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ECO 
27kW – 37kW – 45kW 

 

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, 

UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE PENTRU CAZANELE DE TIP 

ECO 27 -37 - 45 PE COMBUSTIBIL SOLID 

 
 

SĂ RESPECTAŢI INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE!  
SĂ UTILIZAŢI NUMAI COMBUSTIBILII RECOMANDAŢI!  

SĂ NU UTILIZAŢI CAZANUL CA INCINERATOR!  
SĂ NU EFECTUAŢI MODIFICĂRI ASUPRA APARATULUI! 

 
LA INSTALAREA APARATULUI ESTE NECESARĂ RESPECTAREA TUTUROR  

REGLEMENTĂRILOR LOCALE ŞI NAŢIONALE, ÎN SPECIAL A CELOR REFERITOARE LA 
STANDARDELE NAŢIONALE ŞI EUROPENE. 

 
 
PRODUCĂTOR  
S.C. MIKLOS STEEL S.R.L.  
 

 

 

 



2 
 

Stimate cumpărător! 

 

      Ați devenit posesorul unui cazan ECO cu combustibil solid, un produs novator şi 

modern, cu calităţi şi performanţe deosebite  pentru încălzire centrală cu agent termic apă caldă. 

Convingerea noastră este că ați luat o hotărâre foarte bună când ați ales un cazan cu parametrii tehnice 

excepționale. Acest produs poate să vă ofere o satisfactie maxima dacă exploataţi cazanul conform 

recomandărilor din prezentul manual. Vă asigurăm de o durată de funcţionare îndelungată, dacă punerea 

în funcţiune al cazanului este efectuată de către personal autorizat. 

     Pentru a obține o funcționare ireproșabilă, vă rugăm să studiați foarte atent cartea cazanului și să 

respectați întocmai instrucțiunile! 

Acest manual se referă la montarea, instalarea, exploatarea şi intreţinerea produsului. 

Prin studierea amănunţită a instrucţiunilor veţi dobândi informaţii importante pentru ca acest cazan 

să poată fi exploatată în maximă siguranţă, astfel obţinându-se performanţe optime şi o durată de 

funcţionare îndelungată. În vederea introducerii pe piaţa din România, şi conformitatea produsului 

cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în directivele europene, cazanele au fost evaluate de 

către Organismul de Certificare INTERTEK. 

 

 
 
 Echipa Miklos Steel  
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1. PREZENTARE GENERALĂ 

 

Atenționare importantă: 

 Acest manual este parte integrantă şi esenţială a produsului şi trebuie înmânat 

utilizatorului. Acesta trebuie păstrat pe toată durata funcţionării produsului, iar în 

cazul în care produsul îşi schimbă proprietarul trebuie înmânat acestuia. 

 Citiţi cu atenţie acest manual şi păstraţi-l cu grijă pentru o folosire ulterioară. 

 După desfacerea ambalajului verificaţi şi inventariaţi componentele, ca acestea să fie 

prezente şi intacte. Elementele ambalajului nu trebuie împrăştiate în mediu sau lăsate 

la îndemăna copiilor. Înainte de instalarea cazanului ECO citiţi cu atenţie capitolul “Instrucţiuni de 

instalare”. 

 Instalarea trebuie făcută numai de către personal autorizat în conformitate cu normele 

în vigoare (STAS 7132-86; STAS 3417-85 ; Normativ I 13-94; Normativ I 13/1-96; 

PT C 9-2003; PT A2-2003; colecţia ISCIR; GP 051-2000; P 118-99). 

Toate indicaţiile acestui manual trebuie respectate, orice abatere poate cauza daune 

fără asumarea răspunderii de către constructor. 

 În cazul funcţionării defectuoase a cazanului, opriţi-l. Nu utilizaţi niciodată cazanul dacă nu 

funcţionează corect.Nu utilizaţi niciodată cazanul cu dispozitive de siguranţă îndepărtate sau 

defecte. În cazul defectării se vor folosi pentru înlocuire numai componente originale. 

 Acest cazan va fi destinat uzului pentru care a fost conceput. Orice altă folosire va fi 

considerată inproprie. 

 Pentru a putea garanta eficacitatea şi siguranţa funcţionării cazanului este recomandată 

verificarea anuală, de către personal specializat şi autorizat, respectând condiţiile 

constructorului. 

 Înainte de a porni, utiliza sau efectua orice operaţie de întreţinere, citiţi cu atenţie 

instrucţiunile din acest manual. Cele mai multe accidente rezultă din nerespectarea 

unor simple măsuri de securitate şi a procedurilor de utilizare. 

 Nu efectuaţi niciodata operaţii de curăţare sau de întreţinere în timp ce cazanul este în 

uz. 

 La prima punere în funcţiune a cazanului este posibil să apară miros neplăcut sau fum, 

acest lucru este normal şi va dispărea după o scurtă perioadă de utilizare. 

 Încăperea în care se montează cazanul trebuie să fie permanent curată, uscată şi bine 

ventilată. 

 Este interzisă exploatarea cazanului de către copii sau persoane fără discernământ. 

Cazanul poate fi deservit numai de către persoane mature instruite, nefiind permisă 

lăsarea nesupravegheată a copiilor în preajma cazanului. 

 Nu atingeţi cazanul fierbinte cu mâinile neprotejate, folosiţi mănuşi. Atenţie! Părţile 
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fierbinţi ale cazanului pot provoca arsuri grave. 

 Este interzisă utilizarea cazanului gol sau parţial umplut cu apă. Utilizarea cazanului 

gol sau parţial umplut cu apă poate conduce la explozie. Periodic se va verifica 

presiunea apei din instalaţia de încălzire. Reîncărcarea, umplerea cu agent termic a 

acesteia făcându-se numai cu cazanul oprit şi rece. 

 Pe cazan şi în preajma acestuia este interzisă depozitarea obiectelor sau materialelor 

inflamabile. 

 Corpul cazanului trebuie legat la nul de protecţie pentru a avea împământare şi a 

preveni pericolul de electrocutare în cazul defectării componentelor electrice. 

 

DE REȚINUT 

 

Este exclusă orice responsabilitate a constructorului pentru daunele cauzate de 

erori de instalare sau folosire şi nerespectare a instrucţiunilor constructorului. 

 

 Combustibilul utilizat trebuie să fie uscat cu umiditate maximă 25%. 

 În timpul procesului de ardere se pot forma funingine, gudron şi condens acid. Pentru a 

micşora cantitatea acestora, cazanul trebuie să funcţioneze la parametrii optimi 

(temperatura agentului termic în cazan să fie 70 - 85 °C, iar temperatura agentului termic 

de întoarcere minim 60 °C 

 Cazanul poate fi amplasat la acelaşi nivel cu camerele de încălzit sau la subsol, şi poate 

funcţiona cu circulaţie gravitaţională (naturală) sau forţată (cu pompă). 

Amplasarea cazanului în camere de locuit şi pe holuri de acces este interzisă. 

 Trebuie avut spaţiu suficient pentru depozitarea combustibilului, respectănd cu stricteţe 

reglementările anti-incendiu. 

 Pardoseala, tavanul şi pereţii trebuie să fie executaţi din materiale ignifuge conform 

standardelor in vigoare. 

 Centrala termica trebuie să fie prevăzută cu deschideri sau conducte de admisie a aerului 

proaspăt cu secţiunea de 400 cm² . Nu este admisă evacuarea mecanică a aerului. 

Conductele de gaze arse trebuie să fie bine etanşate şi izolate, să aibă secţiunea minimă 

conform tabel “date tehnice”, iar coşul suficient de înalt pentru a asigura un tiraj corect 

cazanului. 

 La amplasarea cazanului se vor respecta urmatoarele distanţe: 0,8 m în partea laterală a 

cazanului; 0,6 m în partea posterioara ; 1,5 m în partea frontală şi 0,6 m până la tavan 

 Cazanul se va lega cu vas de expansiune deschis sau închis, dimensionat corespunzător. 

Se poate folosi vas de expansiune închis în cazul în care este asigurată sursă permanentă 

de apă, şi cazanul se poate proteja împotriva supraîncălzirii . Pe conductele de siguranţă 
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tur – retur pentru racordarea cazanului cu vasul de expansiune nu se vor monta organe de 

închidere sau strangulare. 

 Periodic se va efectua curăţarea căilor de fum prin intermediul uşi superioare. Curăţarea 

căilor de fum se va efectua numai când cazanul este oprit şi lăsat să se răcească. 

Din construcţie cazanul are sertar cenuşar. Cenuşa trebuie evacuată din cenuşar ori de câte ori 

este necesar acest lucru. Această operaţie se va efectua numai când cazanul este oprit şi rece. 

 Executarea instalaţiei şi punerea în funcţiune v-a fi făcută de către personal autorizat 

ISCIR (conf. prescripţiilor PT C9/2003) respectând cerinţele carţii tehnice a produsului. 

 Cazanele ECO în funcţiune trebuie să fie supravegheate. 

 

Cazanele de tip ECO sunt dezvoltate pentru sisteme de încălzire cu agent 

termic apă caldă. Sunt folosite pentru încălzirea prin sisteme gravitaționale sau 

cu circulație forțată (cu pompă) a caselor, atelierelor, clădirilor gospodărești, 

halelor, serelor. Cazanele sunt de putere diferită, și formează o familie de 

produse din care puteți alege cazanul cu puterea optimă pentru nevoile 

dumneavoastră. 

Aceste cazane au fost construite pentru arderea combustibilelor solide, astfel 

pot fi folosite: 

· cărbune negru, lignit 

· brichetă 

· diferite lemne de foc, deșeuri de lemne 

Utilizarea cazanelor este simplă, sunt dotate cu uși de alimentare de dimensiuni 

mari și cu grătar răcit cu apă. 

Efectuarea lucrărilor de întreținere periodice minime asigură funcționarea 

cazanului în parametrii optimi. 

 

Instalația nu se folosește pe cocs! 
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2. DATE TEHNICE 
 

Datele tehnice a cazanelor tip ECO: 

 

Model ECO 27 37 45 

Putere nominală (lemn)   37kW  

Putere nominală (cărbune)   41kW  

Masă (max.)    272 kg   

Înălțime (max.)    1470 mm   

Lățime (max.)    530 mm   

Adâncime (max.)    590 mm   

Volum apă    76 l   

Presiune de funcționare maximă  2.5 bar 

Presiune de probă  4 bar 

Temperatură maximă agent termic  90˚C 

Randament (solid)  ˃80 

Grosime perete camera ardere  5 mm 

Grosime perete schimbător căldură  3 mm 

Racord  2” 

Racord senzor de temperatura 1/2” 

Racord regulator tiraj 3/4” 

Racord umplere/golire  1/2” 

Regulator tiraj, termometru da 

Standarde și normative    

 

3.  PREZENTAREA CONSTRUCTIVĂ 
 

3.1. Corpul cazanului 

Corpul cazanului este format dintr-o manta exterioară și una interioară, care 

este confecționată din tablă de oțel prin sudare. Cazanul are trei uși, pentru ca 

manipularea combustibilului să fie ușoară. 

Prin ușa de ardere se alimentează cu combustibil cazanul, iar prin ușița de 

aerisire montat pe ușă se reglează aerul secundar. 

Ușa de cenușă servește la îndepărtarea cenușii, zgurii produse în timpul 

funcționării, pe de altă parte se poate regla – prin ușița de aerisire – aerul 

necesar arderii. 

Ușița de aerisire este confecționată în așa fel, încât să fie posibil montarea unui 

regulator de tiraj automat, al cărei senzor se racordează la mufa de 3/4" . 

Montarea este recomandat a fi făcută de un specialist! Recomandăm așezarea 

cazanului pe o tablă de oțel pentru a evita căderii jarului pe podea când se 

curăța cazanul. 
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3.2. Grătarele 

Grătarul răcit cu apă este confecționat din țeavă corespunzător mărimii 

cazanului, având o rezistență ridicată. 

3.3. Mantaua 

Corpul cazanului are un înveliș exterior de izolație termică, care este protejată 

cu tablă de oțel, fixat cu șuruburi. 

În scopul prezentării estetice ale cazanului, corpul cazanului este vopsit cu 

vopsea rezistentă la căldură, iar plăcile exterioare cu vopsea praf electrostatică. 

3.4. Accesorii 

Cazanul se livrează cu următoarele accesorii: 

- 1buc. instrucțiuni de instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere 

- 1buc. regulator de tiraj automat 

- 1buc. termometru 

- 1buc. cenușar 

- 4buc. plăci de ghidaj fum 

 

4. INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE 

 

Cazanul poate fi instalat numai în încăperi în care există posibilitatea de 

racordare la coș de fum de dimensiune potrivită și la sistemul de încălzire. Întrun 

perimetru de 1,5 m de cazan podeaua și pereții trebuie să fie din material 

ignifug. Instalatorul/executantul este responsabil pentru instalarea corectă a 

cazanului. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de 

instalarea/exploatarea necorespunzătoare a cazanului. Cazanul trebuie 

protejat (împotriva supraîncălzirii și suprapresiunii) pentru a nu depăși 

parametrii de funcționare admiși. 

4.1. Coșul de fum și tirajul necesar 

Cazanele de încălzire centrală trebuie legate neapărat la coșuri de fum, care 

sunt dimensionate după puterile cazanelor, executate cu grijă, ca etanșarea să 

fie perfectă. Sarcina coșului de fum este pe de o parte aspirarea aerului necesar 

arderii prin grătar, prin stratul de combustibil, pe de altă parte evacuarea gazelor 

de ardere în aer liber. Aerul necesar arderii se asigură din încăperea unde este 

montată cazanul. Din acest caz este esențial asigurarea intrării aerului proaspăt 

în încăperea respectivă. 

Volumul de aer necesar pentru ardere: 

ECO 27 40 m3/h 

ECO 37 60 m3/h 

ECO 45 80 m3/h 
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Tirajul cazanului: la combustibil solid este min. 30 Pa. Țeava de fum a cazanului 

se racordează la coșul de fum pe cât posibil printr-un cot. Diametrul coșului de 

fum nu poate fi mai mică decât diametrul țevii de fum a cazanului, iar înălțimea 

minimă este de 8,5 m de la podeaua. Este important fixarea corespunzătoare a 

țevii de fum! 

4.2. Sistemul de încălzire 

Sistemul de încălzire prin apă caldă racordată la cazan – pe baza proiectelor 

inginerului instalator – este recomandat a fi făcută de un specialist. Cazanul se 

poate racorda la un sistem gravitațional sau forțat (cu pompă). Cazanul se poate 

racorda la un sistem deschis sau închis cu restricția ca presiunea hidrostatică 

să nu depășească 2,5 bar. Racordarea la instalație se face prin două mufe de 

2”. 

În cazul racordării cazanului la un sistem închis, următoarele componente sunt 

obligatorii de montat: 

- Supapă de siguranță 

- Vas de expansiune închis 

- Pompă de circulație 

- Supapă termică de siguranță 

 
 

4.2.1. Schemă de montaj sistem de încălzire deschis 
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4.2.2. Schemă de montaj sistem de încălzire închis 
 

 
 

 

4.2.4. Asigurarea temperaturii minime pe returul cazanului: 

Este important ca temperatura agentului termic pe retur să nu scadă sub 

60°C. Sub această temperatură apare fenomenul de depunere de gudroane. 

Pentru a evita acest fenomen, este recomandat instalarea unei vane de 

amestec și/sau unui puffer (rezervor de acumulare). În acest sens consultați 

un instalator autorizat. 
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4.2.5. Așezarea plăcilor de ghidaj și căi de fum 

Montarea celor 4 plăci de ghidaj pe mantaua de apă: 

 

 

4.3. Umplere cu apă 

După terminarea instalării sistemul trebuie umplut cu apă prin racordul de 

umplere/golire. Robinetul de umplere se racordează la cazan pe partea din 

spate jos, prin racordul de ¾” . Cu ajutorul robinetului de umplere se poate 

umple, sau la nevoie goli apa din instalație. Înainte de a începe umplerea 

instalației, robinetele caloriferelor trebuie să fie deschise. Umplerea se începe 

lent și se consideră plin când apare apa la preaplinul vasului de expansiune. În 

cazul instalațiilor în sistem închis după apariția apei la aerisitoare, trebuie 

închise aerisitoarele și continuat umplerea până la presiunea dorită. Umplerea 

sistemului terminăm cu închiderea robinetului de la racordul la rețeaua de apă, 

după care închidem robinetul de umplere a cazanului. 

Este recomandat ca prima umplere să fie efectuată de către un instalator 

autorizat! 
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5. EXPLOATAREA 

 

Utilizarea corectă a cazanului este mai mult decât o obligație simplă de a face 

focul în cazan, este nevoie și de o supraveghere, curățire și întreținere precum 

și controlarea periodică a sistemului de încălzire centrală. Înainte de a face focul 

asigurați-vă de faptul că instalația este complet plină cu apă și verificați dacă 

robinetele sunt în poziția corectă. În cazul sistemului de încălzire prin pompare 

verificați alimentarea acestora cu curent electric. Omiterea acestora pot cauza 

funcționarea defectuoasă a cazanului, în cazul în care accidental într-un cazan 

încins intră un volum mai mare de apă rece. 

 

5.1. Aprinderea folosind combustibil solid 

În cazul folosirii cărbunelui : 

a) În cazul aprinderii de jos se scoate grătarul din față și se umple cu cărbune 

partea din spate a vatrei. În zona din față se așează o cantitate suficientă de 

deșeuri de hârtie, câteva bucăți de lemne uscate pentru aprinderea focului. Se 

aprinde încărcătura formată, se așteaptă până când se aprinde și o parte din 

cărbune, după care se pune încă câteva lopeți de cărbune. 

b) În cazul aprinderii de sus, care se practică mai ales la cărbunele de calitate 

superioară sau brichetate, se umple vatra cazanului cu combustibil și se face 

focul în modul susmenționat pe stratul de cărbune. După aprinderea lemnului 

de foc se pune încă 1-2 lopeți de cărbune. Se închide ușa de alimentare și se 

asigură necesarul de aer primar prin orificiul reglabil, și prin grătare. 

Cazanul nu necesită alte intervenții, decât să se alimenteze cu combustibil și 

să se înlăture reziduurile arderii. 

 

ATENȚIE! Folosirea benzinei sau altui lichid inflamabil este interzis! 

Consumul recomandat de combustibil solid pe oră pe tipuri de cazane. 

 

Denumire  
ECO 
27 

ECO 
37 

ECO 
45 

Lemne (kg)  6-7 9-10 12-14 

Cărbune brun (kg) 5-6 7-8 9-10 

Cărbune huilă (kg)  4-5 6-7 8-9 
 

- lemne de foc cu 20-22% umiditate, putere calorifică 13-14 MJ/kg 

- cărbune brun de calitate medie, putere calorifică 15-17 MJ/kg 

- cărbune huilă de calitate superioară, putere calorifică 22-25 MJ/kg 

Utilizarea unor cantități mai mari din aceste combustibili pot cauza 

instabilități în funcționarea cazanului. 



13 
 

6. ÎNTREȚINERE 

 

6.1 Combustibil solid 

O instalație de încălzire centrală cu apă caldă proiectat corespunzător și 

executat impecabil nu necesită o întreținere specială, dar trebuie să asigurăm 

curățirea periodică a cazanului. 

Cu ajutorul răzuitorului se poate curăța ușor chiar zilnic, depunerile formate pe 

peretele interior a cazanului și pe schimbătorul de căldură. Pentru un 

randament maxim este nevoie de curățirea cazanului la cel mult 2-3 zile. 

Trebuie curățat de depuneri și grătarul din partea inferioară a cazanului. 

În sezonul de încălzire este recomandat folosirea unui produs (Gudronex 250g) 

ce înlătură depunerile de gudron în camera de ardere și în zonele mai puțin 

accesibile (o data pe sezon de încălzire). 

Înaintea fiecărei porniri este recomandat curățirea camerei de ardere și a 

colectorului de zgură. 

- Este interzis depozitarea depunerilor în încăperea cazanului. 

- Este recomandat verificarea zilnică a cantității și presiunii de apă 

din sistem. Dacă este cazul, se completează pierderile. 

 

Puterea de încălzire a cazanului depinde foarte mult de calitatea combustibilului 

folosit, dar și procesul de încălzire trebuie experimentat, exersat. La folosirea 

cărbunelui negru putem avea o putere de încălzire mai mare (22-25 MJ/kg) 

decât în cazul folosirii lignitului (15-17 MJ/kg).  

Montarea celor 4 plăci de ghidaj pe mantaua de apă duce la funcționarea 

cazanului la un randament mai ridicat! (la întreținerea cazanului ele pot fi 

demontate). Vezi schița 4.2.5. 

 

7.  AVARII 
 

Avarie   Cauze posibile 

Zgomot puternic în timpul arderii. Încercați aerisirea sistemului. 

Scăpări de fum pe lângă ușă. Verificați coșul de fum cu un specialist. 

Depuneri de gudron în interiorul camerei 
de ardere, cazanul nu asigura randamentul 

nominal, combustibilul nu arde in 
totalitate. Verificați coșul de fum cu un specialist. 

Cazanul bubuie când este alimentat cu 
carbine. 

Este un fenomen natural, care se produce în 
urma acumulării gazelor de ardere. Reglați 

tirajul pentru a asigura un volum mai mare de 
aer pentru ardere. 
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8. INFORMAȚII UTILE 

 

 Proiectarea sistemului de încălzire este sarcina inginerului instalator 

și un bun proiect este totodată și o garanție că aveți un sistem bun și 

sigur. 

 Este interzis scoaterea apei calde din sistem! Pentru obținerea apei 

calde menajere se racordează la cazan un boiler sau un schimbător de 

căldură. În cazul încălzirii de pardoseală iarăși este necesar utilizarea 

unui schimbător de căldură. 

 Pentru a asigura funcționarea optimă a cazanului, trebuie asigurat ca 

temperatura agentului termic pe retur să nu scadă sub 60°C. În caz 

contrar se depune gudronul, iar un strat de gudron de 1mm reduce 

randamentul cu 7-8%. 

 În perioada de funcționare să avem grijă ca temperatura apei din sistem 

să nu fie mai mare de 80-85°C. Temperatura maximă admisă este de 

90°C. 

 În timpul funcționării cazanului este interzis umplerea sau golirea apei 

din sistem. Umplerea, golirea este recomandat a fi făcută numai la 

temperatura maximă de 30°C. 

 Se poate întâmpla, mai ales la prima aprindere, că fumul umed se 

condensează pe corpul cazanului rece, din care, deoarece apa dizolvă 

zgura și cenușa scurge lichid de culoare neagră. Odată cu încălzirea 

cazanului acest lucru se încetează. 

 În caz că temperatura apei de încălzire se ridică foarte repede, se 

deschide imediat robinetele rămase închise din sistem și se asigură 

funcționarea pompei de circulație! 

 În caz că temperatura apei ajunge la 90°C, este recomandat 

închiderea căilor de aer și oprirea alimentării cu combustibil. (în aceste 

cazuri în jurul grătarului începe să se formeze abur, și se produce 

zgomot fâșâitor). 

 În sezonul de încălzire și când temperatura exterioară este sub limita 

înghețului, iar cazanul nu este pornit pe o perioadă mai lungă, pentru a 

evita deteriorarea acestora prin îngheți, sistemul trebuie golit de apă, 

sau umplut cu antigel special. 

 Nu asumăm răspundere pentru daunele/accidentele apărute în urma 

instalării și utilizării necorespunzătoare (neconforme instrucțiunilor) a 

cazanului. 
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9. ALTE PRESCRIPȚII 
 

 Cazanul se poate monta numai în incinte, unde nu este pericol de foc și 

explozie. Cazanul este recomandat a fi instalat într-o încăpere unde este ușor 

accesibil și accesul de aer proaspăt să fie suficient. 

 

ECO 27 40 m3/h 

ECO 37 60 m3/h 

ECO 45 80 m3/h 

 

 Într-un perimetru de 1,5 m de cazan podeaua și pereții trebuie să fie din material 

ignifug. Recomandăm așezarea unei table din oțel sub corpul cazanului, care 

să depășească mărimile cazanului în față cu 0,6m iar în spatele cazanului cu 

0,6m. 

 În incinta locației unde se află cazanul este recomandat a depozita combustibil 

pentru o singură zi. Este interzis utilizarea substanțelor lichide inflamabile 

(benzină, motorină, diluant, alcool, etc.) pentru aprinderea focului în cazan. 

 Pentru aprinderea focului folosiți hârtie, așchii de lemn! 

La început de sezon de încălzire sau după o perioadă mai lungă de pauză în 

funcționare, înainte de a pune în funcțiune este recomandat verificarea 

tubulaturii de fum a cazanului (dacă este bine fixată). 
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10. CERTIFICAT DE GARANTIE 

 

PRODUS: Cazan cu combustibil solid ECO …. SERIA: .......................... 

PRODUCĂTOR: SC MIKLOS STEEL SRL 

IMPORTATOR: ……………………………………………………………………. 

VÂNZĂTOR (nume si adresa): ................................................................... 

CUMPĂRĂTOR (nume si adresa): ............................................................ 

NR. DOCUMENT FISCAL (factură/chitanţă): ...................... ……………… 

DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI: 10 ANI. 

MODALITATE DE ASIGURARE A SERVICE-ULUI: ADUCERE LA CONFORMITATE SAU ÎNLOCUIRE. 

Garanția asigurata cumparatorului de catre vânzator este în conformitate cu legislatia în vigoare 

în România, armonizata cu legislatia Uniunii Europene: Legea 449/12.11.2003, si cu Ordonanta 

nr. 21/21.08.1992, republicata în M.O. nr. 208/28.03.2007, dupa cum urmeaza: 

1. Garanţia prin reparare sau prin înlocuire acoperă orice defecţiune de material sau viciu de 

fabricaţie, care ar apărea în perioada de garanţie se acordă, dacă instalarea, punerea în 

funcţiune şi întreţinerea produselor este efectuată de personal autorizat în conformitate 

cu instrucţiunile producătorului, astfel încât datorită instalării şi întreţinerii, produsul să nu 

sufere deteriorări ce ar afecta buna lui funcţionare, sau ar cauza scoaterea lui din funcţiune; 

aducerea în starea de conformitate se va face în primul rând prin repararea produsului. 

2. Garanţia este valabilă doar pe teritoriul României. 

3. Perioada de garanţie este de 2 ani, cu începere de la data primei punerii în funcţiune a 

produsului de către personalul tehnic autorizat şi prelungindu-se cu perioada ce se scurge 

de la data reclamaţiei, până la data aducerii la conformitate sau înlocuirii produsului. Defecţiunile 

datorate transportului, depozitării, montării, utilizării sau întreţinerii incorecte, folosirii 

pieselor incompatibile sau neoriginale, greşelilor sau modificărilor făcute de către 

instalator şi/sau cumpărător, nu fac obiectul garanţiei. 

4. Garanţia aparatului este condiţionată de punerea în funcţiune a acestuia de către firme de 

service agreate ISCIR . 

5. Remedierea deficienţelor apărute la produse ori înlocuirea produselor care nu corespund 

în cadrul termenului de garanţie, care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen 

de maxim 15 zile calendaristice din momentul când operatorul economic a luat la 

cunoştinţă deficienţele respective. În cadrul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit 

(15 zile) curge de la data finalizării expertizei tehnice. 

6. La cumpărarea produsului cumpărătorul are obligaţia să verifice completarea certificatului 

de garanţie cu toate datele necesare, semnarea şi ştampilarea de către vânzător; totodată 

poate să solicite date referitoare la modul de transport, depozitare, instalare, folosire şi întreţinere 

corect(ă) al produsului, în afară de cele specificate în cartea tehnică. 
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7. Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garanţie, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta 

prezentul certificat de garanţie, procesul verbal de punere în funcţiune şi documentul de 

cumpărare în original precum şi o prezentare cât mai detaliată a defecţiunii constatate 

vânzătorului. În cazul, în care documentele de garanţie nu sunt prezentate, au fost modificate 

sau deteriorate nu se oferă garanţie. 

8. În cazul unor defecţiuni a căror reparaţie este extragaranţială, la cerere, firma furnizoare execută 

reparaţiile necesare contra cost. 

9. Prin semnarea acestui certificat, cumpărătorul îşi exprimă acordul cu cele cuprinse în acest 

act şi declară că a preluat produsul în bună stare, a înţeles obligaţiile ce îi revin pentru a 

putea beneficia de garanţia acordată de vânzător, conform legislaţiei în vigoare. 

Drepturile consumatorilor nu sunt afectate prin garanţia oferită. 

 

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA 

IMPORTATOR 

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA 

VÂNZĂTOR 

SEMNĂTURA 

CUMPĂRĂTOR 

  
 

 

Menţiuni asupra produsului 

 

Nr.

Crt. 

Denumire 

produs 

Data 

reclamației 

Defecțiune 

reclamată 

Activitate de 

service 

executată 

Data 

executării 

Unitate de 

service 

(semnătură, 

ștampilă) 

Semnătură 

posesor 
Obs. 

1. 
    

  
  

      
  

2. 
    

  
  

      
  

3. 
    

  
  

      
  

4. 
    

  
  

      
  

 

Birou RELAȚII CU CLIENȚI: 

   reclamație@fagmic.ro 

 Telefon fix: 0266-245 007 

Mobil: 0738 747 520 
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