lsannoitsijauutiset

Kodin siivous helpottui

Pirjo Kroger asuu Asunto Oy Varjarin
kulmassa Kuopiossa. Han kertoo, etta
39 asunnon 11-vuotiaaseen taloyhti55n
asennettiin Bauer kayttiivesi- ja lammi
tysverkostoon vuoden 2017 kesalla.
Kayttoveteen Bauer laitettiin, koska
hanojen ja suihkujen suuttimet tukkeu
tuivat, ja suuttimia jouduttiin vaihta
maan. Huoltokaynnit lisaantyivat, sa
moin kustannukset.
Kalkkisaostumien puhdistaminen
kosteista tiloista ja keittiosta alkoi muo
dostua mahdottomaksi, erityisesti lasi-

nen suihkuseinama oli murheen kryyni.
- Kokeilin sitruunahapolla ja etikal
la, veitsellakin veistelin, mutta kalkkia
oli niin paksulti, ettei se irronnut. Kun
Bauer tuli, alkoi kalkin maara vahentya
ja puhtaanapito on helpottunut paljon.
Veden makukin tuntuu raikkaammalta.
Yksityiskohtana Kroger mainitsee,
etta hanen luonnonkiharat hiuksensa
tuntuivat aiemmin pesun jalkeen jaa
van tukkoiseksi, nyt ne tuntuvat peh
meammilta ja kammattavilta, vaikka
shampoot ovat entiset.

Lammitysverkostoon Bauer laitettiin
ennakoivasti, vaikka isoja ongelmia ei
viela ollutkaan.
- Paatos tehtiin meilla kivuttomas
ti, osakkaat pitivat isannoitsijan esitta
maa hankintaa jarkevana. Hallituksessa
oli jo etukateen tietoa Bauerista, ja hal
litus myiis teki lisaselvityksia. Minusta
hankinta oli investoinnin vaarti, varsin
kin kun ottaa huomioon, etta laite saas
taa jatkossa patterien sisuskaluja ja
venttileita. lnvestointi nyt tuli halvem
maksi kuin isot ongelmat myiihemmin.

lsannbitsijbiden kokemuksia

I

sanniiitsija Anja Oksmanilla Karttulas
ta on pitka kokemus Bauerin laitteista.
Ensimmaiset Bauerit asennettiin Kart
tulan kunnanviraston kayttiivesiverkos
toon 2000-luvun alussa.
- Tuohon aikaan olin myos Karttulan
Vuokratalojen toimitusjohtajana ja kun
nanvirastosta saatujen hyvien kokemus
ten myota laitteita asennettiin vuosien
saatossa myos Karttulan Vuokratalot
Oy:n taloihin seka kayttovesi- etta lam
mitysjarjestelmiin. Karttulassa vesi on
ongelmallista ja aiheuttaa pistesyopy
mia kupariputkiin.
- Eraaseen kahdeksan asunnon vuon
na 1984 valmistuneeseen rivitaloon
asensimme lammitysverkostoon Bau
erin. Tuon ajan muoviputket lapaisivat
happea, josta aiheutui pattereihin sakkaa
ja venttiilit tukkeutuivat. Talon keskella
olevat asunnot olivat totaalisen kylmia.
Putkifirma ehdotti koko lammitysver
koston uusimista. Lammitysjarjestelman
uusiminen olisi maksanut 50000 euroa,
kun Bauer maksoi silloin 5 000 euroa.
Kallis vaihtoehto hirvitti, siksi paatimme
kokeilla ensiksi Baueria. Koska pattereis
sa todettiin olevan paljon ruostesakkaa,
patterit huuhdeltiin varmuuden vuoksi
puhtaiksi, ja vasta sen jalkeen asennet
tiin Bauer. Melko pian alkoivat patterit
taas lammeta. Nykyisin jarjestelma toimii
moitteetta, kunhan suodattimia vaihde-

taan, aluksi tiiviiseen tahtiin ja nyt puo
len vuoden tai vuoden valein.
- Kylla on kannattanut. Kayttovesi
verkostoihin asennettujen Bauerien an
siosta ovat hanojen ja tiivisteiden vaih
dot loppuneet ja vesikalusteet toimivat
hyvin ja puhtaasti. Talia kokemuksellani
suosittelin Baueria suonenjokelaiseen As
Oy Metsolansatoon, jonne se asennettiin
vuonna 2007 kayttovesijarjestelmaan.
Silloin esiintyneet pistesyopymat loppui
vat eika putkiremonttia ole tehty. Myo
hemmin Bauer asennettiin myos lammi
tysjarjestelmaan ja energiankulutus on
laskenut. Olemme voineet kaantaa me
noveden lampoa pienemmalle, silla talo
on ollut suorastaan kuuma.
- Minulla on Bauerista hyvat kokemuk
set olipa kyseessa lammitys- tai kayttovesi
jarjestelma, Oksman toteaa ponnekkaasti.

******

Useissa isanniiitsija Heikki Haataisen
isannoimissa taloyhtiiiissa Kuopiossa
on Bauerin laitteet seka kayttovesi- etta
lammitysjarjestelmassa.
Lammitysjarjestelmassa siksi, etta pat
teriventtiilit eivat toimineet hyvin. Baue
rin asennuksen jalkeen venttiilit alkoivat
toimia jo 1-1,5 vuoden paasta asennuk
sesta, ja venttiilien huoltokeikat loppui
vat. Lammityspatterit alkoivat lammeta
tasaisesti, ja asumismukavuus parani.
- Tietoa Bauerista olen saanut eri jul-

Jo 20 vuotta Bauereita Pohjois-Savossa
- Toiminta perustuu sahkomagneettiseen virtaavan veden kasittelyyn.
- Vaihtuvataajuuksinen magneettikentta muuttaa veden mineraalihiukkaset
kiteiksi, jotka eivat tartu putkistojen seinamiin.
- Kiteiden muodostuminen alkaa puhdistaa putkistoa irrottamalla jo
olemassa olevia saostumia ja kerrostumia.
- Vuonna 2019 taloyhtiiiissa noin 560 Baueria, lammitysverkostossa noin 3 40,
kayttovesijarjestelmassa 240.
- Kayttajamaara jatkuvassa kasvussa.
- Eniten asennetaan vanhempiin taloyhtiiiihin, vahitellen uudiskohteisiinkin.
- Kaytossa myos liikekiinteistoissa, teollisuudessa, hotelleissa ja ravintoloissa,
terveydenhuollossa ja energiantuotannossa.
- Laite on ollut mukana VTT:n tutkimuksessa Putkiremonttien uudet hankinta
ja palvelumallit.

kaisuista. Muistan eraan lauantaiaamun
kymmenen vuotta sitten, kun luin Savon
Sanomien asumisliitetta. Siina kaupun
gin kiinteistiijen LVl-tekniikasta vastaa
vat kertoivat ottaneensa Bauereita en
siksi koekaytt55n, ja hyvien kokemusten
jalkeen kaupunki hankki niita lisaa. Mi
nut tuo lehtijuttu sai lopullisesti vakuut
tuneeksi. Oma merkityksensa on ener
giansaastiillakin. Kun venttiilit pelittavat
hyvin ja lammityskierrossa vesi kiertaa,
pystyy pikkuhiljaa lampoa laskemaan ja
energiakulua pienentamaan.
- Bauer on jo melko tuttu monessakin
taloyhtiiissa, koska usein taloyhtiiiissa
on osakkeenomistajina rakennusinsin55reja, lvi-insin55reja tai muuten kiinteis
ton kunnossapidosta kiinnostuneita ja
asioista selvaa ottaneita osakkaita. Ta
loyhtiot ostavat Bauereita joko suora
ostona tai leasing-sopimuksella. Kalmen
vuoden leasing on esimerkiksi pienelle
taloyhtiolle hyva vaihtoehto, koska siina
kuukausiera jaa muutamaan sataan eu
roon per laite. Kun sopimus paattyy, voi
laitteen ostaa omaksi yhden prosentin
maksuosuudella alkuperaisesta hinnasta.
Bauer-edustaja:
Mikko Timonen
040 900 7651

Hankinta myos leasingilla
- Sopimusajat 2-5 vuotta,
suosituin 3 vuotta.

- Ei avaus- eika laskutuskuluja,
paivavuokraa tai vakuutusmaksua.
- Laitteen saa omaksi sopimus
kauden paatteeksi yhden
prosentin maksuosuudella
alkuperaisesta hinnasta.

