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Chất lượng - Sản xuất tại Đức

►  Được sản xuất bởi Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) ở Đức

► Hơn 30 năm kinh nghiệm trong xử lý nước vật lý 

► Thành công hơn 70 quốc gia trên thế giới

► Bảo hành quốc tế 10 năm

Ngăn ngừa Cáu cặn và Rỉ sét

  Giải pháp thân thiện với môi trường 

không dùng muối và hoá chất

  Kéo dài tuổi thọ cho máy móc và thiết 

bị

  Giữ lại những khoáng chất quan trọng 

trong nước

  Tuổi thọ cao, đúc acrylic  nguyên khối

  Bảo hành 10 năm trên thế giới

  Giảm cáu cặn đang bám trong hệ 

thống đường ống 

 Lắp đặt không cần cắt đường ống 

  Dùng cho đường ống từ ½" đến 40"

  Làm việc trên tất cả vật liệu – Sắt, 
đồng, nhựa, thép không rỉ, PVC, PE-
X, etc. 

  100% không cần bảo dưỡng
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Kết quả xử lý nước bằng Vulcan – Trước và Sau

Cáu cặn trong đường ống Làm sạch đầu ống tự động

M A D E  I N

GERMANY

Cây trồng và Cỏ



Vulcan được lắp đặt tại vườn ươm

"... Trong tất cả các năm này lá cây có màu tráng 

chứ không phải màu xanh như nó vốn có.

Sau khi lắp đặt Vulcan S25, Tôi không còn thấy 

vôi đọng trên lá cây và đấtTôi đã nhận ra hầu 

hết các sự cải thiện lớn trong sự phát triển của 

cây trồng. Tôi cũng phát hiện ra sự phát triển tốt 

hơn và nhanh hơn của cây trồng, sự khác biệt 

khi chúng ta rửa tay và thậm chí là quần áo. 

Cuối cùng tôi phải nói rằng. Tôi đã thực sự tìm 

ra giải pháp cho vấn đề của mình, điều đã làm 

phiền tôi suốt những năm qua."

Dear CWT,

I am a professional cultivator of decorative plants and trees for more than 30 years. 
I have always hard water quality problems. This water, I irrigate with it, comes from 
a bore. This water is brackish, which means of course, it is very bad for the plants. 
Actually, I have been burning my plants all these years because of too much salt.

I also have to emphasize on the fact that all these years the leaves of the plants 
had a white color and not the well known green color. That is, of course because 
of too much scale in the water.

Installing the Vulcan S25 device, I found out that there is no more white sedimen-
tation on the leaves and soil. Most of all I realized a big improvement in the growth 
of my plants. I also found out that there is better and quicker lathering, when we 
wash our hands or even clothes etc.

Finally, I must say that I really found the solution to my problem, which has been 
bothering me for all these years.

I really have to thank you from the bottom of my heart.

►

Lợi ích khi sử dụng Vulcan cho nông nghiệp

► Giảm cáu cặn cho đường ống, đầu phun và bộ lọc

►  Thúc đầy cho bãi cỏ khoẻ và xanh hơn

► Không cần muối và hoá chất mạnh

► Tiết kiệm thời gian cho việc vệ sinh

► Trái cây và rau củ giữ được hương vị tự nhiên

► Giảm thiểu nhu cầu phân bón và thuốc trừ sâu

Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá cần 

được quản lý đúng cách để tối đa hoá việc sử 

dụng. Khi nước cứng được sử dụng để tưới cây 

(băp, đậu...) vôi sẽ hình thành trên cây và lá 

chúng cản trở tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. 

Điều này gây cản trở quá trình quang hợp và 

sự phát triển của cây trồng của Bạn.

Vulcan – Thay thế cho giải pháp làm mềm
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Giải pháp thân thiện môi trường

Tông thường cáu cặn có cấu trúc giống như 

kính lúp, điều này nó đốt cháy cây trồng. Các 

bộ làm mềm có tác động tiêu cực đến môi 

trường trong các ứng dụng nông nghiệp do có 

nitrat tồn tại trong nước ngầm. Vì muối thải này 

mà các bộ làm mềm truyền thống được xem là 

không thân thiện với môi trường. Với các quy 

định và chế tài nghiệm ngặt đối với các doanh 

nghiệp sử dụng nhãn “thân thiện môi trường” 

và “trồng hữu cơ”,  thì phương pháp không 

hoá chất của Vulcan được ưu tiên.

Garden shop
570 01Thermi-Thessaloniki 
Greece

Christiani Wassertechnik GmbH
Köpenicker Str. 154, 10997 Berlin, 
Germany

Vulcan cung cấp nước ngọt

Với Vulcan, cây dẫ hấp thu nước hơn. Vulcan 

không chỉ tốt cho nước tưới mà còn cung cấp 

nước ngọt cho gia súc và gia cầm. Trong những 

ứng dụng này các đầu phun và những thiết bị 

liên quan đến đường nước sẽ ít cần đượng vệ 

sinh và bảo trì hơn. Vi khuẩn cũng không có 

nơi để tích luỹ và phát triển mạnh làm ảnh 

hưởng đến vật nuôi và thực vật được.

Ứng dụng:

► Thuỷ lợi và tưới tiêu

► Trồng thực phẩm Organic
► Chăn nuôi gia súc

► Green houses
► Vườn nho

► Đồn điền trái cây

► ...


