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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.

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 kupariokside-
ja, eli hapettumisen seurauksena syntyviä kupari- sekä ruostesakkaumia.

1.  Bauer-vedenkäsittely aikaansaa vedessä olevan kalkin, 
kalsiumkarbonaatin CaCO3, kidemuodonmuutoksen. 
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, 
taloudellisen toiminnan.

luotettava
kumppani



Bauer Pipejet®-laitteistot isomman kokoluokan
käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin

Bauer PJM-vedenkäsittelylaitteella voidaan minimoida kalkkisaostumien aiheuttamat vesikaluste- 
ja toimilaitehäiriöt sekä saada lisäikää putkistojen elinkaareen vanhojen saostumien vähitellen 
poistuessa putkistosta.

Lämmitysjärjestelmissä Bauer-menetelmä sivuvirtasuodatuksella poistaa jo olemassa olevaa 
sakkaa ja tukoksia sekä niistä aiheutuvia lämmityshäiriöitä, kuten epätasaista lämmönjakautumista 
pattereissa tai lattialämmityksessä.

Laitteet soveltuvat ensi- ja jälkiasennukseen, niin nykyaikaisiin kuin perinteisiin putkistojärjestelmiin, 
kaikille putkimateriaaleille.

Lattialämmitysjärjestelmissä ongelmat ilmenevät aluksi jakotukkien 
virtausmittarien samentumisena ja epätasaisena lämmönjakautumisena 
lattiapinnoissa, pahimmassa tapauksessa lattialämmitysputkiston 
tukkeutumisena.

Vanhojen kiinteistöjen linjasaneerauksissa painopiste on pääosin käyttö-
vesi-, viemäri- ja sähköjärjestelmien uusimisessa ja varsin usein vanha 
lämmitysjärjestelmä jää vähälle huomiolle. Bauer-laitteisto laadukkaalla
ja helppokäyttöisellä sivuvirtasuodatuksella mahdollistaa hyvän huolenpidon 
ja energiatehokkuuden paranemisen myös vanhoissa lämmitysjärjestelmissä.

Lämmönsiirtimien uusimisen yhteydessä tapahtuva asennus on usein 
myös asennuskustannuksia säästävä toimenpide ja tärkeä ennenkaikkea 
siksi, että uusi lämmönsiirrin ja mahdollisesti vaihdettavat uudet patteri- 
venttiilit pysyvät toimintakuntoisina pidempään.

Bauer-vedenkäsittelylaitteisto koostuu ohjausyksiköstä,
signaalikaapelista ja vedenkäsittelyosasta.

Suljetuissa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä
Bauer-laitteen lisäksi  Bauer-sakanpoistosuodatus. 

Laitteisto toimii  sähköllä, 230 V pistotulppa-asennuksella.
Tehonkulutus PJM-32i ja PJM-40i laitteilla on noin 35 W ja
isommilla laitteilla 75-80 W.

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

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

Bauer- vedenkäsittelylaite

Patteriventtiilin
ahtaat tiehyet.

Patteriventtiili tukossa. Kalkkikerrostumaa
käyttövesiputkessa. 

Ruoste- ja kalkkikerrostumaa 
käyttövesiputkessa.

Jakotukin virtausmittarien
samentumat.

Epätasainen lämmönjakautuminen.

i

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

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