
Catalog de produse



S.C. AMBASADOR PLUS S.R.L este o societate cu capital privat românesc, în�inţată în 1994, având 

ca obiect principal de activitate producţia şi comercializarea sub marca "ELTIM" a unei game 

variate de bunuri de larg consum, instalaţii termice, echipamente industriale, utilaje PSI, utilaje 

alimentare, aparataj de medie şi joasă tensiune, precum şi echipamente utilizate la măcinarea 

deşeurilor de mase plastice în vederea reinjectării.

S.C. AMBASADOR PLUS S.R.L este o companie dedicată parteneriatelor şi satisfacerii nevoilor de 

business ale clienţilor săi. Astfel şi-a dezvoltat într-un mod sistematic şi constant competenţele 

tehnice şi portofoliul de produse. 

Dupa aproape 20 de ani în care am activat pe piaţa românească, am reuşit să ne facem cunoscuţi 

prin calitatea produselor executate, respectarea termenelor de predare, şi de asemenea prin 

cali�carea şi specializarea personalului tehnic  şi operativ care asigură satisfacerea celor mai 

exigente solicitări ale bene�ciarilor, recomandând marca " ELTIM" ca una dintre cele mai 

competitive de pe piaţă. 

Din punct de vedere al conceptului de organizare şi al relaţiei cu partenerii, maturitatea la care a 

ajuns S.C.AMBASADOR PLUS S.R.L., este ilustrată, în primul rând, de implementarea sistemului 

de management al calităţii ISO 9001:2008, de către TÜV AUSTRIA CERT GMBH.

Avem în vedere creşterea prestigiului dobândit de organizaţie, faţă de clienţi prin realizarea de 

servicii de cea mai bună calitate. Pentru noi calitatea reprezintă condiţia absolută pentru 

succesul în afaceri, de aceea este prioritară în toată activitatea noastra.

- aplicarea unui management �exibil şi novator al cărui deziderat îl constituie stabilirea unor 

punţi de comunicare statornice între toţi coordonatorii de departamente,

- satisfacerea cerinţelor şi exigenţelor clienţilor noştrii prin abordarea în mod realist a fazelor de 

contractare, proiectare, execuţie, garanţie şi post-garanţie,

- îmbunătăţirea permanentă a sistemului de management al calităţii precum şi a performanţelor 

economice,

- optimizarea nivelului calitativ al serviciilor prestate şi a e�cienţei economice, prin creşterea 

responsabilităţilor şi a competenţelor echipelor de lucru, compartimentelor de coordonare şi 

stimularea iniţiativei personale.

Specialiştii noştrii în montaj şi service asigură o instalare fără probleme a produselor, utilajelor şi 

echipamentelor noastre (la cerere), ocupându-se de întreţinere, revizie, veri�care precum şi de 

serviciile de remediere în caz de urgenţă.

Considerăm că cele prezentate mai sus reprezintă garanţia unei seriozităţi profesionale de 

natură să ne permită înscrierea printre �rmele cu care doriţi să încheiaţi un parteneriat.





Cazane pentru baieCazane pCazane pentru baie
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Bunuri de larg consum

Rezervorul de presiune al cazanului de baie este 

realizat din oţel în construcţie sudată, protejat la 

interior şi exterior prin zincare termică, fosfatare sau 

execuţie inox. Acesta dispune de una, trei sau şase 

ţevi de fum verticale.

Cazanele de baie tip ELTIM au formă cilindrică şi sunt 

destinate producerii apei calde menajere, utilizând 

combustibil solid (lemn, deşeuri de lemn, cărbune, 

cocs, brichete, rumeguş).

Din punct de vedere constructiv acestea se impart in urmatoarele categorii:

Izolate Neizolate

Zincate Fosfatate Inox

Cazanele de 

baie CB60L şi 

CB90L.

Cazanul de 

baie CB80L.

Cazanul de 

baie CB80L 

inox.

Cazanele de baie CB90L, CB2S, CB2S2C3tevi, 

CB2S2C6tevi, CB200L.

Sobă 
recomandată H4

Sobă 
recomandată H4

Sobă 
recomandată H4

Sobă 
recomandată H5

Cazan 
2 surse 90l

Cazan izolat
90l

Cazan 2 surse
2 circuite 90l

Cazan 6 ţevi
90l

Garanție
4 ani

Garanție
4 ani

Garanție
4 ani

Garanție
4 ani

CERTIFIED

T�� AUSTRIA CERT GMBH

EN ISO 9001:2008

CERTIFICATE NO. 20 100 131318969
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Apa din cazanele CB60L, CB90L şi CB200L este încălzită 
prin arderea combustibilului solid în sobele pe care 
sunt aşezate, iar cazanele CB2S şi CB2S2C sunt dotate 
suplimentar cu o rezistenţă electrică termostatată ce 
generează o a doua sursă de încălzire posibilă.

Durata redusă de încălzire a apei din cazan, datorită 
construcţiei sobei şi a suprafeţei mari de schimb a 
cazanului.

Uşor de întreţinut şi reparat.

Uşor de curăţat de gudron şi funingine, datorită 
poziţionării verticale ale ţevilor de fum.

Reţeaua de service acoperă toată ţara, ceea ce face 
intervenţia promptă.

Avantaje

Siguranţa în exploatare datorită soluţiei alese pentru 
construcţia rezervoarelor.

Menţinerea apei calde timp de 24 ore, la cele izolate 
termic.

Datorită protecţiei prin zincare la cald durata de viaţă 
a cazanului este mare, diminuând fenomenul de 
coroziune din instalaţia de apă caldă (la cazanele 
zincate).

Cazanele CB2S2C pot ' utilizate ca şi centrale de 
încălzire a spaţiului de locuit, iar circuitul secundar 
(serpentină din interiorul rezervorului) este destinat 
obţinerii apei calde menajere. O altă aplicaţie pentru 
cazanele CB2S2C în vederea încălzirii apei este 
realizată prin parcurgerea circuitului secundar 
(serpentină) de un agent termic extern (panouri solare, 
etc.).

Sobă 
recomandată H4

Sobă 
recomandată H2 Sobă 

recomandată H2
Sobă 

recomandată H3Sobă 
recomandată H5

Cazan neizolat
60l

Cazan neizolat
90l Cazan neizolat

80l

Cazan neizolat
80l inoxCazan

200l

Garanție
4 ani

Garanț
4 ani

Garanție
4 ani

Cazan 

Garanție
4 ani

Garanție
10 ani

Garanție
2 ani
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Cazane pentru baieCazane pentru

Bunuri de larg consum

Soba tip ELTIM recomandată

Dimensiuni racorduri intrare, ieşire (ţoli)

Puterea rezistenţei electrice (kW)

Tensiunea de alimentare rezistenţă (Vca)

Numarul ţevilor de fum (buc)

Pres. max. în cazan (bari)

Randamentul termic până la (%)

Diametrul de racordare la coş (mm)

Temperatura max. de evacuare gaze (oC)

Pres. de încercare a rezervorului (bari)

Suprafaţa de schimb termic (dm2)

Volumul apei din cazan (l)

Cod produs

Temperatura max. a apei din cazan (oC) 

Dimensiuni gabarit 
ansamblu 
cazan+ sobă (mm)

Dimensiuni gabarit 
cazan (mm)

Înălţime

Lăţime

Lungime

Înălţime

Lăţime

Lungime

Sobă

Cazan
Masa cu ambalaj (kg)

Diametrul de aşezare pe sobă (mm)

Supapa de siguranţă necesară (bari)

Caracteristici tehnice şi funcţionale

H2,
H3, H4

½

1

6

80

120

250

12

44

80

1.D56.00.000

90

440

470

1520

350

350

1050

21

39

340

6

Cazan

inox

80l 

neizolat

H2, 
H3, H4

½

1

6

80

120

250

12

44

80

1.D55.00.0000

90

440

470

1520

350

350

1050

27

39

340

6

Cazan 

80l 

neizolat

H3, H4

1

2

230

3

6

90

110/140

250

12

61

90

1.B46.00.0001

90

440

500

1630

440

500

1160

52

39

340

6

Cazan

90l 

izolat 

2 surse

H2, H3

1

1

6

80

110

250

12

31

60

1.546.02.0002

90

360

400

1270

360

400

800

20

39

340

6

Cazan 

60l 

neizolat

H3, H4

1

2

230

3

6

90

110/140

250

12

61

90

1.C65.00.0000

90

440

500

1630

440

500

1160

65

39

340

3 pt. Încălzire
6 pt. ACM

Cazan 90l 

2 surse 

2 circuite 

3 ţevi de fum 

H5

1

2

230

6

6

90

140

250

12

89

90

1.C92.00.0000

90

580

640

1420

580

640

880

83

50

340

3 pt. Încălzire
6 pt. ACM

Cazan 90l 

2 surse 

2 circuite 

6 ţevi de fum 

H5

1

6

6

90

140

250

12

155

200

1.D25.01.200l

90

580

640

2020

580

640

1500

132

50

340

6

Cazan 200l

6 ţevi 

de fum 

H3, H4

1

3

6

90

110/140

250

12

61

90

1.546.02.0000

90

440

470

1630

440

450

1160

51

39

340

6

Cazan 

90l

izolat 

H3, H4

1

3

6

90

110/140

250

12

61

90

1.546.02.0001

90

440

470

1630

360

400

1160

33

39

340

6

Cazan

90l 

neizolat

CERTIFIED

T�� AUSTRIA CERT GMBH

EN ISO 9001:2008

CERTIFICATE NO. 20 100 131318969



SPECIFICAȚII TEHNICE:

Capacitatea cazanului: 60l                                                                
Nr. țevilor de fum: 1buc
Presiunea maximă a apei: 6 bari
Temperatura maximă a apei calde: 90°C                                                                  
Randament: până la 80%                                                                  
Diametrul de aşezare pe inelul sobei: 340mm
Diametrul de racordare la coş: 110mm
Țeava intrare apă rece: 1” țol exterior
Țeava ieşire apă caldă: 1” țol exterior
Supapa de siguranță recomandată: 6 bari                                                 
Masa: 20kg
Dimensiuni gabarit HxLxl: 800x400x360mm 
Dimensiuni de gabarit cazan cu sobă HxLxl: 
1270x400x360mm

 Cazanul de baie tip ELTIM 80 NEIZOLAT sub 

formă cilindrică este destinat producerii apei calde 

menajere, utilizând pentru ardere combustibil solid 

(lemn, deşeuri de lemn, cărbune, cocs, brichete, 

rumeguş).

 Cazanul de baie este realizat din oţel în 

construcţie sudată. Acesta este construit din două 

capace ambutisate din tablă, o virolă de tablă, o ţeavă 

de fum verticală, ţeavă intrare şi ţeavă ieşire apă cu 

'lete exterioare de 1/2”, toate asamblate prin sudură în 

gaz protector. După sudare rezervorul este supus unei 

probe de etanşare la o presiune de 12 bari.

 Suprafaţa interioară a cazanului este 

fosfatată, iar exteriorul este vopsit în diferite culori cu 

pulbere în câmp electrostatic.

 Cazanul de baie tip ELTIM 80 NEIZOLAT 

respectă cerinţele din directiva de joasă presiune.

 Montajul se face obligatoriu cu supapă de 

siguranţă reglată la 6 bari.

 Cazanul de baie tip ELTIM 60 NEIZOLAT are o 

formã cilindricã şi este destinat producerii apei calde 

menajere, utilizând pentru ardere combustibil solid 

(lemn, deşeuri de lemn, cărbune, cocs, brichete, 

rumeguş). Rezervorul cazanul de baie este realizat în 

construcţie sudatã şi este protejat împotriva coroziunii 

prin zincare termică atât interior cât şi exterior. 

Suprafaţă exterioară a cazanului este vopsită cu 

pulberi de diferite nuanţe (alb, maro, gri, etc). Racor-

durile apă rece şi apă caldă sunt de 1” 'let interior. 

 Montajul se face obligatoriu cu supapă de 

siguranţă reglată la 6 bari. 
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Cazan de baie 80l neizolat Cazan de baie 60l neizolat 

              Se recomandă a se monta pe Sobele ELTIM tip 

H2, H3, H4, sau pe soba cu rumeguş. 

Recomandări

              Se recomandă a se monta pe Sobele ELTIM tip 

H2, H3, H4, sau pe soba cu rumeguş. 

Recomandări

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Capacitatea cazanului: 80l                                                                
Nr. țevilor de fum: 1buc

Presiunea maximă a apei: 6 bari
Temperatura maximă a apei calde: 90°C                                                                       

Randament: până la  80%                                                                  
Diametrul de aşezare pe inelul sobei: 340mm

Diametrul de racordare la coş: 120mm
Țeava intrare apă rece: 1/2” țol exterior
Țeava ieşire apă caldă: 1/2” țol exterior

Supapa de siguranță recomandată: 6 bari                                                 
Masa: 27kg

Dimensiuni gabarit HxD: 1050x350mm
Dimensiuni de gabarit cazan cu sobă HxLxl: 

1520x470x440mm

Cazan de baie 80l neizol

Garanție
2 ani

CE:

Garanție
4 ani
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SPECIFICAȚII TEHNICE:

Capacitatea cazanului: 80l                                                                
Nr. țevilor de fum: 1buc

Presiunea maximă a apei: 6 bari
Temperatura maximă a apei calde: 90°C                                                                     

Randament: până la 80%                                                                  
Diametrul de aşezare pe inelul sobei: 340mm

Diametrul de racordare la coş: 120mm
Țeava intrare apă rece: 1/2” țol exterior
Țeava ieşire apă caldă: 1/2” țol exterior

Supapa de siguranță recomandată: 6 bari                                                 
Masa: 21kg

Dimensiuni gabarit HxD: 1050x350mm
Dimensiuni de gabarit cazan cu sobă HxLxl: 

1520x470x440mm

Cazane pentru baieCazane pentru

Capacitatea cazanului: 80l                                                                

Temperatura maximă a apei calde: 90°C                                                                     
Randament: până la 80%                                                                  

Supapa de siguranță recomandată: 6 bari                                                 
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Bunuri de larg consum

 Cazanul de baie tip ELTIM 80 INOX NEIZOLAT 

sub formă cilindrică este destinat producerii apei calde 

menajere, utilizând pentru ardere combustibil solid 

(lemn, deşeuri de lemn, cărbune, cocs, brichete, 

rumeguş).

 Cazanul de baie este realizat integral din inox 

în construcţie sudată. Acesta este construit din două 

capace ambutisate din tablă de inox, o virolă de tablă 

de inox, o ţeavă de fum verticală, ţeavă intrare şi ţeavă 

ieşire apă cu 'lete exterioare de 1/2”, toate asamblate 

prin sudură în gaz protector. După sudare rezervorul 

este supus unei probe de etanşare la o presiune de 12 

bari.

 Cazanul de baie tip ELTIM 80 INOX NEIZOLAT 

respectă cerinţele din directiva de joasă presiune.

 Montajul se face obligatoriu cu supapă de 

siguranţă reglată la 6 bari.

 Cazanul de baie tip ELTIM 90 NEIZOLAT are o 

formã cilindricã şi este destinat producerii apei calde 

menajere, utilizând pentru ardere combustibil solid 

(lemn, deşeuri de lemn, cărbune, cocs, brichete, 

rumeguş). Rezervorul cazanul de baie este realizat în 

construcţie sudatã, cu trei ţevi de fum şi protejat prin 

zincare termică atât interior cât şi exterior. Suprafaţa 

exterioară a cazanului este protejată prin vopsire cu 

pulberi de diferite nuanţe (alb, maro, gri, etc). Racor-

durile apă rece şi apă caldă sunt de 1” 'let interior. 

 Montajul se face obligatoriu cu supapã de 

siguranţă reglatã la 6 bari.

              Se recomandă a se monta pe Sobele ELTIM tip 

H2, H3, H4, sau pe soba cu rumeguş. 

Recomandări

              Se recomandă a se monta pe Sobele ELTIM tip 

H2, H3, H4, sau pe soba cu rumeguş. 

Recomandări

Cazan de baie 80l neizolat de inox Cazan de baie 90l neizolat de baie 90l neizolat 

SP

Garanție
10 ani

Garanție
4 ani

CERTIFIED

T�� AUSTRIA CERT GMBH

EN ISO 9001:2008

CERTIFICATE NO. 20 100 131318969

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Capacitatea cazanului: 90l                                                                
Nr. țevilor de fum: 3buc                                                                  
Presiunea maximă a apei: 6 bari
Temperatura maximă a apei calde: 90°C   
Randament: până la 80%                                                                  
Diametrul de aşezare pe inelul sobei: 340mm
Diametrul de racordare la coş: 140mm
Țeava intrare apă rece: 1” țol exterior
Țeava ieşire apă caldă: 1” țol exterior
Supapa de siguranță recomandată: 6 bari                                                 
Masa: 33kg
Dimensiuni gabarit HxLxl:
1160x400x360mm
Dimensiuni de gabarit cazan cu sobă HxLxl: 
1630x470x440mm



SPECIFICAȚII TEHNICE:

Volumul apei din cazan: 90 litri
Nr. ţevilor de fum: 3

Presiunea maximă a apei: 6 bari
Temperatura maximă a apei calde: 90°C

Randamentul termic: până la 90%
Diametrul de racordare la coş: 110/140mm

Diametrul de aşezare pe inelul sobei: 340mm
Niplu intrare apă rece: 1 ţol interior
Ţeava ieşire apă caldă: 1 ţol exterior

Tensiune/Putere electrică: 230Vca/2000W
Supapă de siguranţă recomandată: 6 bari

Masa: 52kg
Dimensiuni de gabarit cazan HxLxl: 

1160x500x440mm
Dimensiuni de gabarit cazan cu sobă HxLxl: 

1630x500x440mm

 Cazanul de baie tip ELTIM 2 SURSE IZOLAT sub 
formă cilindrică este destinat producerii apei calde mena-
jere, utilizând pentru ardere combustibil solid (lemn, deşeuri 
de lemn, cărbune, cocs, brichete, rumeguş).
 Cazanul este echipat cu o rezistenţă electrică 
termostatată ce permite încălzirea apei cu ajutorul energiei 
electrice.
 Rezervorul de presiune al cazanului de baie este 
realizat din oţel în construcţie sudată, 'ind singurul de pe 
piaţă protejat la interior şi exterior prin zincare termică. După 
sudare rezervorul este supus unei probe de etanşare la o 
presiune de 12 bari.
 Învelişul exterior al cazanului este realizat din tablă 
protejată prin vopsire cu pulberi în câmp electrostatic de 
culoare albă sau maro. 
Izolaţia termică este realizată cu vată minerală caşerată cu 
folie de aluminiu.
 Instalaţia electrică este alcătuită din rezistenţă 
electrică, termostat cu sondă, lampă de semnalizare.
 Cazanul de baie tip ELTIM 2 SURSE IZOLAT respectă 
cerinţele din directiva de joasă tensiune.
 Este dotat cu adaptor multiplu pentru coşul de 
fum (110/140 mm), termometru, şicane de curăţat ţevile de 
fum.
 Montajul se face obligatoriu cu supapă de 
siguranţă reglată la 6 bari.
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 Cazanul de baie tip ELTIM 90 IZOLAT sub formă 

cilindrică este destinat producerii apei calde menajere, 

utilizând combustibil solid (lemn, deşeuri de lemn, cărbune, 

cocs, brichete, rumeguş).

 Rezervorul de presiune al cazanului de baie este 

realizat din oţel în construcţie sudată, 'ind singurul de pe 

piaţă protejat la interior şi exterior prin zincare termică. După 

sudare rezervorul este supus unei probe de etanşare la o 

presiune de 12 bari.

 Învelişul exterior al cazanului este realizat din tablă 

protejată prin vopsire cu pulberi în câmp electrostatic de 

culoare albă sau maro.

 Izolaţia termică este realizată cu vată minerală 

caşerată cu folie de aluminiu.

 Cazanul de baie tip ELTIM 90 IZOLAT respectă 

cerinţele din directiva de joasă presiune.

 Este dotat cu adaptor multiplu pentru coşul de 

fum (110/140 mm), termometru, şicane de curăţat ţevile de 

fum.

 Montajul se face obligatoriu cu supapă de 

siguranţă reglată la 6 bari.

Alb Maro

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Capacitatea cazanului: 90l                                                                
Nr. țevilor de fum: 3buc                                                                  
Presiunea maximă a apei: 6 bari
Temperatura maximă a apei calde: 90°C
Randament: până la  90%                                                                  
Diametrul de aşezare pe inelul sobei: 340mm
Diametrul de racordare la coş: 110/140mm
Țeava intrare apă rece: 1” țol exterior
Țeava ieşire apă caldă: 1” țol exterior
Supapa de siguranță recomandată: 6 bari                                                 
Masa: 51kg
Dimensiuni gabarit HxD: 1160x440mm
Dimensiuni de gabarit cazan cu sobă HxLxl: 
1630x470x440mm

Culori

Alb Maro

Culori

Se recomandă a se monta pe Sobele ELTIM tip H3, H4, 
sau pe soba cu rumeguş. 

Recomandări

Se recomandă a se monta pe Sobele ELTIM tip H3, H4, 
sau pe soba cu rumeguş. 

Recomandări

Cazan de baie 90l izolat cu 2 surse Cazan de baie 90l izolat 

Temperat
Ra

Diametrul de
Diametrul de

Nipl
Ţeav

Tensiune/P
Supapă d

Dime

Dimensiuni

Alb

Culo

Vo

Pr
eratTemperat

Garanție
4 ani

CE:

                                                
                                                            

 6 bari
pei calde: 90°C

Garanție
4 ani

B
u

n
u

ri
 d

e 
la

rg
 c

o
n

su
m


