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VRACÍME VODĚ ŽIVOT

Vážení obchodní partneři,
jak jsme již před časem avizovali, je naším společným cílem neustálé zdokonalování námi
poskytovaných služeb, které Vám mají napomoci k řádnému provozování všech
domovních ČOV zapojených do soustavy ve Vaší obci.
Užitné vlastnosti každého technického zařízení a nástroje, který člověk pro jeho ovládání
používá, lze docenit pouze za předpokladu, že mu dokonale rozumí a dokáže ho
efektivně používat v každodenní praxi.
Velmi nás těší a současně i zavazuje, že jste se rozhodli při výběru vhodné technologie
pro soustavu domovních ČOV ve Vaší obci využívat právě naše technologické řešení, tj.
domovní ČOV typu ATplus a systémovou telemetrii ENCELADUS pro její vzdálený
dohled a řízení v reálném čase.
Proto jsme se rozhodli, že Vám budeme formou krátkých monotématických e- bulletinů
průběžně zasílat užitečné rady a návody pro efektivnější řízení a obsluhu celého
systému. Na základě našich provozních zjištění Vás chceme upozorňovat na případné
chyby a nedostatky, jichž se někteří provozovatelé při své činnosti dopouštějí. Naším
cílem je těmto pochybením společně předcházet.
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Věříme, že díky vzájemné spolupráci a sdílení příkladů dobré praxe při provozování
obecní soustavy domovních ČOV dosáhneme skvělých výsledků a námi dodané
technologie budou Vaší obci i životnímu prostředí dobře sloužit po celou dobu jejich
životnosti.
Všechny bulletiny budeme průběžně umisťovat na našich webech v sekci „zákaznická
podpora“, kde Vám budou trvale k dispozici, pokud by se Vám některé číslo e-bulletinu
z emailové schránky někam zatoulalo.
Neváhejte se na nás a naše kolegy kdykoliv obrátit s žádostí o radu či technickou
podporu, která Vám pomůže vyřešit problém, se kterým se právě potýkáte.
Jsme tu pro Vás a je nám ctí Vám poskytovat naše služby.

S úctou a přáním všeho dobrého

Ing. Jaromír Tomšů, jednatel
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
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