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Sản phẩm từ Đức 
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The Electronic Anti-Scale System
For Farming Applications 

www.cwt-international.com

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 10 năm trên toàn thế giới

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 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 vât 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 ốngThiết bị gia nhiệtLàm sạch đầu uống tự động
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►

Tiết kiệm chi phí với Vulcan

► Giảm cáu cặn bám trong toàn bộ hệ thống đường ống

►  Tối thiểu chi phí vận hành và bảo dưỡng

► Không cần muối và hoá chất

► Tiết kiệm thời gian vệ sinh

► pH không thay đổi – ngăn ngừa ăn mòn

► Ít vi sinh phát triển

Tăng năng suất cho trang trại của bạn

► Nâng cao hiệu quả của thiết bị làm lạnh                   

► Tối đa hoá tuổi thọ của máy móc và thiết bị             

► Giữ cho các hệ thống nước uống và tấm làm mát sạch

► Tăng hiệu suất của bộ gia nhiệt nước nóng              

► Giảm nồng độ vi khuẩn và tảo

► Giảm bênh tật và nhiễm trùng cho vật nuôi

Cáu cặn là một vấn đề lớn trong nông nghiệp.

Khi sử dụng nước cứng, sự tích luỹ cáu cặn 

sẽ làm giảm hiệu quả của toàn bộ trang 

trại. Điều này sẽ làm tiêu tốn rất nhiều thời 

gian, tiền bạc và năng lượng. 

Sự tích luỹ cáu cặn sẽ là nơi tuyệt vời để khi 

khuẩn và rong rêu hình thành và phát triển.

Nó là kết quả của bệnh tật, nhiễm khuẩn và 

làm giảm sự phát triển của động vật.

Vulcan — Thay thế cho giải pháp làm mềm

100%

EC
O-FR

IENDLYLYL SYSTEM

W
ITHH

O
UT SALTLTL OR CHEM

ICA
LSS

Nước uống tốt và sức khoẻ vật nuôi

Vulcan cung cấp nước uống tốt và khoẻ 

mạnh cho vật nuôi của bạn. Vi khuẩn và 

rong rêu được giảm bớt do Vulcan vì vậy 

sức khoẻ của vật nuôi được cải thiện. 

Giảm nồng độ tảo trong nước dẫn đến sự 

cải thiện đáng kể về hương vị của nước. 

Điều này thúc đẩy vật nuôi uống nhiều 

hơn dẫn đến tăng sức khoẻ của vật nuôi. 

Bạn sẽ thấy tỉ lệ tăng trưởng sẽ tốt hơn 

và ít bệnh hơn (VD: Giảm bênh nhiểm 

khuẩn ở chân của vật nuôi).

Lợi ích Vulcan cho nông nghiệp

Các lò ấp luôn sạch và hệ thoogns làm 

ẩm hoạt động hiệu quả, điều này thường 

làm tăng sức khoẻ của động vật. Bạn sẽ 

thấy vật nuôi tăng trưởng tốt và ít bênh 

hơn (VD: giảm nhiễm trùng chân gia 

cầm). Nước sẽ ngon hơn, động vật sẽ 

uống nhiều nước và khoẻ mạnh hơn.

Vulcan còn có hiệu quả trong việc giữ

nipple drinkers, bell drinkers và những 

đầu phun luôn sạch và không bị tắc 

nghẽn.
Máng nước trong trang trại Heo Hệ thống nước uống cho trang trại cừu 

Nước được uống 
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Vulcan improves animal health


