
Không muối

Không hoá chất

Không bảo dưỡng

Sản phẩm từ Đức 
Tuyệt đối không phải từ trường
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Trong các toà nhà lớn thường có nhiều khu vực cần quan tâm. 
Dưới đây là những ví dụ lắp đặt Vulcan điển hình cho các toà nhà lớn.

Khu vực lắp đặt Vulcan thường là đường ống nước cấp chính cho toà nhà (1), một 

hoặc một số đường nước nóng (2), cho hệ thống hồ bơi và spa (3), trong đường nước 

của nhà hàng.. etc.

Làm thế nào lắp đặt Vulcan cho 

Chung cư và Nhà cao tầng

1 Đường nước cấp chính

2 Đường nước nóng(s)

3 Nước hồ bơi
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Làm thế nào để chọn đúng kích thước Vulcan cho

Chung cư và Nhà cao tầng

Tại các nhà cao tầng thường lưu lượng nước khá cao vào thời gian cao điểm , Bạn nên 

chọn kích thước Vulcan như bảng dưới đây. Để chọn đúng Vulcan, nên kiểm tra kích 

thước đường ống chính.

Chất lượng - Sản xuất tại Đức

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

► Trên 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
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Pipe Diameter Model

max. 2" Vulcan S10

2½" - 3" Vulcan S25

3½" - 4" Vulcan S50

4½" - 5" Vulcan S100

5½" - 6" Vulcan S150

7" - 8" Vulcan S250

9" - 10" Vulcan S350

11" - 16" Vulcan S500



►

Lợi ích khi sử dụng Vulcan
►  Máy móc và thiết bị hoạt động tốt hơn: Tháp giải nhiệt, hệ nước nóng....

► Giảm và ngăn ngừa cáu cặn trên toàn bộ hệ thống đường ống

► Giảm thời gian bảo trì cho toàn bộ hệ thống nước của toà nhà

► Vệ sinh nhà bếp và nhà tắm nhanh hơn

► Bộ lọc, vòi sen, chậu rữa và bồn cầu luôn sạch sẽ

► Tiết kiệm đáng kể chất tẩy khi vệ sinh

►  Đầu phun tưới cây luôn sạch không bị tắc nghẽn

► Thức ăn và thức uống luôn giữ được hương vị tự nhiên

Quản lý những toà nhà lớn đòi hỏi phải quan 

sát liên tục các thiết bị kỹ thuật, trạm xử lý 

nước, khu vực ngoài trời... Vulcan giúp cải 

thiện khả năng quản lý, tính bền vững và linh 

hoạt trong nhiều lĩnh vực. 

Vulcan đảm bảo tất cả các thiết bị tiếp xúc 

với nước sẽ có được tuổi thọ tối đa cũng như 

giảm đáng kể sự cần thiết bảo trì của chúng.

Vulcan – Thay thế cho giải pháp làm mềm

Giải pháp cho cáu cặn và rỉ sét

Vulcan cẩn thận hoà tan cáu cặn đang bám 
trong hệ thống đường ống. Quá trình hình 
thành cáu cặn bị đảo ngược, vì vậy đường 
ống và thiết bị dần trở nên sạch trờ lại. Quá 
trình phá cáu cặn này sẽ không làm tắc nghẽn 
đường ống vì các tinh thể được hoà tan sẽ có 
kích thước siêu nhỏ và dễ dàng rửa trôi trong 
nước.

► Dừng cáu cặn trong đường ống và máy móc

► Nhẹ nhàng vệ sinh hệ thống đường ống

► Bảo vệ chống cáu cặn và rỉ sét

Dễ dàng lắp đặt

Vulcan là một sản phẩm có thể tự lắp đặt, 

dễ dàng lắp đạt trong vài phút, mà không 

cần phải cắt ống và những dụng cụ chuyện 

dụng. Vulcan nên lắp đặt tại đường nước 

cấp chính và thường ở gần đồng hồ nước. 

Vulcan có thể thích hợp lắp đặt trong nhà 

hoặc ngoài trời.100%
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Hệ thống đường ống trong một toà nhà chung cư Khu dân cư lớn

Công nghệ xung của Vulcan

Công nghệ xung đặc biệt của Vulcan 
lấy đi khả năng kết dính của các hạt 
cáu cặn vôi. Các hạt vôi đơn tinh thể 
có thể dễ dàng rửa sạch dưới dạng bột.
Vulcan còn cẩn hoà tan những cáu cặn 
đang bám trong hệ thống. Quá trình 
hình thành cáu cặn được đảo ngược 
vì vậy hệ thống đường ống sẽ dần trở 
lại sạch như trước. Ngoài ra, các xung 
điện Vulcan còn tạo ra một lớp kim lại 
carbonat để ngăn ngừa ăn mòn đường 
ống và thiết bị.

Lắp đặt Vulcan 

S100 cho đường 

nước cấp chính. 

Thiết bị này đang 

bảo vệ cho chung 

cơ với hơn 100 căn 

hộ riêng biệt.

Piping system Heating element in a hot water tank Inside a kettle

  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 toàn 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

Ngăn ngừa cáu cặn và rỉ sét

Kết quả xử lý nước bằng Vulcan - trước và sau

Yêu cầu thiết bị

Nồng độ kim loại/sắt trong nước không 

được >1 ppm và nồng độ mangan <0.1

ppm. Vulcan hoạt động tốt nhất với 

nhiệt độ bề mặt tối đa 95°C. Nồng độ 

hoặc nhiệt độ cao hơn có thể ảnh hưởng 

tới hiệu quả thiết bị trong một số trường 

hợp.

Một số ứng dụng

► khu dân cư

► Chung cư

► Ký túc xá

► Bệnh viện

► Nhà dưỡng lão

► Nhà trẻ

► Những toà nhà lớn

► etc.


