Tryggt, miljövänligt och bekvämt

FJÄRRVÄRME

Hållbar uppvärmning
med fjärrvärme
Energivalet för en hållbar framtid.
Klimatsmart både för dig och för planeten.
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Tryggt, miljövänligt och
bekvämt med fjärrvärme
Med fjärrvärme får du en trygg uppvärmningsform, lättskött, stabilt och bekvämt –
dessutom är det klimatsmart och sparar på miljön! Tack vare samarbeten med våra
lokala industrier värms det stora, centrala fjärrvärmenätet till 95% av återvunnen
spillvärme medan de lokala smånäten drivs med biobränsle. Det gör vår fjärrvärme
till en del av det klimatsmarta kretsloppet. Det värmer både hjärtat och kroppen
eftersom vi och våra kunder på så vis bidrar till en hållbar utveckling i hela regionen.
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En trygg uppvärmningsform
Fjärrvärme är i grunden vatten som värms upp i stora centrala anläggningar, för att sedan pumpas ut till alla
hus som är anslutna till fjärrvärmenätet. Rörsystemet med hett vatten som ligger som ett nät under våra
fötter i marken kan liknas vid kroppens blodomlopp där fjärrvärmeanläggningen är hjärtat och oavbrutet
pumpar runt nyuppvärmt vatten i nätets ådror, och sprider värme i hela bygden. När vattnet sedan kommer
till din fastighet passerar det din värmeväxlare som använder det heta vattnet för att värma upp element och
varmvattnet i kranarna. När det heta vattnet gjort jobbet i huset har det svalnat och leds då tillbaka till produktionsanläggningarna. Där värms sedan vattnet upp
på nytt och leds tillbaka ut i fjärrvärmenätet.
Fjärrvärmen tar liten plats i ditt hem. Det varken
luktar eller låter. Allt du behöver göra är att vrida på elementet eller kranen så får du precis den
värme du vill ha. En trygg uppvärmningsform som
ger ett jämnt och behagligt inomhusklimat oavsett utomhustemperatur och varmvattnet räcker
till alla i familjen, det tar aldrig slut.

”För mig betyder energi att mer än 20 000 Pitebor
håller värmen tack vare återvunnen spillvärme”
Fjärrvärmen i Piteå gör livet lite enklare och lite
varmare. Vi investerar hela tiden i både utbyggnad och driftsäkerhet. Genom att vi som arbetar
med fjärrvärmen finns lokalt och nära dig som
kund så har vi korta ledtider vid eventuella problem. Vår ambition är att finnas till hands. och om
något skulle hända med värmen eller varmvattnet i
din fastighet så finns vår beredskapspersonal alltid
tillgänglig, såväl kvällar som helger.
Tveka inte att kontakta oss för konsultation och
offert om du är intresserad fjärrvärme till ditt hus.
www.piteenergi.se eller 0911-648 00

Lars Johansson, Funktionsansvarig och Vitsandsbo

Energival för en hållbar framtid, så funkar det.
Klimatsmart för dig och planeten

ROT-avdrag
När fjärrvärme installeras i din fastighet är det möjligt att dra av 30 procent av arbetskostnaden
genom ROT-avdraget. Läs mer om ROT-avdraget på Skatteverkets webbplats.

Tryggt, miljövänligt och bekvämt med fjärrvärme

piteenergi.se

Minimal skötsel, låg driftskostnad,
och miljösmart val
Fjärrvärme är ett miljösmart alternativ att värma sin bostad på.
Du får en enkel, ekonomisk och trygg värmekälla som nästan
helt sköter sig själv. Du får ett jämnt och behagligt inomhusklimat och det finns alltid varmvatten i kranen – oavsett hur
kallt det är ute!
Tack vare fjärrvärmen är luften i städerna renare och utsläppen
betydligt lägre än i slutet av 1900-talet. Att fjärrvärmen dessutom kan ta tillvara resurser som annars skulle gå förlorade gör
den ännu mer energieffektiv. Fjärrvärmen i PIteå produceras
lokalt med mycket hög leveranssäkerhet. Tack vare att du och så
många andra väljer den bekväma fjärrvärmen begränsas klimatpåverkan och utsläppen av luftföroreningar i vår region.
2018, är det 40 år sedan Piteborna för första
gången fick fjärrvärme till sina hem. Idag är
de flesta områden som går att nå anslutna
och hållbarhet är nu vårt viktigaste fokus.
Vi vill se till att både planeten och våra nät
lever och har hälsan i framtiden och investerar därför hela tiden i både utbyggnad
och driftsäkerhet.

Vi driver och utvecklar fjärrvärmenäten i Piteå kommun för att dra nytta av överskottsenergin industrin skapar. Det värmer både hjärtat och kroppen eftersom vi
och våra kunder på så vis bidrar till en hållbar utveckling i hela regionen.

