
Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η

Έχουμε τη λύση!
Η απάντηση της ελληνικής βιοτεχνίας στο ακριβό πετρέλαιο!

Νέοι λέβητες βιομάζας 
& καύσιμο pellet από ηλίανθο!

Σαν να αγοράζετε το πετρέλαιο με τιμή 0,40 € το λίτρο!!!

pellet από ηλίανθο
4500 kcal/kg

σε τιμή έκπληξη!
(Ελληνικό προϊόν)

Νέος καυστήρας
για pellet, πυρήνα, 
ξύλο, κουκούτσια, 
φλύδες, πριονίδι. 

Με αυτόματη μετάπτωση
από ξύλο σε βιομάζα!



Tι είναι τα Pellets;
Τα Pellets είναι συσσωματώματα βιομάζας, 

κυλινδρικού σχήματος και διατομής 6-8 mm. 
Χρησιμοποιούνται ως καύσιμο στην οικιακή 
ή και βιομηχανική θέρμανση εδώ και πολλά 
χρόνια σε πολλές χώρες του εξωτερικού σε 
συσκευές όπως αερόθερμες σόμπες, λέβητες 
νερού (καλοριφέρ), αερολέβητες, σόμπες-
λέβητες, τζάκια-λέβητες κ.α. 

Το Pellet είναι μια εναλλακτική λύση για 
το πρόβλημα της θέρμανσης. Προσφέρει 
οικονομία σε σχέση με τα υπόλοιπα καύσιμα 
που χρησιμοποιούνται για θέρμανση, όπως 
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ενώ 
ταυτόχρονα έχει σταθερότερη τιμή και είναι 
και φιλικό προς το περιβάλλον.

Πρόκειται για μια μορφή βιοκαυσίμων 
με ευρέως διαδεδομένη χρήση και πλήθος 
εφαρμογών. Για την παραγωγή τους ως 
πρώτη ύλη μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα 
υπολείμματα επεξεργασίας του ξύλου, τα 
δασικά υπολείμματα αλλά και γεωργικά υπο-
λείμματα αγροτικών καλλιεργειών, όπως ο 
ηλίανθος.

Το σχηματιζόμενο προϊόν χαρακτηρίζε-
ται από υψηλή συνοχή, χαμηλό ποσοστό 
υγρασίας (λιγότερο από 10%) και μεγάλη 
πυκνότητα (>650 kg/m³), γεγονός που 
επιτρέπει την καύση του και την υψηλή 
θερμαντική του απόδοση (4,5 Kcal/kg). 

Επιπλέον οι μικρές του διαστάσεις και η 
ομοιομορφία του σχήματός του, επιτρέπουν 
την εύκολη αποθήκευση και χειρισμό του. 
Σε αυτό συμβάλλει και η δυνατότητα 
συσκευασίας τους σε σάκους των 15, 20 και 
50 kg ή σε παλετόσακους 1100 kg. Σύμφωνα 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας, τα 
wood pellets που κυκλοφορούν στην Ευρώπη 
έχουν ως ποιοτικό standard την παραγωγή 
έως 1% τέφρα κατά την καύση του.

Βάση ερευνών που έχουν γίνει διεθνώς, 2 
κιλά pellets ισοδυναμούν περίπου με 1 λίτρο 
πετρελαίου. 

Είναι ξεκάθαρο ότι ο καταναλωτής που 
θα επιλέξει τη θέρμανση με pellets από 
ηλίανθο, θα έχει κόστος θέρμανσης περί τα 
0,4  ευρώ (40 λεπτά) ανά λίτρο ισοδύναμου 
πετρελαίου. 

Η θέρμανση, λοιπόν με pellets παρέχει 
(με σημερινές τιμές πετρελαίου) μείωση του 
κόστους θέρμανσης έως και 60% σε σχέση με 
το πετρέλαιο θέρμανσης!

(για επαγγελματικούς χώρους κ.λπ.)

Λέβητες βιομάζας 
• Λαμαρίνα από χάλυβα υψηλών  
   θερμοκρασιών, πάχους 5 mm
• Χαμηλή θερμοκρασία εξόδου 
   καυσαερίων και υψηλή απόδοση
• Ισχύς: 20.000 έως 150.000 kcal/h

O νέος ηλιακός θερμοσίφωνας είναι 
κατασκευασμένος σύμφωνα με τις πιο 
σύγχρονες γερμανικές προδιαγραφές
και αποτελεί την καλύτερη επιλογή 
για πλήρη εκμετάλλευση της ηλιακής 
ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής.
 
• Boiler κατασκευασμένο από 
   γυαλί  και ατσάλι.
• Συλλέκτης κατασκευασμένος
   εξ ολοκλήρου από χαλκό.
• Bάση κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου     
   από γαλβανισμένο χάλυβα. 
Παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας 
με τριπλή ενέργεια.

Διατίθεται σε 120, 160 και 200 λίτρα.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΛΕΒΗΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
 ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΪΛΕΡ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΗΛ: 2710 227668
grgkaragiannis@gmail.com

Νέο προϊόν!

Τώρα και 
αερολέβητας 

βιομάζας!

Νέο προϊόν!
Pellet από ηλίανθο
σε τιμή έκπληξη!

Πλήρης αειφόρος βιομάζα, ελληνικής 
προέλευσης και παραγωγής

4500 kcal/kg
Άοσμη καύση
Σταθερή υγρασία < 5,9 % w/w
Τέφρα < 3,9 % w/w

Νέος

συλλέκτης

Νέος

λέβητας


