Vaivatonta kaukolämpöä

Ilmajoen Lämpö
Ilmajoen Lämpö Oy on vuonna 2000 perustettu osakeyhtiö, jonka omistajia ovat Kurikan
Kaukolämpö Oy ja Ilmajoen kunta. Lämpö hankitaan Kurikan Kaukolämpö Oy:n tuotantolaitoksilta ja toimitetaan asiakkaille Ilmajoen keskustaajamassa, Koskenkorvalla ja Rengonharjulla. Ilmajoen Lämmön 35 km:n mittaista kaukolämpöverkostoa pitkin toimitetaan
vuosittain noin 32 000 MWh lämpöä. Asiakkaille tarjotaan vuoden jokaisena päivänä ja
tuntina hyvää ja luotettavaa palvelua, jota kehitetään jatkuvasti.

Ympäristöystävällistä lämpöä
Ilmajoen Lämpö Oy:n toimittamasta lämmöstä osa
tuotetaan jatkossa BAT-teknologiaa hyödyntävällä savukaasupesurilla, joka vähentää merkittävästi Ilmajoen lämpölaitoksen hiukkaspäästöjä. Vuoden 2020 lopussa valmistunut
investointi nostaa laitoksen kapasiteettia
noin 1,5–2 MW. Ilmajoen lämpölaitoksella käytetään polttoaineena haketta ja
palaturvetta. Investoinnin myötä hakkeen
käyttömahdollisuudet laajenevat myös
lämmityskaudelle.
Savukaasupesurilla käsittellään kaikki kiinteän polttoaineen poltosta muodostuvat
savukaasut, jotka pesuri puhdistaa. Myöhemmin pesuriin on mahdollista liittää lämpöpumppu tehostamaan lämmön talteenottoa
savukaasuista. Savukaasupesurin lämmöntalteenottokyky on noin 20–25 % kattiloiden lämpötehosta.

Savukaasupesuri-investoinnin ansiosta Ilmajoen Lämpö Oy:n toimittama kaukolämpö
on jatkossa entistäkin ympäristöystävällisempää!

Suosittu kaukolämpö

Katso videomme

Energiatehokas, vaivaton, kustannustehokas,
turvallinen, tasalaatuinen ja toimintavarma
kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitysmuoto. Ilmajoen Lämpö Oy:n asiakkaat pääsevät lisäksi nauttimaan alan edistyksellisimmistä ratkaisuista.

Astetta Parempi
Oletko rakentamassa tai remontoimassa omakotitaloa, tai onko lämmönjakolaitteiden uusiminen
muuten ajankohtaista? Vanhojen laitteiden energiatehokkuus ei pärjää nykyaikaisille laitteille.
Lisäksi lämmönsiirtimien ja muiden lämmönjakolaitteiden energiatehokas toiminta edellyttää
huoltoa ja ylläpitoa. Investointien sijaan laitteet ja niiden vaivattoman ylläpidon voi hankkia Ilmajoen Lämpö Oy:ltä edullisella kuukausimaksulla.
Myös mahdolliset häiriöt korjataan nopeasti ja ammattitaitoisesti.

Astetta Älykkäämpi
Ilmajoen Lämpö Oy:n kattavin palvelu sisältää uusimman tekoälypohjaisen lämmönjaon ohjauksen. Huonekohtaista lämpötilaa ja ilmankosteutta mitataan
jatkuvasti, ja tehojousto ennakoi ja torjuu kohteessa
muuten esiintyvät kulutuspiikit. Ratkaisu perustuu tekoälypohjaiseen oppimiseen, ja valtaosassa
kohteista on mahdollista saavuttaa 10 %:n säästö
energiankulutuksessa. Kysy lisää!

Ilmajoen Lämpö Oy:n digipalvelun
kautta voi esimerkiksi seurata oman lämmönkulutusta reaaliaikaisesti. Kysy lisää
myös muista kehittyneistä palveluista!

Puhtaamman ympäristön puolesta

• Ylivoimainen savukaasujen lämmön talteenotto
• Tehokas savukaasujen hiukkasten erotus
• Vaatimukset täyttävä lauhteenkäsittely

www.caligoindustria.com

ILMAJOKI

Haluatko lisätietoja
palveluistamme?
Ota meihin yhteyttä!
Ilmajoen Lämpö Oy
toimisto, puh. 06 450 9700
asiakaspalvelu@ilmajoenlampo.fi
www.ilmajoenlampo.fi

luotettava
kumppani

Lämpölaitoksen päivystys 24/7
Ilmajoen verkkoalue, puh. 040 195 7700

Kaikki sähköalan palvelut ammattitaidolla!

• www.jssuomi.fi
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