O Sistema Eletrônico Anti-Incrustação
Casas e Vilas

Sem sais
Sem manutenção
Sem produtos químicos

Tecnologia alemã
Não é um sistema magnético

MADE IN
GERMANY

Vulcan - A alternativa para abrandadores de água

►	
Menos

tempo e esforço na gastos na manutenção da sua casa

filtros, chuveiros e pias ficam mais limpos
mais rápida de cozinhas e banheiros

►	
Economias

consideráveis com produtos de limpeza

sais minerais importantes permanecem na água

►	
Os

alimentos e bebidas conservam o seu sabor natural

►	
Facilita

a manutenção de piscinas
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Vulcan é um sistema anti-incrustação eletrônico
que faz o tratamento da água dura sem usar
sais ou produtos químicos A água é um recurso
valioso. No entanto, a água dura contém
incrustações dissolvidas que, eventualmente,
acumularão depósitos nas suas tubulações e
equipamentos. Todos os proprietários devem
usar um tratamento de água ecologicamente
correto para garantir que a tubulação fique
limpa. Assim você preserva o valor da sua casa
hoje e para as futuras gerações.
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A Vulcan-Impulse-Technology

Os irrigadores e o sistema de

Facilita a manutenção das

jardinagem ficam mais limpos

piscinas e deixa os filtros

e duram mais. As trocas

mais limpos. Redução no uso

ficam menos frequentes.

de produtos químicos e de
limpeza.

faz o tratamento da água com impulsos
eletrônicos que eliminam a capacidade de
aderência das partículas da incrustação.
As incrustações são removidas pela
água na forma de um pó fino. Vulcan
também dissolve cuidadosamente os
depósitos já existentes. O processo de
incrustação é revertido e a tubulação
volta a ficar limpa. Além disso, os tubos
metálicos normalmente sofrem com a
corrosão. Os impulsos eletrônicos do
Vulcan geram uma camada protetora de
metal-carbonato que impede a corrosão
alveolar.

a pele fica mais macia

limpeza mais rápida

as roupas e tecidos
ficam mais suaves

o cabelo fica mais macio
e mais fácil de cuidar

água da torneira rica
em sais minerais

pratos mais limpos e
com menos manchas

aumento na pressão
da água

economia na
manutenção de piscinas

economia com custos
de aquecimento
a máquina de lavar
funciona de forma
mais eficiente

Instale você mesmo

Instalação interna

Instalação externa

Vulcan é um produto que você mesmo pode
facilmente instalar em poucos minutos, sem
precisar cortar nenhum tubo. Você também
não precisa de nenhuma ferramenta. O Vulcan
deve ser colocado na tubulação principal de
abastecimento de água, que fica normalmente
próxima ao hidrômetro. Vulcan é adequado para
instalação interna e externa.

A solução ecologicamente correta para
a sua casa. A alternativa ecologicamente correta
para abrandadores de água. O tratamento de água
dura pode ser feito de duas maneiras. Os abrandadores de água removem o cálcio e o magnésio
adicionando íons de sais, que aumentam drasticamente a concentração de sódio da água potável. O
problema dos abrandadores é que eles, além de interferirem na qualidade da água através da adição
de sais, também precisam de muita manutenção e
constante reposição dos tabletes de sais com regulagens precisas. Por outro lado, Vulcan não precisa de manutenções e não altera a composição da
água. Ele mantém o cálcio e o magnésio na água
que são sais minerais importantes para o corpo.

Vulcan 5000
instalado em
uma casa

Contra incrustação e ferrugem

	Redução das incrustações em toda a
tubulação

	Prolonga a vida útil das máquinas e
equipamentos

	Sistema ecologicamente correto
sem produtos químicos ou sais

	Instale você mesmo – sem
necessidade de cortar tubos

	Molde totalmente em acrílico para
uma maior durabilidade

	Funciona com qualquer tipo

	Adequado para diâmetros de tubo
entre ½" e 20" (38 mm e 500 mm)



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

Sem necessidade de manutenção

Resultados visíveis do tratamento de água com Vulcan

Tubulação

Plantas em estufa

Clorador para piscina

Qualidade - Fabricado na Alemanha
►	
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
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►

Garantia internacional de 10 anos do produto
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