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Bauer Watertechnology har specialiserat sig på en teknik för 
kemikaliefri elektromagnetisk vattenbehandlingsteknik som 
kan installeras i alla typer av fastigheter och industrier. Bauer 

Pipejet vattenbehandling lämpar sig för tappvatten, värme-, kyl- och 
befuktningssystem. Vattenbehandlingsapparaten genererar ett dy-
namiskt pulserande elektromagnetiskt kraftfält som oberoende av 
vattnets kvalitet och hårdhet och oavsett rörmateriel, renar rörsys-
tem, värmeväxlare, radiatorer, pumpar, ventiler, kranar och vatten-
armaturer från alla avlagringar såsom kalk, järn, koppar och andra 
vattenlösliga metaller. Korrosionen slutar att belasta systemet och 
bakterietillväxten minskar därmed avsevärt.

Ökad effektivitet i systemet
En minskad korrosion ökar systemens effektivitet och förlänger livs-
längden i hela systemet och de ingående tekniska vattenarmaturer 
som innebär färre vattenläckage och vattenskador. Bauer Pipejet 
kemikaliefria vattenbehandlingssystem installeras centralt i fastighe-

tens system, vilket tar 
cirka tre till sex tim-
mar per system och 
inga ingrepp behöver 
göras i den enskilda 
lägenheten eller loka-
len. Det kan ta cirka 
två till sex månader 
för att se effekt i ett 
äldre rörsystem och 
ett par år för att få ett 

förlängd livslängd på 
rörsystem gynnar både 
plånbok och fastighet

helt rent system. Bauer PipeJet installationer finns hos privata och 
kommunala bostads- och fastighetsbolag samt en rad av HSB´s och 
Riksbyggens bostadsrättsföreningar, samt hos privata sådana. 

- Hotell, sjukhus, vårdcentraler och industrier har även de fått
systemet installerat med mycket goda erfarenheter. Med detta vill 
jag låta ett par av våra kunder komma till tals om våra installationer, 
avslutar Thorbjörn Almroth på Bauer Watertechnology.

Nöjda kunder
- Systemet var i ett bedrövligt skick med alldeles för höga framled-
ningstemperaturer framtvingat av ojämn värme i huset (kalla lägen-
heter). Vid 0 grader var framledningstemperaturen till elementen
75C. Tre veckor efter Bauer-installationen hade vi sänkt framled-
ningstemperaturen med 25C till cirka 50C vid 0 grader utomhus.
Vi har ungefär 30 % lägre uppvärmningskostnad. Det viktigaste för
oss är att vi under tio års tid hade ständiga klagomål från de boende
när det gällde uppvärmningen men har sedan Bauerinstallationen
inte haft ett enda klagomål. Det säger en mycket nöjd Trond Ols-
son, styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Munklägret i Stock-
holm.
Göran Kampe, styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Rosengår-
den med 166 lägenheter i Vallentuna, berättar gärna om allt Bauer
gjort och är positiv till Bauers del av deras totallösning.

- Rosengården är en väldigt framåt förening med stort teknikin-
tresse. Ursprungligen hade de en oljeuppvärmd fastighet, därefter 
fjärrvärme. Nu är där pellets och både bergvärme, luft/vatten-vär-
mepumpar plus spetsolja. Bauer är på samtliga system till mycket 
stor belåtenhet, säger Göran Kampe avslutningsvis.g

- Med 20 års erfarenhet i Europa och
10 år i Skandinavien vet vi att vår
Bauer Pipejet vattenbehandlings-
teknik förlänger livslängden hos
tappvatten-, värme- och kylsystem
betydligt, berättar Thorbjörn Alm-
roth för Bygg & Fastighet.

- Vi har även fått bekräftat från
våra nöjda kunder att vi hjälpt dem 
att spara in 10 % och ibland mer på 
uppvärmningskostnaderna. Som 
ringar på vattnet har detta även 
inneburit minskade klagomål från 
deras kunder, konstaterar Thor-
björn nöjt. 

Installation i värmesystem tillsammans med filterlösning för slutet system.

Rör , före & efter Bauer installation

Smutsig värmeväxlare vs ren dito

Exempel på igensatta rör
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