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Därför är det 
viktigt med    
rena rörsystem 
Lägre kostnader, bättre driftekonomi och förlängd livslängd på rörsystem. Dessutom klart bättre vatten.

– Radiatorerna värmer ordentligt nu, vilket jag inte upplevt på samma sätt tidigare, säger kunden

Bo Svensson, ledamot och vice ordförande i HSB Brf Sachsen.

Efter många år av kalla radiatorer och klagomål från hyresgäster krävdes en permanent lösning för HSB Brf Sachsens värmesystem
– Under hösten 2014 beslutade vi oss därmed för att installera Bauer PipeJet för att lösa driftproblemen med värmesystemen för föreningens

215 lägenheter och lokaler, säger Bo Svensson som är ledamot i styrelsen och har många års yrkeserfarenhet som fartygsmaskinchef samt

driftingenjör av värmesystem och värmepumpar inom energibolaget Öresundskraft.

Liknande erfarenheter har HSB Brf Flygsläpet i Skarpnäck som har använt Bauer PipeJet på sina 87 lägenheters kall- och varm-

vattensystem samt värmesystem sedan 2010. Ingemar Liljestad, styrelseledamot på Brf Flygsläpet, berättar att man har justerat ned fram-

ledningstemperaturen på värmesystemet med fem grader med fullt bibehållen värmekomfort, vilket enligt Ingemar medfört en besparing på 

flera hundra tusen kronor för föreningen, samt att man inte längre har några klagomål från de boende. 

Bauer Watertechnology har specialiserat sig på en kemikaliefri elektromagnetisk vattenbehandlingsteknik som installeras i flerfamiljs-

fastigheter och industrier. Bauer PipeJet är en teknik som rengör och förlänger livslängden på radiatorer, värmeväxlare och övriga delar av 

rörsystemet, vilket sänker underhållskostnaderna samt möjliggör en energioptimal driftsituation  –  naturligtvis utan kemikalisering.

I september 2014 installerades Bauer PipeJet i HSB Brf Sachsens tre värmesystem.
– Vi har redan efter fyra månaders drift kunnat sänka framledningstemperaturerna i värmesystemen med tre till fyra grader baserat på de

höjda returtemperaturerna från ventilationssystemet, samt att de boende nu är nöjda med värmen i lägenheterna säger Bo Svensson.

Eva Ingers, ordförande i Brf Sachsen Helsingborg tillägger att de redan har sett utfallet i de månatliga kostnaderna.
– Månadskostnaden för uppvärmningen har initialt sänkts med 20 000 kronor per månad.
Det här ser mycket lovande ut för vår bostadsrättsförenings framtid. Vi är väldigt nöjda.
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