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Problemem w procesie eksploatacji wież chłodniczych jest  

osadzanie się wewnątrz urządzeń kamienia. Stężenie za-

wartych w wodzie związków wapnia stale rośnie, ponieważ 

woda odparowuje, a z każdym uzupełnieniem poziomu wody 

w instalacji wprowadza się nową porcję osadotwórczych 

związków. Ten typ kamienia kotłowego jest trudny i kosztow-

ny do usunięcia. 

Vulcan zmniejsza ilość osadów a tym samym redukuje 

częstotliwość i koszty konserwacji przy znacznym wydłużeniu 

czasu eksploatacji.

Przykłady zastosowań
► Wieże chłodnicze

► Wymienniki ciepła

► Agregaty chłodnicze

► Systemy chłodzenia i mrożenia

► Pompy próżniowe i zawory

► Młynki, miksery, mieszadła

► Instalacje chłodnicze i skraplające

► Piece, piekarniki, wyciskarki, tłocznie

► Przetwórstwo spożywcze

Technologia Vulcan-Impuls uzdatnia 

wodę odbierając związkom wapnia 

zdolność do przylegania do 

powierzchni. Osady z twardej 

wody w postaci pyłu można łatwo 

usunąć. Elektroniczne impulsy 

Vulcana generują unikalną  

warstwę ochronną, która 

zapobiega korozji wżerowej w 

rurach. Vulcan rozwiązuje problemy 

ze wszelkiego typu osadami.

Korzyści, jakie daje Vulcan

► wydłuża czas życia i pracy urządzeń przemysłowych

► wydłuża okresy między przeglądami

► zwiększa ogólną wydajność

► bardziej efektywne wykorzystanie energii

► eliminacja szkodliwej chemii

► łatwiejsze i szybsze czyszczenie

►  montaż nie wymaga przerw i wyłączeń w procesie 
produkcyjnym

► szybki zwrot kosztów zakupu urządzenia Vulcan

Vulcan to twój ekologiczny system uzdatniania wody, bez użycia soli i 
innych środków chemicznych

Fizyczne uzdatnianie wody
Zastosowania w przemyśle

Sposób na kamien i rdzę 
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Do naszych klientów zaliczają się                 Analiza przypadku problemów wieży chłodniczej z Japonii 

► Alcatel

► Bayer-Leverkusen

► BOSCH

► DaimlerChrysler

► Dynamit Nobel

► Hyatt Hotels

► Mc Donald’s

► Mövenpick

► SHELL

► Siemens

► Universität München

► Viessmann

► Volkswagen
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“ ... Weryfikacja skuteczności: Jakiś czas po zainstalowaniu urządzenia Vulcan sprawdzono 
stan instalacji wieżowych. Po 6 miesiącach, bez stosowania żadnych dodatkowych  środków 
chemicznych, wewnątrz chłodni i w rurach wymiennika ciepła prawie nie było kamiennego 
osadu a wskaźnik poziomu zanieczyszczenia wody nie wykazywał zmian. (Zwykle bez 
środków chemicznych do uzdatniania jakość wody pogarsza się, co generuje alarm o 
wzroście poziomu zanieczyszczenia wody).
Warstwa krzemionki przylegająca na wymienniku ciepła była łatwo usuwalna (ustępujący 
pod naciskiem palca!). W pełni potwierdzamy skuteczność działania urządzenia Vulcan ...“

Test report on Vulcans (pulsed water treatment systems)  
installed as a preventive measure against scale buildups causing faulty of 

the cooling towers 
February 24, 2007 

 

Tested field:  Factory of a pharmaceutical company 

 

Installation sites:  Cooling towers on the rooftop of the second building 

2-1 cooling tower A:  Makeup water piping size is 50A. 

2-2 cooling tower B: Makeup water piping size is 50A. 

1 cooling tower C: Makeup water piping size is 50A and circulating piping size is 80A. 

 

Model installed:  

Vulcan S25 

 (water treatment capacity: 25 m3/hour) 

 

Date installed: 

For the cooling towers A, B, and C: July 22, 2006 

For the cooling tower C: October 6, 2006 

 

 Objectives:   

To prevent scale buildups on the cooling towers. 

To reduce chemicals used for water treatment 

             (measure for complying with ISO 14001) 

To save the energy cost by preventing the deterioration of the heat exchange effectiveness 

 

Verification o f the e ffectiveness: 

After installation of the Vulcans, the statuses of the cooling towers A, B, and C were inspected without using any water 

treatment chemicals. Even after elapse of approximately six months, almost no scale buildups were observed inside the 

refrigerators and the heat exchanger tubes, and no water pollution warning was displayed. (Usually, without water treatment 

chemicals, the water quality is deteriorated and water pollution warning is displayed.) Silica adhered on the cooling towers was 

easily removed with a finger touch. With these results, the effectiveness of the installation of the Vulcans could be confirmed. 

 

Remarks (Summary) 

The water treatment system, Vulcan, has the following features: (For details, refer to the brochure attached.) 

Vulcan changes only the crystal structure of scales without changing the quality of water. Therefore, nothing is added or 

reduced to or from the ingredients of water. The water through Vulcan is soft and has an increased permeability. Vulcan makes 

city water to drinking water and can be used as better cooling water. 

(*) The effectiveness of the water treatment in the water supply line will last for 48 hours and for approximately 2 km in distance. 

Major features include: 

- Prevents buildups of rusts and scales 

- Makes cleaning in the kitchen and bathroom much easier (toilets, showers, tiles, joints, etc.) 

- Drastically reduces the clogging due to oil balls 

- Eliminates the necessity of strong chemicals for removing scales. 

- Eliminates the necessity of additives. 

- Does not change the water quality. 

- Prevents the clogging at the time of drainage 

 

Vulcan installed on the 

circulating piping (80A) 

 

Used for the cooling towers 

 A, B, and C 

 

Used for the cooling towers C 

Vulcan installed on the 

makeup water piping 

(50A)

M A D E  I N

G E R M A N Y

Jakość - Made in Germany
	 ► Autorski patent Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) Berlin
	 ► Ponad 30 lat doświadczenia w uzdatnianiu wody
	 ► Ponad 150,000 zadowolonych klientów na świecie
	 ► Technologia stosowana w ponad 40 krajach Sposób na kamien i rdzę 

M A D E  I N

G E R M A N Y

Vulcan - broń przeciw kamieniowi i rdzy

Vulcan jest przyjaznym dla środowiska urządzeniem 

które chroni twoje rury i wyposażenie domu przed  

kamieniem i rdzą. 

 
►  Ekologiczne rozwiązanie bez użycia środków 

chemicznych 

► Redukcja kamienia nagromadzonego w rurach

► Maximum żywotności urządzeń AGD w domu

► Ważne dla życia minerały pozostają w wodzie 

► Trwałość – wszystkie elementy zatopione w akrylu  

► 10 lat międzynarodowej gwarancji 

Vulcan S25

 

► Urządzenie bezobsługowe

► Łatwa instalacja bez cięcia i odkręcania rur  

► Produkowane dla rur o średnicy od  1/2“  - 20“  pi

►  Działa na rurach z każdego materiału - stal, miedź, 
tworzywa, rury wielowastwowe


