11

Bauer Watertechnology Systems

Energirenovering av
värme- och vattensystem
HSB Brf Elisetorp i Arlöv, Malmö
består av tre höghusbyggnader
med totalt 391 lägenheter.
– Före PipeJet-installationerna
Juli 2010, hade vi varje höst hängda radiatorventiler med ojämn
ugusti 2012 installerades värme, klagomål och många serviBauer Watertechnologys cetimmar som följd, från cirka en
PipeJet på Skånes Univer- tredjedel av våra lägenheter. Under
–Vi har på ett enkelt sätt upp- PipeJet-installationerna har vi
sitetssjukhus i tre byggna- andra värmesäsongen efter PipeJet
der om 16000 kvm som bla innehar installationen har alla problemen nått en klart bättre vattenkvalitét i redan sett att värmepumpen blivit effektivare och vår fjärrvärme
handkirurgi och urologiska kliniken. upphört säger Björn Cederslätt, våra rörsystem tillägger Björn.
Energieffektiviseringsprojektet är vicevärd och styrelseledamot Lars HSB Brf Norsen med 77 lägen- förbrukning har hittills minskat
finaniserat av EU och Region Skåne. Brorsson instämmer.
heter, installerade Bauer PipeJet med drygt 22% med kontroll av
– Vi konstaterar också att servi- i augusti 2010 på värmesystem 10 års energiförbruknings-statisHsb Brf Norsen och Hsb Brf
Elisetorp är två av 1000-tals Bauer cen på föreningens tvättmaskiner och tappvattensystem. Styrelse- tik. Vi hade varje höst ett antal
PipeJet-installerade fastigheter och de ständiga problemen med ledamot Per Jerling som är fast- radiatorventiler som hängde sig
i Sverige med avsikt att minska avlagringar i duschmunstycke, ighetsingenjör i sitt arbete, visste med ojämn värme i lägenhetersina energi-, service-, underhålls- tvättställsblandare, köksblandare av erfarenhet att värmeväxlarna na, detta har nu upphört säger
kostnader och minimera risken och ventiler i toalettstolar har behövde rengöras och vilka kost- Per Jerling.
Våra kunder bevisar PipeJet's
med att för tidigt behöva byta ut upphört ca två år efter PipeJet nader det innebar.
– Drygt 24 månader efter goda effekter säger Lars Hansson
tappvattenrör, värmerör, värme- installerats, säger Björn med ett
glatt
leende.
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