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Telco's interiørovner type TU er kompakte gjennomstrømmingsovner for ekstern styring. Ovnene er helt 
rustfri og sprutsikker og godkjent av NEMKO for bruk i fuktige rom.  Sammen med en stilren formgivning 
er dette egenskaper som gjør at ovnen kan benyttes i de fleste miljøer. Ovnen har høyere effekt pr. 
lengdeenhet en de fleste andre ovner på markedet og passer derfor godt på bad og i andre rom med høyt 
varmebehov og liten plass.. 
 
Type TU er beregnet for ekstern styring. Dette er en spesielt solid ovn som egner seg godt i tøffe miljøer 
som skoler o.l. To innføringsnipler muliggjør viderekobling.  

Ovnen er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler.  Det komplette varmeelementet er også laget av 
aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet 
konstruksjon som gir ovnen lang levetid. 
 
Ovnene kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester. 

 
 

TYPE EL. 
NUMMER 

EFFEKT HØYDE LENGDE DYBDE BESKRIVELSE 

TU 03 54 490 35 300 w 150 mm          407 mm 83 mm  
 

Normaltemperert ovn 

for fast installasjon og 

ekstern styring 

TU 08 54 490 36 800 w 150 mm 687 mm 83 mm 

TU 12 54 490 37 1200 w 150 mm 897 mm 83 mm 

TU 16 54 490 38 1600 w 150 mm 1167 mm 83 mm 

Gulvfester 54 490 45 

 
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: 44°C. 

 

MONTERINGSAVSTANDER TU 

Minste monteringsavstand til vegg 2 cm 

Minste monteringsavstand til gulv 5 cm 

Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett 30 cm 
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