
1.Загальні вказівки.

Піч довготривалого горіння « Рукавичка 10 Б » призначена для
швидкого опалення приміщення теплим  повітрям за рахунок  тліючого
режиму,що виникає за рахунок відсутності продувного решітчастого
каналу і регулюється дверима піддувала повітря п.6
мал.1.регулювальним гвинтом п.7.мал.1 . Піч має ряд повітряних
каналів п.2 мал.1 по боках,в яких повітря швидко прогрівається.
Верхня панель печі зручна для приготування їжі. Додатково до печі
можна замовити насадку-ємність для підігріву води.

Параметри.

Потужність 10 кВт.
Площа опалювання 50-80 м/кв.
Вага 58 кг.
Матеріал Сталь
Габаритні розміри:
Довжина 700 мм.
Ширина 480 мм.
Висота 800 мм.
Двері топки 250х200 мм.

2.Міри безпеки та правила експлуатації.

Перед експлуатацією печі уважно ознайомтесь з правилами та
рекомендаціями ,вказаними в даному технічному паспорті.
Порушення правил експлуатації та пожежної безпеки може бути
небезпечно для Вашої оселі. Перше розпалювання рекомендується
проводити на  свіжому повітрі для випалювання  залишків
матеріалів,якими оброблений металопрокат Рекомендується
придбати вогнегасник в приміщення ,де знаходиться піч (хоча б
автомобільний) . Витяжна труба по всій довжині повинна мати

діаметр не менший ніж діаметр вихідної труби п.3. мал..1.на печі .
Висота труби  від рівня полу не менше 4 метрів. Підлога приміщення
на якій встановлюється піч повинна бути з вогнестійких матеріалів. Піч
встановлюється безпосередньо на металевий лист,що виступає за
габарити печі 50см . по периметру. Металевий лист встановлюють на
азбестовий лист . Двері печі п.5.мал.1нагріваються,тому
рекомендується придбати рукавиці . Приміщення,в якому встановлена
піч повинно мати вентиляцію. Обов’язково в приміщення  повинен
бути приток свіжого повітря для нормальної роботи печі та для
запобігання  виникнення чадного газу. Заборонено встановлювати піч
біля легкозаймистих стін.

В разі виникнення пожежі терміново дзвонити за телефоном 101.

В разі ознак отруєння чадним газом дзвонити за телефоном 103.

мал..1

1 захисний екран
2 повітряний канал
3 витяжна труба
4 ручка для транспортування
5 двері  печі
6 двері піддувала
7 регулювальний гвинт
8 опорні ніжки
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