DIALOGEN
På Dialogen blir kunskapsbasen allt större.
Vi bjuder på några klipp nedan.
Du hittar den på www.novator.se
Ny logo för PellSam
Trygghetsför2003 gav vid handen en i stort
säkring
sett oförändrad volym på försäljUtsikter för 2004

ningen av pelletsbrännare. Inom
segmentet pelletskaminer kunde
vi se en ganska god ökning. Totat sett kan vi konstatera att året
som gått gav pelletsbranschen ca:
10 000 nya kunder.
För 2004 förväntar vi oss tillväxt på villasidan, inte då minst
med tanke på de energipriser
som är gällande efter årsskiftet.
Frågan är väl om det någonsin
har varit en så stor prisfördel för
pellets gentemot olja och el. Tillgången på pellets framöver ser
också väldigt god ut.

För att tydliggöra vilka produkter hos PellSam´s medlemsföretag som är knutna till Trygghetsförsäkringen har en ny logo tagits fram. Denna skall användas
vid all marknadsföring där försäkrade produkter ingår.

PellSam Trygghetsförsäkring

PellSam har fått den stora äran
att representera den svenska
marknaden i plenisalen på European Pellets Conference, den 34 Mars 2004. Vidare så kommer
PellSam att medverka i två sessioner på Energitinget samma
månad.

Vi kan konstatera att de medlemmar som väljer att låta
PellSam´s Trygghetsförsäkring
ingå som en del av levererad utrustning ökar. Rapporter från de
medlemsföretag som nu använt
försäkringen en tid är oerhört
positiva. Man ger klara besked
om att försäkringen hjälper till i
försäljningsarbetet.

Trygghetsförsäkring på export
Som lite kuriosa kan nämnas att
ett antal tillverkare i Österrike
har gått samman om att även där
införa samma eller liknande försäkringsskydd. Så gott som något, ett tecken på att en kombination av hård- och mjukvara
utgör ett starkare försäljningsargument.

PellSam i Wels

Styrelsen informerar:
Styrelsen för PellSam har på styrelsemötet i december 2003 antagit såväl regler för Moral och
Etik samt vilka kriterier som
skall uppnås för rätten att använda PellSam Trygghetsförsäkring.
Mer om detta finns att läsa på
www.pellsam.se
Några av deltagarna och
arrangörerna vid konferensen om
sol och pellets i Trollhättan

”Hej igen!
Tankarna är från Effecta liksom
pannan. Det är tre tankar på
varddera 660 liter. Det är tre
slingor i tankarna. i botten ligger
solslinga, sen en förvärmningsslinga för tappvarmvatten ovanpå den en varmvattenslinga. Jag
pratade precis med dem som jag
köpt pannan av. och han sa att på
detta vis utnyttjar man solen
maximalt.”
”Hej på er!
Har skaffat en ny ved panna med
2000 liter acctankar. Har även
solslingor i en av tankarna . Nu
funderar jag att skaffa solfångare
inom en rimlig framtid. Har ni
några tips på vad det finns. Har
tittare lite på vanliga plansolfångare, men även fått tips om vaccumsolfångare. Nu är det så att
vacumsolfångarna är dyrare än
planasolfångare. Är det någon
som är duktig på detta.”
”Jaha,då har man varit upp på taket och skottat av solfångarna....
Å vips, så satt de igång att
ladda.Tänk va’ go’a de är.
Apropå pelletspriser,verkar
som att det äntligen finns riktig
konkurrens. Men man får se upp
med askhalten när man
köper,vilket även är en indikation på att de sintrar lätt (som
bark och gräs).”
”Någon som vet vilket storlek på
plattvvx som är lämplig för tappvarmvattenberedning i villa till
en soltank? Hur stor som behövs
för att man skall kunna göra sig
nytta av ”inte så hett” vatten för
tappvattenbehov.
Provade öststatspellets som är
hyggligt billigt. Mycke finfraktion och sand å böss i den men
förbrukningen sjönk vilket föranleder mig att tro att den innehåller mycke energi ?
Finfraktion stör inte min Biona det minsta men det kan kanske andra ha problem med.
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”Hej Michael
Din CTC 1100 går bra att använda till pellets. Jag har monterat många brännare i den modellen, jag använder PellX-brännaren. Jag använder en monteringsstos som flyttar bak brännaren
ca: 10 cm, sedan anpassas effekten efter just den anläggningen.
Rökkanalens längd och dimension, antal turbulatorer mm avgör
effektval.
Lycka till!”
”Hejsan på er!
Jag tycker dialogen är bra med
nuvarande utformning,när jag
kopplar upp mej låter jag insändarsidan ”laddas”. Sen kan jag
efter avlsutad annan surfning
koppla ner och i lugn och ro läsa
alla inläggen. På vissa andra dialogsajter blir det ju till att öppna
ett nytt fönster för varje inlägg/
svar på inlägget vilket tenderar
att bli väldigt många fönster.
som det är här nu är de ju bara
att skrolla på sidan och hoppa
över det man inte vill läsa.
Hare bra!”
”Hej!
Äntligen har jag hittat ett forum
där jag kan ställa min fråga till
folk med erfarenhet! Tar chansen
att inte lära mej av egna fel!
Vi tänker modernisera vår värmeproduktion i huset och jag
undrar vad en pålitlig och okomplicerat vedpanna + akumulator
system ska innehålla.
Idag finns det en gammal
oljepanna+förugn. Jag vet att
man kan skaffa olika mer eller
mindre nyttiga styrsystem eller
bygga den upp av olika styrkomponenter. Min önskan är att fysikens lagar ska gälla i första hand
innan man blandar in för många
pumpar fläktar och termoventiler.
Det finns ca 12m2 plats i källare och 2,1 till taket ......”
Saxat av Sofie Samuelsson

