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Uppsöfnun í lagnakerfum geta skapað ýmis vandamál t.d. 

Í hitakútum – heimilistækjum – forhiturum – neysluvatni – 

dælubúnaði o.fl.

Elektroniski vatnsbætirinn. 
Vatnsbætir sem vinnur á 
uppsöfnun steinefna í lögnum.

Frábær og fljótleg leið til að 
bæta gæði vatns.

www.cwt-international.com

Stoppaðu ryð og tæringu strax og fáðu þér Vulcan.

  Minni vatnsþrýstingur vegna minna
þvermáls inn í lögnum.

  Orkutap í hitakútum vegna minni
leiðni.

 Minni leiðni í forhiturum. 

 Meira viðhald á lagnakerfum.

 Meira viðhald á dælubúnaði. 

  Litar handlaugar – 
 bað - sturtur.

  Stíflar síur í tækjum.
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1.  Stoppar uppsöfnun á steinefnum.
Vulcan umbreytir kristöllum  

calsium í vatninu þannig að það 

tapar þeim eiginleikum að límast 

við veggi lagnakerfisins.

2.  Vulcan hreinsar lagnakerfi.
 Vulcan leysir upp það sem er 

uppsafnað í lagnakerfinu og  

skilur eftir þunna verndarfilmu 

Í lagnaveggnum.

3.  Vulcan vinnur gegn ryðmyndun og tæringu.
 Vulcan framleiðir elektronisk  

ferli sem myndar metal  

carbonate verndarlag sem virkar 

sem vernd gegn ryði og tæringu.

Þetta þrennt gerir VulcanVandamál sem skapast vegna 
Uppsöfnunar á steinefnum í 
lagnakerfum



Vulcan – Gegn uppsöfnun  
steinefna og tæringu

Vulcan framleiðslu lína

Einka – Almennings – IðnaðarViðhaldsfría leiðin að betra vatni.

Vulcan elektroniski  
afjónarinn leysir
upp þau steinefni  
sem safnast hafa  
upp í lagnaveggnum 
og það skolast út sem 
örfínnt púður með  
tímanum.

    Vulcan virkar á allar 
tegundir af lögnum: Járn, 
kopar, stál, plast, PVC,  
PE-X, límd lagnaefni o.fl.

    Mjög auðvelt að tengja 
(koma fyrir) án þess að 
þurfa að taka lagnir í 
sundur.

    Vulcan vinnur útfrá 
sérstakri leiðni í formi púlsa 
en ekki segulmögnunar.

    Viðhaldsfrítt.

    10 ára ábyrgð.  Langlíft akríl gler

M A D E  I N

G E R M A N Y

    Þvermál lagna að innan helst rétt.

     Minni tími og fjármagn í viðhald.

    Aukinn afkastageta lagnakerfis til langs tíma.

   Matvæli halda betur sínu náttúrulega bragði.

   Húðinn verður minna þurr og mýkri.

    Tækjabúnaður heldur sinni réttu virkni.

    Steinefnin sem í vatninu skila sér alla leið til 
betri heilsu.

    Vatnið fer betur með húðina – meiri virkni.

Ávinningur af Vulcan 

Vulcan verndar lagnakerfið gegn óæskilegeri uppsöfnun á 

steinefnum og kemur í veg fyrir innri tæringu.

Módel Mesta  
þvermál pípu

Mestu afköst  
í wöttum

Wöttum

Vulcan 3000 1,5"    3000 l/h 2,0

Vulcan 5000 2"    5000 l/h 2,0

Vulcan S10 3"    10 m³/h 2,25

Vulcan S25 4"   25 m³/h 2,25

Vulcan S100 6"   100 m³/h 2,5

Vulcan S250 10"   250 m³/h 2,75

Vulcan S500 20"   500 m³/h 3,25

Hinar ýmsu framleiðslulínur af Vulcan leysa vandamál á 

einkaheimilum, almenningsstöðum  og í iðnaðargeiranum.

Vulcan S25


