Kierto- ja käyttövesiputket puhdistuivat palvelutalossa

Vattuvuori välttää turhat
remontit Bauerilla
3.10.2014

Vattuvuoren palvelutalon tekninen isännöitsijä Ismo Lind kertoo
joutuneensa vaihtamaan seitsemän hanaa ja puhdistamaan useita
patteriventtiileitä vuoden 2012 aikana. Varkauden mineraalipitoinen
verkostovesi alkoi tuottaa virtausongelmia kahdeksankymmentä asuntoa
sisältävän kiinteistökokonaisuuden putkistossa. Lind oli kuullut Bauer
-vedenkäsittelyjärjestelmästä esittelytilaisuudessa ja asennutti systeemin
Vattuvuoren kierto- ja käyttövesiputkistoon vuoden 2013 tammikuussa.

- Bauer-vedenkäsittelyjärjestelmä puhdisti ja on
pitänyt putket puhtaina
kierto- ja käyttövedessä,
kertovat Ismo Lind ja Matti
Holopainen.

– Kun uunin vesijärjestelmän liittimet
tiivistänyt sakka huuhtoutui pois, se alkoi
vuotaa, Lind virnistää.

Hapeton kiertovesi
Useiden kiinteistöjen kokemuksella Lind
toteaa tyytyväisenä, ettei Vattuvuoren
90-luvulla valmistuneeseen palvelutaloon aikoinaan laitettu muoviputkia.
Ensimmäisen muoviputkisukupolven
havaittiin vuosia myöhemmin läpäisevän happea. Kiertoveteen päässyt happi
alkoi ruostuttaa teräksisiä pattereita ja
paisuntasäiliöitä sisältäpäin. Ruostesakka alkoi kertyä paikkoihin, jossa virtaus
hidastuu eli juuri venttiileihin, termostaatteihin ja niille johtavien nousuputkien päihin. Tämän lisäksi sakka toimi
tehokkaana lämmöneristeenä pattereiden sisäpinnalla ja kiertovettä jouduttiin
lämmittämään yhä kuumemmaksi,
jotta asunnot lämpenisivät haluttuun
lämpötilaan.
Muoviputkien ohella Lind lisää listaan
kahdeksankymmentäluvun loppupuolella yleisesti asennetut joustoliittimet.
Onneksi niitäkään ei ole asennettu
asuntojen välille estämään äänen kulkeutumista putkessa kuten tapana oli.
Myös joustoliittimissä tapahtui happidiffuusiota eli hapen imeytymistä kiertoveteen muoviseinämien läpi. Hujanen
sanoo Vattuvuoren kaikkien neljän talon
yhteisen kiertovesiputkiston olevan niin
puhdas, että Bauerin sivuvirtasuodatin
vaihdetaan vain kerran vuodessa.

PTS järkitulkintaan
Teknisenä isännöitsijänä Lindin tavoite
on pitää kiinteistö kunnossa järkikustannuksin. Myös ylläpitoremontteihin tulee
riittää rahaa. Vattuvuoren palveluasunnot pintaremontoidaan aina asukkaan
vaihtuessa. Hän sanoo suoraan, että
PTS:ää, pitkän tähtäimen suunnitelmaa,
Vattuvuoren palvelutalo on 50-vuotiaan
Varkauden Vanhaintukisäätiön omistama nelirakennuksinen kiinteistökokonaisuus. Vuosina 1962 - 65 valmistuneet
ja 1995 kaukolämpöremontoidut talot
lämpenevät samalla lämmönsiirtimellä. Lind sanoo, että eri-ikäisten talojen
tasainen lämmittäminen ikäihmisten
palveluasumiseen vaatii toimiessaankin säätämistä. Patteriventtiileiden ja
nousuputkien virtausongelmat tekevät

homman liki mahdottomaksi.
Alati vaihdettavat vesikalusteet aiheuttavat vuoden aikana merkittäviä kustannuksia, vaikka työn tekisi talon oma
kiinteistönhoitaja. Lind laskee, että hana
maksaa 150 euroa ja sen vaihtaminen
omana työnä 50 euroa. Vuonna 2012
Vattuvuoren palvelutalossa vaihdettiin
epäkuntoon menneitä hanoja 1400
eurolla. Summa vastaa neljän asunnon
kuukausivuokraa.

Matti Holopainen ja Ismo Lind vastaavat Vattuvuoren palvelutalon kiinteistöjen hoidosta. Vanhan ajan talkkariolemus
kuuluu talon henkeen.

tulkittavan usein ilman järkeä. On silkkaa
hölmöyttä vaihtaa hyvin toimiva lämmönsiirrin vain siksi, että sen käyttöikä
on kirjattu paperiin. Jos sen käyttöikä
lisääntyy Bauer-vedenkäsittelyjärjestelmällä vaikka 50 % PTS:n mukaisesta, on
Bauerin hinta hankittu takaisin ja muut
säästöt ovat ekstraa.

Kannattava ratkaisu
Bauer-vedenkäsittelyjärjestelmän asentaminen säästää Lindin mukaan monella
sektorilla. Siivoojat ovat kiitelleet, kun
kalkkikertymien hankaus pinnoilta on
selvästi vähentynyt. Lämmin käyttövesi
tulee putkesta juoksuttamatta ja vettä
säästyy. Vesikaluste- ja patteriventtiiliremontit ovat loppuneet. Lämmönsiirtimen vaihtotarve on siirtynyt tulevaisuuteen. Erityisen tyytyväinen Kuopiossa
asuva Lind on Vattuvuoren käyttöveteen:
– Tämä on paremman makuista kuin kotona hän nauraa.

Bauer
vedenkäsittelyjärjestelmä
Saksalais-suomalaisen Bauervedenkäsittelyjärjestelmän
toimivuus on osoitettu kiistatta niin
tutkimuslaitoksissa kuin käytännön
kohteissakin. Haponkestävästä teräksestä
valmistetun yksikön läpivirtaavaan veteen
kohdistetaan vaihtelevataajuuksinen
sähkömagneettikenttä. Se muodostaa
veden mineraalihiukkasista
mikroskooppisia kiteitä, jotka
alkavat tarttumisen sijasta huuhdella
putkiston sisäpintaan jo tarttuneita
kovuustekijäpartikkeleita. Irronnut
sakka kerätään verkoston päässä olevaan
suodattimeen ja suodatettu vesi jatkaa
magneettikäsittelyn kautta uuteen
kiertoon. Käyttövesiputkiston sakka
huuhtoutuu veden mukana viemäriin.

Puhtaat putket
Lind ja kiinteistönhoitaja Matti Hujanen
kertovat vesikaluste- ja patteriventtiiliongelmien loppuneen täysin Bauer-vedenkäsittelyjärjestelmän käyttöönoton
jälkeen. Hanoja ei ole tarvinnut vaihtaa
vikojen vuoksi sitten vuoden 2012.
Palvelutalo ruokahuollosta vastaavan
Justiinan Hyvinvointipalvelut Oy:n monitoimiuunille käytössä puhdistuneet
putket aiheuttivat kuitenkin ongelman:
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Circulating and household waters purified
in an assisted living facility

Vattuvuori avoids unnecessary
renovations with Bauer
Ismo Lind, the technical building manager of the Vattuvuori assisted living
facility, says that he has had to change seven taps and clean several radiator
valves during 2012. The hard water in Varkaus started to produce flow problems
in the plumbing of the real estate that consists of eighty flats. Lind had heard
about the Bauer water treatment system at a presentation and had the system
installed on the circulating and household water system in January of 2013.
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– Bauer water treatment
system cleaned the pipes
and has kept them clean,
says technical building
manager Ismo Lind.

– When the deposits that had sealed
the connectors of the oven water system
were washed off, it started to leak, Lind grins.

Circulating water lacks oxygen
With his experience from several properties, Lind states with satisfaction that
no plastic pipes were installed in the assisted living facility in Vattuvuori, built in
the 90s. It was observed years later that
the first generation of plastic pipes let in
oxygen. Once the oxygen got into the
circulating water it started to corrode
the expansion tanks from within. The
rust sediment started to accumulate in
places were the flow decreases, in other
words, right at the valves, thermostats,
and the ends of the risers leading up to
them. The deposits were also an efficient
thermal insulator on the radiator interiors and the circulating water needed to
be heated more and more to heat the
flats to desired temperatures.
In addition to plastic pipes Lind
adds to the list the flexible connectors
that were commonly installed in the
late 80s. Luckily they have not been
installed between flats to prevent sound
travelling in the pipes, as was usual at
the time. The flexible connectors also
underwent oxygen diffusion, the permeation of oxygen through the plastic walls
into the circulating water. Hujanen says
that the circulating plumbing system
shared by all four buildings at Vattuvuori
is so clean that the Bauer bypass filter is
only exchanged once a year.

Long-term plans interpreted
rationally

The Vattuvuori assisted living facility is
owned by the 50-year-old Varkauden
Vanhaintukisäätiö and consists of four
buildings. The buildings, finished in
1962 - 65 and 1995 have undergone
district-heating renovation and are
heated by the same heat exchanger.
Lind says that heating houses of various
ages evenly for assisted living by the
elderly requires adjustments even when
it works. Problems with radiator valves
and riser flow problems make the job
nearly impossible.

The indoor plumbing fixtures and
appliances that need constant changing
produce significant costs even if the
work is done by the property’s own
superintendent. Lind calculates that a
faucet costs 150 euros and changing it
50 euros. In 2012 broken faucets were
replaced for 1400 euros worth in the
Vattuvuori assisted living facility. The
sum corresponds to the monthly rent
from four flats.

Clean pipes
Lind and superintendent Matti Hujanen
report that the indoor plumbing fixture
and the radiator valve problems have
ended completely since starting to
use the Bauer water treatment system.
It has not been necessary to change
faucets due to malfunction since 2012.
Clean pipes did cause a problem to the
multifunction oven of the Justiina Hyvinvointipalvelut Oy, in charge of catering
at the assisted living facility:

As the technical building manager,
Lind’s aim is to keep the property in
shape at a reasonable cost. There also
needs to be enough money left over for
maintenance renovations. The surfaces
at the Vattuvuori assisted living facility
flats are renovated every time a new

Matti Holopainen and Ismo Lind are responsible for the real estate management at the Vattuvuori assisted living
facility. Traditional janitors form part of the houses’ atmosphere.
tenant moves in. He states directly that
the long-term plans are often interpreted without using any common sense. It
is foolish to replace a well-functioning
heat exchanger only because its service
life has been spelled out on paper. If the
Bauer water treatment system increases
the heater’s service life 50% from what
has been stated in the long-term plan,
the price for the Bauer has been repaid
and all the other savings are extra.

A profitable solution
According to Lind, installing the Bauer
water treatment system saves on many
sectors. The cleaners have been grateful
to be scouring less limescale from off
the surfaces. The warm household water
comes out of the pipes immediately,
saving water. There have been no more
of indoor plumbing fixture and radiator
valve repairs. The heat exchanger does
not need to be replaced until later in
the future. Lind, who lives in Kuopio, is
particularly happy with the Vattuvuori
household water.
– This tastes better than at home, he
laughs.
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Bauer
water treatment system
The functionality of the German-Finnish
Bauer’s water treatment system has been
proven indisputably both in research
centers and in real-life buildings. An electromagnetic field of varying frequencies
is directed at the water flowing through
the unit made of acid-resistant steel. It
forms microscopically small crystals from
the mineral particles in the water that,
instead of clogging, start to flush off the
hard particles already attached to the
pipes’ inner surfaces. The loose deposits
are gathered into a filter at the end of the
system and the filtered water goes on to
be re-circulated after the magnetic treatment. The sediment from the household
water pipes is flushed down to the sewer
with the water.
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