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KL-Lämpö Oy esittelee vedenkäsittelyn ratkaisuja
Pohjoinen Teollisuus -messuilla Oulussa

KL- Lämpö Oy on jälleen mukana Pohjoinen teollisuus - messuilla Ouluhallissa 18. - 19.5.2022
osastolla numero 354.
KL- Lä mmön a s ia ntuntija t ova t pa ika lla es ittelemä s s ä vedenkä s ittelyra tka is uja , joiden a vulla
tuoteta a n s ä ä s töä ja toiminta va rmuutta eri teollis uudena loille. V a likoima a n kuuluva t mm.
lä mmönsiirrinten huoltoon s ekä lä mmöns iirtones teis iin liittyvä t pa lvelut.
Lis ä ks i os a s tolla pä ivitetä ä n a la n tuoreimma t kuulumis et esim. ioninva ihtoha rtsien
ta rjoa mis ta ma hdollis uuks is ta ka ivos teollis uuden vedenkä s ittelys s ä . KL- Lä mpö toimitta a
la a dukka a t La nxes s Lew a tit - ioninva ihtoha rts it ka ivos- ja energia teollis uuteen s uora a n
S uomen- va ra s tos ta .

KL-Lämpö Oy:
KL- Lä mpö Oy on energia tehokkuutta edis tä vä vedenkä s ittelyn a s ia ntuntija yritys . V uonna
1993 perus tettu yritys tunneta a n teollis uuden, voima la itos ten ja kiinteis tötekniika n
a rvos ta ma na luotetta va na yhteis työkumppa nina .
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KL- Lämpö Oy:n asiantuntemusta hy ödynnetään muun muassa teollisuus - , liike- ja
asuinkiinteistöjen kunnossapitotoimintojen kehittämisessä ja ylläpidossa. Yhtiön toiminta
perustuu omassa laboratoriossa suoritettavaan korkealaatuiseen vesianalytiikkaan ja
tutkimustoimintaan.
Yritys palvelee teollisuusasiakkaita erilaisissa energian säästöön tähtäävissä kartoitus

-,

puhdistus - , kunnostus - ja korroosiosuojauspalveluissa teollisuusprosessien eri vaiheissa.
Merkittävä osa palveluita ovat erilaisten glykoliverkostojen kunnostukset ja
uudelleentäyt töpalvelut sekä levylämmönsiirtimien huollot ja puhdistukset. Yrityksen
valikoimaan kuuluvat myös erilaiset vedenkäsittelylaitteet ja

-suodattimet sekä

ioninvaihtohartsit.
KL- Lämmön päätoimipaikka on Pirkkalassa. Lisäksi sillä on toimipisteet Espoossa ja
Kempeleessä. Ympäri Suomea ulottuvan asiantuntijaverkoston ansiosta yrityksellä on
vankka kokemus pohjoisen Suomen teollisuuden erityispiirteistä ja tarpeista.
KL- Lämpö Oy edustaa vastuullista cleantech - liiketoimintaa, jonka tavoitteena on edistää
energiate hokkuutta ja kestävää kehitystä.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt

Avainlippu - tunnuksen KL - Lämpö Oy:lle osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa
työllistävälle palvelulle. Tunnus on myönnetty nestekiertoisten järjestelmien ylläpito
ja seurantapalveluille sekä KL - Lämpö Oy:n lämmönsiirtonesteille, Peittex puhdistuskemikaaleille ja korroosionestokemikaaleille.

Lisätiedot:
Olli Edgren (toimitusjohtaja)
040 588 8678
olli.edgren@kl- lampo.com
Jussi Aaltonen (liiketoiminnan kehitysjohtaja, yksikönjohtaja, energiainsinööri)
040 354 1121
jussi.aaltonen@kl - lampo.com
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