CAZAN PENTRU BAIE
5,5 kW
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE
CAZAN PENTRU BAIE
Cazanul pentru baie este destinată producerii apei calde menajere prin
arderea unui combustibil solid în focarul sobei cazan baie prin încălzirea apei din
cazan ca urmare a evacuării gazelor de ardere prin ţeava de evacuare montată în
interiorul cazanului.
Recomandăm focarul cu uşi din fontă, căptuşit cu vermiculit (design pătrat).
Cazanul este confecţionat din tablă de oţel de 2 mm grosime şi este vopsit atât în
exterior cât şi în interior cu vopsea lovitură de ciocan. Presiunea de lucru a
cazanului de baie este de max. 3 bari.

Caracteristici tehnice:
Puterea de încălzire : 5,5 kW
Temp. Max. a apei:
65°C
diametru racord coş: 120 mm
Capacitatea cazanului: 90 litri
105 litri
Cazanul funcţionează sub presiune şi
pentru siguranţa în exploatare cazanul
a fost prevăzut cu un racord pentru o
supapă de siguranţă.

SUPAPA DE SIGURANŢĂ reglată la presiunea de protecţie (3 bari) ESTE
OBLIGATORIE!
Instalarea şi montarea sobei cu cazan pentru baie se face numai de personal
calificat şi autorizat în domeniu, respectând toate reglementările naţionale în
vigoare( STAS 3581/1/2/3-91).
La aprinderea focului din cauza condensului se formează picături de apă care

vor cădea pe spaţiul de ardere. Aceasta este un fenomen normal şi încetează
după încălzirea apei.
Se recomandă spălarea cazanului trimestrial, sau dacă apa din cazan se
colorează din cauza depunerilor din apa potabilă.
CERTIFICAT DE GARANŢIE
CAZAN PENTRU BAIE
Acest produs a fost executat, controlat şi încercat conform documentaţiei de
execuţie şi control care a stat la baza asimilării.
Produsul prezintă parametrii de calitate şi performanţele normale prescrise în
documentaţia technică .
Prezentul certificat de garanţie, acordă cumpărătorului toate drepturile
conferite de legea nr. 449/2003.
Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani, în condiţiile
montării/instalării/utilizării şi întreţinerii conform instrucţiunilor.
Instalarea : numai de instalator autorizat.
Cumpărătorul are obligaţia de a păstra certificatul de garanţie.
Termenul de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării.
CONDIŢII DE ASIGURARE A GARANŢIEI
Pentru a beneficia de garanţie, trebuiesc prezentate factura şi certificatul de
garanţie.
În perioada de garanţie vor fi remediate toate defectele de fabricaţie sau de
material pentru aducerea produsului la conformitate. Produsele defecte în termenul
de garanţie, atunci când nu pot fi reparate, vor fi înlocuite.
Nu se acordă garanţie în următoarele cazuri:
Deteriorări datorate transportului, depozitării sau manipulării
necorespunzătoare
Defecţiuni datorate neglijenţei şi utilizării defectuoase
Deteriorarea etichetei de identificare sau pierderea certificatului de garanţie
Instalarea produsului de către persoane neabilitate, nerespectarea condiţiilor
de montaj

REPARAŢII EFECTUATE ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
Data
Perioada Piese
Data
Nume
Număr
Semnat Semnat
reparării
primirii factură
înlocuite ridicării depanator depanat cumpărător
or

DECLARATIE DE CONFORMITATE
(conform H.G.1022/10.09.2002)

Noi, S.C. MIKLOS STEEL SRL, cu sediul in localitatea SAT. TARNOVITA
NR.85, COM. BRADESTI cu nr. de înmatriculare la Registrul Comertului
J19/460/2009, asigurăm,garantăm şi declarăm pe propria răspundere, conform
prevederilor art.5 din H.G. nr.1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor
care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţiei mediului
că produsul
CAZAN INOX PENTRU BAIE

la care se referă această declaraţie, nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea
muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi sunt conforme cu normele
româneşti şi europene în vigoare.
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S.C. MIKLOS STEEL SRL
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