HSB Brf Wien i Örnsköldsvik
Fastigheten är byggd 1959 och har 27 lägenheter med 2028 kvm
samt ett antal affärslokaler om ca 1940 kvm.
År 2010 Installerades Bauer PipeJet för värmesystemet.
Anledningen var att cirkulationen var mycket bristfällig och flera
element var kalla och fick ersättas med ett nytt element under den
kalla delen av året. Vi var tvungna att sätta pumpen på maxtryck
för att få ut värmen vilket också gjorde att det blev oljud i värmesystemet för lägenheterna och i lokalerna.
När Bauer vattenbehandlingssystem installerades så löstes avlagringarna snabbt upp från ventiler och förträngningarna som fanns i
rören och de fångades upp i bauer filtret. Det märktes så snabbt att
pumptrycket kunde sänkas till mintryck på bara fem månader samtidigt så försvann oljudet i hela värmesystemet.
Vi kunde sänka 5 grader på framledningstemperaturen redan första
året. Vår direkt mätbara besparing är 10 000 kWh per år i elenergi
för att matarpumpen har gått från högsta tryck och numer går pumpen på minsta tryck samt att på flödesavgiften för fjärrvärmen
sparar vi ca 2 500 kr per år. Vi har också fått våra servicekostnader
reducerade på värmesystemet sedan Bauer PipeJet installerades.

När vi nu senare har kompletterat värmesystemet med frånluftsvärmepump så ser vi ytterligare nyttan av Bauer genom
att vi kan ha låga framledningstemperaturer och låga retur
temperaturer. Detta ökar värmepumpens effekt och livslängd.
2015 köpte föreningen ytterligare ett Bauer vattenbehandlingssystem för installation på tappvattnet för att även rengöra och
skydda dessa ledningar samt minska risken för bakterietillväxt
och legionella.
Jan-Olof Andersson är väl insatt i underhålls- och energiteknik
och rekommenderar installationer av Bauer PipeJet till andra.
Filtret är enkelt byta eftersom man kan se när det är dags för
filterbyte och det tar ju bara 10 minuter att byta.
Och resultaten håller i sig år efter år, det är tveklöst en bra
investering säger Jan-Olof.
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