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Dette er en ovn for de fleste bruksområder, fordi den er liten, sprutsikker og rustfri. Den erstatter 
eldre tiders ribberørsovner og er en ideell varmekilde for veksthus, garderober, tørkeskap og 
andre fuktige rom. Til tross for de krevende oppgaver ovnen er konstruert for å løse, er 
formgivningen holdt i en diskret stil som gjør at den også passer inn i vanlige interiører. Kan for 
eksempel brukes til å ta kaldras under store vindusflater. To innføringsnippler muliggjør 
viderekobling.  
 

 
Ovnene kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester. 
 
 
 
 

TYPE EL: NR.  
NRNRNUM

EFFEKT HØYDE LENGDE DYBDE BESKRIVELSE 

GU 025 54 492 17 250 w 95 mm 352 mm 93 mm Normaltemperert ovn 

med temp.utløser 
 

GU 03 54 492 18 300 w 95 mm   416 mm 93 mm 

GU 04 54 492 20 400 w 95 mm 553 mm 93 mm  

Normaltemperert ovn 

med temp.utløser. For 

ekstern regulering           

¼ - ½ - 1/1 

GU 07 54 492 21 700 w 95 mm 800 mm 93 mm 

GU 09 54 492 22 900 w 95 mm 1055 mm 93 mm 

GU 11 54 492 23 1100 w 95 mm 1305 mm 93 mm 

Gulvfester 54 492 44 

 
SPESIFIKASJONER 

Gjennomstrømningsovn for ekstern styring. Skal benyttes sammen med godkjent romtermostat, eller andre godkjente 
styringssystemer. styringssystemer. 

230 v 

Farge: RAL 9016 hvit. 

Sprutsikker IP 24, rustfritt – kan monteres i våtrom. 

Tilkobling: Høyre side. 

Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester. 

Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som bestilles separat. 

Maks. overflatetemperatur på fronten: 78°C. 

 

MONTERINGSAVSTANDER GU 

Minste monteringsavstand til vegg 2 cm 

Minste monteringsavstand til gulv 5 cm 

Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett 20 cm 
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