no longer needed acetic or asorbic acid in
order to clean the perlators and shower heads in out hotel, which has more than 65 guests
rooms, since the chalk that builds up now is no more than a layer which is easy to wipe off.
Due to the fact that the efforts employed at maintaining the sanitary facilities can be kept to
a minimum, and resulting from the smaller electricity consumption, we are able to economise. Simultaneously, we also make an active contribution to environmental protection by
renouncing on aggressive cleansing agents.
We are glad to own a water treatment unit that is compatible with the environment and
which renders the optimum outpup at low running costs (approx. 10 € on electricity costs/
year). Moreover, this unit has finally provided us the solution to a problem we had been
confronted with day by day and which was difficult to put up with.
Given our satisfaction it will allways be a pleasure for us to recommend your company
and your produc to other clients.
Sincerely yours
Horst Schneider
Director

serem colocados nas suas instalações, o que faz
com que os clientes fiquem cientes da sua preocupação com o ambiente.

Num esforço para minimizar o nosso impacto
no meio ambiente, a água em nosso hotel/
restaurante é tratada com um sistema de
tratamento ecologicamente correto.
In an effort to minimize our impact on the
environment, the water in our hotel/restaurant is
treated with eco-friendly water treatment.
In Rücksicht auf die Umwelt, ist das Wasser in
unserem Hotel/Restaurant mit umweltfreundlicher
Wasseraufbereitung behandelt.

Contra incrustação e ferrugem

	Redução das incrustações em toda a tubulação
	Sistema ecologicamente correto sem produtos
químicos ou sais

	Instale você mesmo – sem necessidade de cortar tubos
	Adequado para diâmetros de tubo entre ½" e 20"

	Prolonga a vida útil das máquinas e
equipamentos

	Molde totalmente em acrílico para uma maior
durabilidade



Sem necessidade de manutenção

(38 mm e 500 mm)

	Funciona com qualquer tipo de material – ferro, cobre,
aço inoxidável, ferro galvanizado, PVC, PE-x, tubos
compostos com qualquer mistura de material, etc.



Garantia internacional de 10 anos do produto
Vulcan S25

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

www.cwt-international.com
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