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Därför är det viktigt med rengöring och underhåll av 
värme-, dricksvatten- och varmvattensystem 

För HSB Brf Flygsläpet var det ingen tvekan om att samarbeta med 
Bauer Watertechnology Systems

Vattenledningsvattnet i Skarpnäck är mjukt-
medelhårt kalkhaltigt vatten. Detta gör att 
ventiler sätts igen av avlagringar och att 
störande kalkränder uppstår på bland annat 
kakel och glas i badrummen. Ibland fastnar 
radiatorventilerna så att värmen inte når ut  
i alla delar till lägenheter och lokaler. 

Ingemar Liljestad på HSB Brf Flygsläpet i 
Stockholm på Fallskärmsgatan talar om 
erfarenheterna med Bauer PipeJet® vatten- 
behandlingssystem med rengöring av 
värmesystem, dricksvatten- och varmvatten-
system på deras 87 lägenheter och lokaler 
på 7.796 kvm. För uppvärmningen av radiato-
rerna har de fjärrvärme och för varmvatten- 
produktion finns 3 st undercentraler med 
värmepumpar och topplast med fjärrvärme, 
alla centraler är från 1985.

”Det var Bauers långa erfarenheter med sina 
kunder som har varit så goda att vi nappade 
direkt på att Bauers vattenbehandlingssystem 
kunde göra nytta till våra medlemmar och 
fastigheterna. Installationen av Bauer vatten-
behandling på både dricksvattensystemet och 
värmesystemet utfördes 2010 eftersom vi 
ville förebygga dyra byte av värmeväxlare och 
rör samt kommande större VVS-renoveringar. 
Efter 11 års drift med Bauer vattenbehand-
lingssystem håller radiatorerna fortfarande 
en jämn värme och har gjort att klagomålen 
varit mycket få de senaste 10 åren. Innan 
installationerna av Bauer vattenbehandlings-
system fick vi göra åtgärder och motionera 
radiatorventiler regelbundet i många lägen-
heter varje år.

Ingemar berättar vidare att man har justerat 
ned framledningstemperaturen på värme- 
systemet med fem grader med fullt bibe- 
hållen värmekomfort, vilket medfört bespa-
ringar på drygt hundra tusen kronor varje år 
för föreningen, samt att man inte längre har 
några märkvärdiga klagomål från de boende 
beroende på ojämn värme i lägenheterna.

Ingemar poängterar att det fina var att retur-
temperaturen på fjärrvärmen gick ned från 
64–70 på årsbasis till 40–49 grader efter
Bauer installationerna och har legat kvar där 
år efter år.

Vi har helt enkelt fått ur mycket smuts d.v.s. 
avlagringar och korrosionsrester genom  
några filterbyten per år och på så sett hållit 
hela värmesystemet rent från driftproblem.

För termostatblandarna i lägenheterna på 
kall- och varmvatten i kök, toaletter och 
badrum har mycket få reparationer behövts 
efter att vi installerade Bauer vattenbehand-
lingssystem. En stark fördel är förknippad 
med den stora cirkulära miljöaspekten, den 
förlängda livslängden i rörsystemen som 
Ingemar sätter stort värde på.

Ingemar menar att Bauers vattenbehand-
lingssystem är kostnadseffektivt och har en 
kort återbetalningstid då rör, värmeväxlare, 
radiatorer, ventiler och termostatblandares 
livslängd blir avsevärt förlängd samt att repa-
rationer av igensättning och läckage minskar. 
Sammanlagt ger detta betydande årliga be-
sparingar. Vi har sparat mycket tid, färre

klagomål och sparat många goda slantar 
genom åren. Vid genomgången av värme-
ekonomin har vi sparat ca 100.000 kr per år 
sedan 2011.

Elförbrukningen av Bauers system kostar 
endast någon tusenlapp om året. Byte av 
filterpatronerna till värmesystemet utförs 
3–4 gånger om året är mycket enkelt att 
utföra och det kostar inte mycket, konstaterar 
Ingemar. Bauer installationerna har ju varit 
rena sparbössan för vår bostadsrättsförening.”

Enligt produktchef Lars Hansson på Bauer 
Watertechnology Systems, utvecklades det 
kemikaliefria Bauer systemet redan 1992, 
systemet baseras på ett starkt dynamiskt 
elektromagnetiskt fält med varierande och 
alternerande frekvens. Vi har många goda 
erfarenheter i Sverige sedan 2001.

Under årens lopp har vi samlat en mängd  
användares erfarenheter och priser. Ett av 
dem är erkännandet och tilldelningen av  
det nordiska Stora Produktivitetspriset, som 
tilldelades 2018. Det finns gott om olika 
tillämpningsobjekt i industrin, offentliga  
förvaltningsanläggningar, fastighets- och  
bostadsbolag samt villor. I bostads- och 
kontorsfastigheter används våra vattenbe-
handlingssystem i samband med tappvatten 
och värmeelement, golvvärme, värme- 
pumpar samt ventilations- och kylsystem, 
säger Lars Hansson.

Ingemar Liljestad menar att lönsamheten med Bauers vattenbehandlingssystem har varit utmärkt för 
våra värmesystem, dricksvatten- och varmvattensystem från första året 2010. Bauer Watertechnology 
hjälper till med tekniska frågor och vid bytet av filterpatron.




