Värme
med respekt för miljön
Lämpöä ympäristöä kunnoittaen

Närpes Fjärrvärme Ab
Närpiön Kaukolämpö Oy
Aktiebolaget Närpes Fjärrvärme Ab - Närpiön Kaukolämpö
Oy är blev grundat under våren 2006. Bolaget ägs till 93 %
av Närpes Stad och till 7 % av Närko Oy. Bolaget ger jobb
åt tre personer och ytterligare tre dejourer som övervakar
anläggningarna nattetid och över helger.
Närpes Fjärrvärme Ab har byggt och äger två värmecentraler. Huvudcentralen som finns belägen på industriområdet i Finby samt reservcentralen som finns i centrum.
Dessa två centraler skall förse våra kunder med värme.
Bolagets mål är att kunna använda huvudcentralen i så
stor utsträckning som möjligt. Detta eftersom det är BIObränslen som används i den fasta bränslepannan. Pannorna i vilka fasta bränslen används har en total effekt på 9,0
+ 4,0 MW. Genom att fasta och förnyelsebara bränslen används i vår anläggning medför det att vi sparar på miljön.
Utsläppen minskas genom bättre förbränning i eldstaden
och det är ju positivt med tanke på miljön.

Närpes Fjärrvärme Ab – Närpiön Kaukolämpö Oy on Närpiön Kaupungin ja Närko Oy:n omistama osakeyhtiö, josta
kaupungin osuus on 93 %. Yhtiö perustettiin vuonna 2006.
Se työllistää kolme henkeä, mikä lisäksi listolla on kolme
päivystäjää, jotka valvovat lämpölaitosten toimintaa öisin ja
pyhäpäivinä.
Närpiön Kaukolämpö Oy omistaa kaksi lämpölaitosta, joista
päälaitos sijaitsee teollisuusalueella Finbyssä ja varalaitos
Närpiön keskustassa. Molempia käytetään, mutta päälaitosta hyödynnetään niin paljon kuin mahdollista. Päälaitos
käyttää kiinteää BIO-polttoainetta, joka säästää ympäristöä
ja tulipesän lämpötilan vuoksi päästöt ovat vähäiset.
Lämpöverkoston pituus on n. 21, 4 km ja siihen mahtuu
noin 500 000 m3 lämmintä vettä. Verkostoa voidaan
laajentaa, jos asiakasmäärä kasvaa. Vuoden 2013 lopussa
meillä oli 110 asiakasta, joiden lämmönkulutus luetaan
elektronisilla mittausvälineillä.

Palaturve edullinen
kotimainen lämmityspolttoaine.
Ins.tsto R. Mäki-Kyyny Oy
Taipaleentie 3, 61800 KAUHAJOKI
040-5270855
reijo.maki-kyyny@pp.inet.fi

Värme från när-regionen

Mätare avläsning

Ledningsnätets längd är ungefär 21,4 km långt och rymmer ca 500 m3 varmt vatten. Temperaturen på vattnet i
nätet varierar mellan 40°C – 110°C, beroende på årstid.
I slutet av år 2013 hade vi 110 kunder. Nätet kan byggas
ut om kundantalet ökar.

Avläsningen av värmeförbrukningen hos kunderna görs
elektroniskt med avläsningsapparatur. Detta är möjligt när man har samma typ av mätutrustning hos alla
kunderna. Dessutom kan man ansluta mätutrustningen
direkt till ett faktureringsprogram. På detta sätt utförs
avläsningarna smidigt både för kunderna och för fjärrvärme bolaget. Mätaravläsningarna görs en gång per
månad oavsett förbrukningsmängd.

Värme produceras enligt följande bränsleblandning / Lämpöä tuotetaan seuraavasti:
bittorv / palaturve 						35 %
torvbriketter / turvebriketit 					
28 %
skogsflis / metsähake						
21 %
återvunnet trä (AB klass) / kierrätyspuu (AP) 		
9%
kumminrester / kuminajäte 					
6%
tung brännolja / raskas polttoöljy ECO180 		
1 %*
* Används endast vid de högsta förbrukningstopparna / Käytetään vain korkeissa pakkaspiikeissä.

L. SIMONS TRANSPORT

Jordbyggnadsarbeten och stenmaterial
- Husgrunder, vägar, vatten-, värme- och avloppsledningar m.m.
Maarakennustyöt ja kiviainekset
- Perustukset, tiet, vesi-, lämpö- ja viemärilinjat y.m.

L. Simons Transport • Terminalvägen 4, FIN-64200 Närpes-Närpiö
Tel: +358 (0)20 793 9670 • Fax: +358 (0)20 793 9672 • info@simonstransport.fi • www.simonstransport.fi

Närpes Fjärrvärme Ab / Närpiön Kaukolämpö Oy
Fabriksvägen 8, 64200 Närpes
Tel. / Puh. 050 430 2399
info@narpesfjarrvarme.fi

www.narpesfjarrvarme.fi

Tag kontakt med oss, så reder vi ut
huruvida det är möjligt att ansluta Ert hem
eller företag till fjärrvärmenätet!
Ota yhteyttä meihin, niin selvitetään
voiko kotisi tai yrityksesi liittyä
kaukolämpöverkkoon!

Rakennamme
KAUKOLÄMPÖVERKOT, LÄMPÖKESKUKSET
JA KIINTEISTÖJEN LÄMMÖNSIIRTIMET

www.luokkahitsarit.fi

Haketusurakointia, hakkeen myyntiä
ja toimitusta.
Ostetaan rankaa, risuja ja kantoja sekä
palaturvetta.
Rakennuspurkuja.

Bioenergian ammattilainen

Yhteydenotot
0400 366 856

