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Bauer Solutions Oy on suomalainen vuonna 2007 perustettu yhtiö,
joka valmistaa ja myy Bauer-vedenkäsittelylaitteita.

Laitteiden tuotanto ja tuotekehitys sijaitsee Saksassa, Forchheimissa.

Innovatiivinen ja kemikaaliton
Bauer-vedenkäsittelyjärjestelmä

omakotitaloon

Laitteen toimintaperiaate 
Bauer-vedenkäsittelylaite on ilman kemikaaleja toimiva, veden fysikaalisia ominaisuuksia 
muokkaava laite, jolla minimoidaan vesiputkistojen ja siihen kuuluvien venttiilien, lämmön-
siirtimien, hanojen ja muiden toimilaitteiden käytettävyyteen vaikuttava kalkkeutuminen. 
Laitteen kyky puhdistaa vesijärjestelmiä koskee myös rautahydroksideja sekä kuparioksi-
deja, eli hapettumisen seurauksena syntyviä kupari- sekä ruostesakkaumia.

1.  Bauer-vedenkäsittely aikaansaa vedessä olevan 
kalkin, kalsiumkarbonaatin CaCO3, kidemuodon-
muutoksen. Elintärkeä kalkki on edelleen vedessä, 
kidemuoto ja tarttumisominaisuudet muuttuneena.

2.  Vedenkäsittelyn vaikutuksesta vanhat saostumat 
pehmenevät, liukenevat ja poistuvat järjestelmästä.

3.  Puhdas vesi ja putkisto varmistavat erinomaisen 
vedenlaadun sekä järjestelmien häiriöttömän, talo-
udellisen toiminnan.



Käyttövesiputkiin kertynyttä kalkki- ja ruostekerrostumaa.Patteriventtiili tukossa.Patteriventtiilin ahtaat tiehyet.

Bauer Flowjet® FJM-25i omakotitalon käyttövesi- 
ja lämmitysjärjestelmiin
Bauer FJM-25i® -vedenkäsittelylaitteella voidaan minimoida kalkki- ja ruostesaostumien aiheutta-
mat vesikaluste- ja toimilaitehäiriöt sekä saada lisäikää putkiston elinkaareen.

Lämmitysjärjestelmissä yhdessä sivuvirtasuodatuksen kera Bauer-menetelmä poistaa jo olemas-
sa olevaa sakkaa ja tukoksia sekä niistä aiheutuvia lämmityshäiriöitä, kuten epätasaista lämmön-
jakautumista pattereissa tai lattialämmityksessä.

Laite soveltuu ensi- ja jälkiasennukseen, niin nykyaikaisiin kuin perinteisiin putkistojärjestelmiin, 
kaikille putkistomateriaaleille.

Patteriventtiileihin kertynyt magnetiittisakka heikentää ja estää lämmitysveden 
pääsyn patteriin ja siten aikaansaa heikon lämmitystehon. Lattialämmitysjärjes-
telmissä ongelmat ilmenevät aluksi jakotukkien virtausmittarien samentumise-
na ja epätasaisena lämmönjakautumisena lattiapinnoissa, pahimmassa tapauk-
sessa lattialämmitysputkiston tukkeutumisena.

Siirryttäessä maalämpö- ja ilma-vesilämpöjärjestelmiin on syytä kiinnittää eri-
tyistä huomiota lämmitysverkoston ja veden puhtauteen. Pumppujen lämmön-
siirtopintojen likaantuessa ainoa käytettävissä oleva varavoima lämmön tuot-
tamiseksi saattaa olla sähkö. Lämmitykseen käytetyn sähkön määrä voi olla 
epämieluisa yllätys.

Tuotteen hyödyt
1. Lisävuosia putkistoille, lisäarvoa kiinteistöille

2. Suojaa putkistoja

3. Varmistaa erinomaisen vedenlaadun

4. Lisää energiatehokkuutta

5. Säästöä huolto- ja korjauskustannuksiin

6. Ympäristöhyödyt

Lisää tuotteen hyödyistä verkkosivuiltamme
www.bauersolutions.fi

“Tuhannet Bauer-asiakkaat eivät ole hankkineet laitteistoja
  vain rahaa kuluttaakseen vaan rahaa säästääkseen.”

Bauer-vedenkäsittelylaite
Bauer-vedenkäsittelylaitteisto koostuu ohjausyksiköstä,
signaalikaapelista ja vedenkäsittelyosasta.

Lämmitysjärjestelmissä laitteistoon sisältyy
myös sakanpoistosuodatin. 

Laitteisto toimii sähköllä,
230 V pistotulppa-asennuksella. 
Tehonkulutus on noin 20 W.

i

Skannaa QR -koodi ja tutustu 
käyttäjäkokemuksiin ja videoihin
tai siirry selaimella osoitteeseen:

www.bauersolutions.fi/
asiakaskokemukset/>> käyttäjä-

  kokemuksiin
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