
TARJOUSPYYNTÖ Pellettijärjestelmä

Nimi    

Osoite    

Puhelin   Sähköposti  

Haluan tarjouksen mieluiten    Lisätietoja voi tiedustella

�  postitse    �  sähköpostitse    �  puhelimitse    �  sähköpostitse

Talon tekniset tiedot:

Rakennusvuosi     Onko kyseessä uudiskohde?    �  Kyllä    �  Ei

Lämmin lattiapinta-ala m2   Keskimääräinen sisäkorkeus m   

Savuhormin pituus    Savuhormin halkaisija   

Materiaali (tiilimuuraus, valmishormi, teräksinen sisäpiippu, muuta?)    

         

Kattilahuoneen koko m2   Kattilahuoneen korkeus   

Pellettilämmitysyksikön sijoitus:

�  Asuinrakennuksen yhteyteen

�  Erilliseen piharakennukseen, etäisyys päärakennuksesta m    

�  Lämpösuunnitelma    �  Liitteenä

Kohteen nykyinen lämpöenergian kulutus:

Öljyä litraa/v    

Halkoja pino-m3/v    Halkoja kiinto-m3/v    

Päiväsähköä kWh/v   

Yösähköä kWh/v    (Yösähkön osuus erikseen, jos kohteessa on yösähköliittymä)

Asukasluku     Energiatiedot ovat vuodelta    ja aikaväliltä  

Kohteen nykyinen/tuleva lämmönjakotapa:

�  Lattialämmitys

�  Patterilämmitysverkko

�  Muu, mikä?          

Onko kohteessa lämpimän käyttöveden kiertojärjestelmää?    �  Kyllä    �  Ei

   

Pellettien varastointi:

�  Vuosisiilo (yli 6 m3), etäisyys kattilahuoneesta m   

�  Viikkosiilo (alle 0,5 m3) kattilahuoneessa, jolloin täyttö tehdään käsityönä.



Haluan järjestelmään seuraavat varusteet:

�  Kattilan nuohousautomatiikka

�  Kattilan automaattinen tuhkanpoisto

�  Polttimen puhdistusautomatiikka

�  Lämmityksen ohjaus huonetiloista tai/ja matkapuhelimella

�  Muu, mikä?    

   

Muuta huomioitavaa kohteessa (mahdolliset toimitusrajoitukset, omat työt ym.):

   

   

   

   

   

�  Toivon tarjouksen sisältävän asennukset. Laitteiden ja asennustyön hinnat on eriteltävä selvästi tarjouksessa.
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