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 Από: SATHERM LTD 

Προς: Όλους του καταναλωτές 

Σύµφωνα µε τη απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας SATHERM LTD, όλοι οι καταναλωτές 
υγρών ή αέριων καυσίµων για ανάγκες θέρµανσης νερού µε χρονιαία κατανάλωση µεγαλύτερη από  
πενήντα χιλιάδες λίτρα (50 000 Lt) µπορούν να αποταθούν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας για 
παραχώρηση και εγκατάσταση εντελώς δωρεά καινούργιων λεβήτων και εξοπλισµού θέρµανσης νερού µε 
οικολογικό καύσιµο wood pellet.  

Προσφορά . 

1. Προτείνουµε τη δωρεάν  εγκατάσταση σε υφιστάµενο ή καινούριο µηχανοστάσιο του απαραίτητου, για 
τις ανάγκες ζεστού νερού, εξοπλισµού που χρησιµοποιεί οικολογικό καύσιµο wood pellet. Οι υφιστάµενοι 
λέβητες diesel ή γκαζιού εφ’οσο είναι σε εργάσιµη κατάσταση παραµένουν στο χώρο και συνδέονται 
παράλληλα µε το λέβητα pellet. Το σύστηµα µε λέβητα Pellet και το σύστηµα µε λέβητα diesel θα µπορούν 
να λειτουργούν τόσο µαζί όσο και ξεχωριστά. Το καύσιµο pellet θα είναι το κύριο και το diesel εφεδρικό 
όταν και εφόσον ο καταναλωτή πειστεί για το κέρδος που εξασφαλίζεται από τη χρήση του. 

Σηµείωση : Οι υψηλής ποιότητας λέβητες τεχνολογίας pellet µε ονοµαστική ισχύ από 100 µέχρι 1000 
KWκαθώς και ο υπόλοιπος εξοπλισµός κατασκευάζονται στην Ιταλία. Οι προδιαγραφές των επιλογών 
(Οptions) του συστήµατος παρουσιάζονται στον πίνακα Νο1. 

Προσφέρεται σειρά επιλογων συνεργασίας: 

Επιλογή №1 . 

Το έργο χρηµατοδοτείται πλήρως από τον καταναλωτή και προσφέρεται από τη  SATHERM έκπτωση 30 % 
στην τιµή αγοράς του καυσίµου pellet µε βάση την τιµή του πετρελαίου . 

Επιλογή №2 .. 

Το έργο χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία « SATHERM LTD » , ο εξοπλισµός παραµένει 
στην ιδιοκτησία της εταιρείας , χρησιµοποιείται το σύστηµα pellet από τον καταναλωτή και εξασφαλίζεται 
έκπτωση 10 % στην τιµή αγοράς του καυσίµου  pellet µε βάση την τιµή του πετρελαίου όταν η χρονιαία 
κατανάλωση δεν υπερβαίνει τις 100’000 Λίτρα και 15% όταν η κατανάλωση είναι πέρα των 100’000 
Λίτρων. Σε περίπτωση αλυσίδας συγκροτηµάτων µε πολύ µεγάλη ετήσια κατανάλωση η έκπτωσης στην 
τιµή του καύσιµου pellet ανέρχεται στο 20%. 

Επιλογή №3 .. 

Ισχύουν οι όροι της επιλογής 2 µέχρι που το συνολικό ποσό της εξασφαλισµενης έκπτωσης, αφού δεν θα 
παραχωρείται στον καταναλωτή, καλύψει πλήρως το αρχικό κόστος του συστήµατος. Όταν συµβεί αυτό, το 
σύστηµα µεταβιβάζεται στον καταναλωτή που συνεχίζει να ωφελείται της έκπτωσης που προσφέρεται στην 
παροχή καυσίµου.  
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Στην πρώτη επιλογή, στην τιµή pellets συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά και ο ανεφοδιασµός του σιλό µε 
pellets, η προγραµµατισµένη συντήρηση , και όλα τα άλλα είδη τεχνικής υποστήριξης. Μετά τη λήξη της 
περιόδου της εργοστασιακής εγγύησης των λεβήτων, η συντήρηση και η επισκευή γίνεται δωρεάν , 
πληρώνετε µόνο για τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιµα . Υπηρεσίες παρέχονται 24 ώρες την ηµέρα , καθώς 
και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες . 

Στη Δεύτερη και Τρίτη επιλογή , ισχύουν οι ίδιοι όροι όπως και στην πρώτη , αλλά για τα ανταλλακτικά και 
αναλώσιµα δεν υπάρχει χρέωση . 

Η θερµική απόδοση ενός λίτρου πετρελαίου θέρµανσης αντιστοιχεί µε 1,8 κιλά pellets . Οι τιµή για τα pellet 
θα καθορίζεται ανάλογα µε την τιµή του πετρελαίου κατά την ηµέρα παράδοσης των pellet . Έτσι η 
διακύµανση στη τιµή του πετρελαίου δεν θα επηρεάσει τα οικονοµικά σας . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αρχή λειτουργία των λεβήτων pellets διαφέρει από αυτή των λεβήτων πετρελαίου, όπως και 
ο αλγόριθµος εργασία τους που στηρίζεται σε νέες σύγχρονες τεχνολογίες. Με αυτά τα κριτήρια η 
οικονοµία που επιτυγχάνεται, εκτός της έκπτωσης στο καύσιµο, αυξάνεται επιπρόσθετα κατά 10 -.15%. 

Πίνακας	  Νο	  1	  

OPTIONS	  Description	  for	  Pellet	  Boiler	  100	  –	  1000	  KW	  
Electromechanical	  control	  board	  for	  combustible	  automatic	  ignition,	  fire	  maintenance	  and	  
modulation	  with	  lambda	  sensor	  control	  device.	  
Ashes	  extractor	  device	  (cleaning	  efficiency	  60-‐70%),	  2	  pieces	  
Refractory	  panels	  into	  combustion	  chamber	  
Rotary	  valve	  (to	  prevent	  flame	  return	  into	  the	  hopper)	  
Tube	  nest	  pneumatic	  system	  (compressor	  included	  from	  130	  kW	  up)	  
Multi-‐cyclone	  for	  dust	  laying	  in	  the	  flue	  (flue	  and	  connections	  included)	  

 

 

Με εκτίµηση  

Τσιεπάνοβ Δηµήτρης 

Διευθυντής SATHERM LTD 


