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1 Bruksanvisning
1.1 Innstallasjonsveiledning

For å garantere holdbarhet, sikkerhet og korrekt 
funksjon må brennkammeret må installeres av 
en godkjent fagperson. Et hvert avvik fra dette vil 
føre til bortfall av garanti.

                

1.2 Skorstein/pipe

1.2.1 Eksisterende skorstein  
og elementskorstein
Hvis det planlegges å installere peisinnsatsen 
på en eksisterende skorstein, anbefaler vi at du 
rådfører deg med forhandleren eller annet fgag-
personell. Da kan du også få råd om eventuell 
renovering av skorsteinen.

• Ved montering av elementskorstein må 
veiledningen fra produsenten vedrørende 
montering for den aktuelle skorsteinstypen 
følges.

                

1.2.2 Tilkobling mellom peisinnsats  
og stålpipe
Forhandler/montør kan gi råd om valg av fabrikat 
og dimensjon på stålskorstein. Dermed er man 
sikret at den passer til peisinnsatsen. Vi anbefaler 
at skorsteinenslengde regnet fra innsatsens topp 
ikke bør være kortere enn 4 meter. 

Spesielle vær- eller installasjonsforhold kan kreve 
en annen lengde.

• Valg av feil lengde eller diameter på stål-
skorsteinen kan føre til dårlig funksjon.

• Følg anvisningene fra leverandøren av 
stålskorsteinen nøye.

1.2.3 Krav til skorstein
Skorsteinen skal som minimum være 190 mm i 
innv. diameter og være merket med T400 og G 
for sotbranntest. Det anbefales å bruke et buet 
knerør, eller knerør med 2 45-grader bend etter-
som det gir bedre trekkforløp. Hvis peisinnsatsen 
tilkobles med et knerør med skarp knekk, skal 
renseluken være i den loddrette delen, slik at 
den vannrette delen kan renses gjennom denne. 
Kravene til sikkerhetsavstander for skorstein og 
røykrør må overholdes. 

                

1.2.4 Pipebrann
Hvis det skulle oppstå pipebrann, skal døren, 
askeskuffen og alle ventiler på peisinnsatsen hol-
des lukket. Ring til brannvesenet. Før vedovnen tas 
i bruk igjen skal skorsteinen kontrolleres av feieren.               
 

2 Generell informasjon

MERK: Deler av innstasen, spesielt de  
utvendige flatene, blir varme under fyring.  
Vær forsiktig!

• Tøm aldri asken i en brennbar beholder. Det 
kan være glør i asken lenge etter avsluttet 
fyring.

• Når peisen ikke er i bruk, kan alle spjeld 
lukkes for å unngå trekk gjennom ovnen.

• Etter lengre tids stillstand bør røykveiene 
kontrolleres for eventuelle blokkeringer før 
opptenning

MERK: Ikke plasser brennbart materiale i  
             ovnens strålingssone.              
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400 mm

165 mm

270 mm

3 Innbygging

Innsatsen bør alltid innstalleres og bygges inn av en 
Peismontør eller annen fagperson, i samsvar med 
gjeldende krav. Innsatsen kan kun brukes når den 
er bygd inn. For og sikre jevn varmedistribusjon må 
det være min 5 mm mellom sidene av innsatsen og 
peisplater (brannsikkert materiale). Med påmonter-
te varmeskjold /konveksjonsplater skal peisen ha 
min. 5 cm avstand til brannvegg (min. tykkelse 10 
cm). Minimumsmål fra toppen av peisinnsatsen til 
underdel av peiskassen er 30 cm.
For nedre del er minimumskravet til ikke brennbart 
material 55 mm ( min 60 mm tykkelse ) 

VIKTIG: Luftgjennomstrømming må sikres med 
åpninger, eller ventilrister av rett størrelse nederst 
og øverst på peiskassen. Dette er for og sikre jevn 
varmefordeling i rommet 

Min. krav til åpning er slik :

Luft innttak bunn  : 950 cfm
Luft utslipp topp  : 1350 cfm

Ved for lite luftgjennomstømming kan peisinnsatsen 
bli overopphetet med risiko for skade/deformering

MERK: Ved installasjon av innsats med hevedør må 
det sikres nok plass i peiskassen for vedlikehold av 
disse. Peisen er utstyrt med 4 skruer som låser 
hevedør  under transport ( transportsikring )
Disse må fjernes før peisen bygges inn.

Luftregulator i front.
Ved bygging av peisomramming, så må den bygges 
med min 2 cm avstand til maksimal vandring på 
luftreguleringen. Dersom peisen bygges, slik at ikke 
den får maksimal vandring, kan det føre til alvorlige 
skader på brennkammer,og bortfall av garantier

Brennbare materialer må ikke settes i nærheten av 
ildstedet. Minste sikkerhetsavstand er 100 cm.  
Ekstra varmeisolering er påkrevd for avstander  
mindre enn dette. Gulv foran og på siden av 
peisinnsatsen åpning må sikres med brannsikkert 

materiale i en avstand på minimum 50 cm.

3.1 Nasjonale utslippskrav
Peisinnsatsene fra Technical er testet både etter 
Europeiske og Norsk utslippstester EN 13229 / NS 
3058/59. Ved utførelese av NS 3059 ble ved- 
mengden noe redusert i forhold til fabrikantens 
oppgitte verdier. Oppgitte ytelser og vedforbruk er 
derfor justert i forhold til den Norske testen. 
På bakgrunn av dette er det en bruksbegrensning 
på 3,5 kg ved, eller vedilegg på (H X B X D)  
16,5 x 38,5 x 40 cm. (Se illustrasjon under)

165 mm
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Konveksjonsluft- 
utslipp: 1350 cm2

Brennbart

Brannsikkert

min. 300 mm

Konveksjonsluft 
inntak: 950 cm2

Tykkelse på brann- 
sikkert materiale:  
100mm

100 mm

min. 55 mm

Målt fra 
peisdørens 
glassflate til 
brennbart  
materiale

1000 mm

PH EVO100 U LD:

3.2 Skisse for innbygging

Brannsikkert materiale  
her er Skamotec-plater 
(50mm tykkelse)

Konveksjonsdeksel

min. 5 mm

min. 60 mm

min. 300 mm
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6

4 Ventilasjon- og friskluft- 
   tilførsel:

4.1 Frisklufttilførsel
I et godt isolert hus må luften som går til forbren-
ning, erstattes. Dette er spesielt viktig i et hus 
med mekanisk utlufting.
Dette kan skje på flere måter. Det viktigste er 
at luften tilføres rommet der peisinnsatsen er 
plassert. Ytterveggventilen skal være plassert så 
nær ildstedet som mulig og skal kunne lukkes 
når ovnen ikke er i bruk. Europeiske, nasjonale 
og lokale byggeforskrifter skal følges vedrørende 
tilkobling av frisklufttilførselen.

                

4.2 Lukket forbrenningsystem
Ved montering i hus nyere enn 2000 skal det 
monteres ekstern friskluft. Dette kan kobles  
med rør fra gulv, vegg eller pipe.
Det bør monteres spjeld på røret, slik at det kan  
stenges når peisen ikke er i bruk, og være  
maksimalt 6 meter. For tilkobling av luft utentil 
må dette røret være isolert, for og unngå  
kondensvann under peisen.  
Røret tilkobles i bakkant av peis. (Se skisse.) 

MERK: Hvis innsatsen er utstyrt med friskluft-
stilførsel eller lukket forbrenningssystem, må 
ventilasjonsrøret være åpent når ovnen er i bruk!

MERK: De 4 ¾” boltene på brennkammeret er 
for tilkobling av bærehåndtak.                 

5 Konstruksjon 

Innsatsen i er laget av stålplater. Brennkamme-
ret er laget av 4 mm tykke stålplater, og utgjør  
innsats konstruksjonen  sammen med 700 Co 
varmesikkert glass.
                 

6 Bruk

6.1 Dør 
Innsatsen må ikke løftes eller tippes ved å ta 
tak i døren. Man må heller ikke lene seg på eller 
legge press på døren under bruk siden den ikke 
tåler slik belastning.

6.2 Glass 
Ver forsiktig med sterke kemikalier for å rense 
glasset på døren.

6.3 Røykvenderplater 
PanTech peisinnsatser kommer levert med  
formstøpte røykvenderplater som monter i 
hvelvet i brennkammeret. Peisinnstasen må ikke 
brukes uten at disse er innstalert.

(bilder av plater) 

6.4 Askerist 
Askeristen må alltid være montert.  
Tøm askeskuffen når den er halvfull.  
Dette sikrer tilførsel av luft til forbrenningen

6.5 Overbelastingsindikator 
Del som skifter form eller smelter når  
temperaturen i brennkammeret blir for høy.



7 Opptenning

Definisjon av overlast: Forbrenning av en 
mengde ved som overskrider opgitte verdier.

ADVARSEL: Forbrenning av en mengde ved 
som overskrider tillatt effektuttak, kan føre til al-
vorlig skade på brennkammer og pipe/skorstein.
 
Varme- temperatursjokk: Rask og hurtig  
temperaturøkning i oppvarmingsfasen.

ADVARSEL: Forbrenning av 1 kg tørr ved gir 
ca 3.65KW varmeeffekt. Maximalt effektuttak på 
brennkammeret får du ved å dele maksimalt kW 
uttak med 3.65, som gir antall kg ved man kan 
forbrenne i løpet av en time.

E.g.: 15kW / 3.65 = 4.1 ved / time

Overbelastning av brennkammeret kan føre til 
bortfall av garanti.
Bare harde vedtyper bør brukes for fyring slik 
som bøk, eik, ask, or, bjørk og ved fra forskjel-
lige fruktre. Brenntiden til hardved er lenger en 
myke tresorter; de produserer mindre aske og 
tjæreinnholdet er lavt. Myke tresorter egner seg 
best til oppfyring. Myke tretyper (furu, gran, 
etc.) brenner raskere, produserer mer aske og 
tjære og glørne kjøles ned raskere. Ettersom de 
brenner raskt er det lett og overbelaste brenn-
kammeret. Det er  ikke anbefalt å bruke ved fra 
barnåltre med høyt harpiksinnhold ettersom de 
brenner med høy intensitet og harpikskrystaller 
får det til å sprake og sprute gnister. Ved bør 
kuttes i lengder fra 30-40cm etter hvor stort 
brennkammeret er og lagres under tak med god 
luftgjennomstrømning.
Bruk kun ved med fuktighetsprosent under 
15-20% både for å få mest mulig effekt og for 
å hindre sot- og tjæredannelse i pipe og på 
peisglass.

7.1 Prosedyre for opptenning:

• Fjern all aske fra forrige fyring og rengjør 
peisglasset om nødvendig.

• Åpne luftilførsel i bunnen av døren.

• Sett tilbake askeskuff og askerist og legg 
en tilstrekkelig mengde småved i brenn-
kammeret og legg 3-4 kg ved på toppen 
av dette.

• Tenn på småveden ved hjelp av papp/ 
papir eller tennbrikketter.

• Sørg for tilstrekkelig luft til forbrenningen 
gjennom hele oppfyringsfasen ved hjelp av 
luftregulatoren.

• Det vil ose og ryke litt ved førstegangs 
fyring av ildstedet. Dette gir seg normalt 
etter 7-8 timer med kontinuerlig fyring. 
Sørg for god utlufting av rommet i denne 
perioden siden høy konsentrasjon av røyk 
og avgassing kan gi ubehag og mulige 
helseplager.

• Sørg for god trekk spesielt i små rom med 
dører og vinduer uten ventiler.

Krav til trekk: 10-15Pa
                

7.2 Spesielt uegnet brensel

• Mineralsk brensel (alle typer kull og koks)
• Hage og landbruksavfall (f.eks.: kvister, 

halm, valnøttskall, lakkerte gulvbord og 
malt trevirke, etc.)

• pellet og andre komprimerte sagflisprodukt
• mineralske vesker (bensin, dieselolje, 

kjemiske tynnere, oljer, etc.)
• tennveske
• papp og papir (kun for opptenning)
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8 Håndtering av brensel

8.1 Valg av ved/brensel
Stort sett alle treslag kan brukes som brensel. 
Generelt er de harde treslagene og trevirke fra 
løvbladtre best å fyre med. De brenner jevnt og 
gir lite aske. Andre mykere treslag, som furu, gran 
osp osv, er også utmerkede alternativer men er 
ikke like effektive (se tabell).              
8.2 Forarbeid
Den beste veden får man hvis treet felles, sages 
og kløyves før 1.mai. Husk å tilpasse lengden på 
veden til brennkammeret. Vi anbefaler en diameter 
på 6–10 cm og ca. 5 cm kortere enn brennkam-
meret, slik at det blir plass til luft- 
sirkulasjon. Hvis treets diameter er større, skal 
veden kløyves. Kløyvd ved tørker raskest.

                
8.3 Lagring
Den kappede og kløyvde veden skal lagres tørt i 
1 til 2 år før den er tilstrekkelig tørr til å brukes til 
fyring. Veden tørker raskest hvis den stables slik 
at det kan komme luft igjennom. Det er en god idé 
å oppbevare veden i romtemperatur et par dager 
før den brukes. Husk at treet tar opp fuktighet fra 
luften om høsten og vinteren.              
8.4 Fuktighet
Fuktig ved er en av de største grunnen til at ildste-
det ikke fungerer som foreskrevet. Fuktig ved fører 
til at man risikerer nedsoting av peisglass, røykrør 
og skorstein. Når man fyrer med fuktig ved vil også 
mye av varmen gå med til å fordampe vannet. 
Dermed kommer ikke brennkammeret opp i 
temperaturen det er konstruert for og dermed ikke 
oppfylle miljøkravene det er godkjent etter. I tillegg 
til å forurense miljøet er det også uøkonomisk å 
bruke fuktig ved.

• Veden må maksimalt inneholde 20 %  
fuktighet. Den beste virkningsgraden  
oppnås ved en fuktighet på 15–18 %.

• En enkel måte å kontrollere fuktigheten til 

veden på, er å slå vedkubbene mot hver-
andre. Hvis veden er tørr, vil det være en 
tydlig ”klang”              

8.5 Det er helt forbudt å fyre med:
Malt, trykkimpregnert og limt tre, spon- og kryss-
finerplater. I tillegg til å inneholde miljøgifter kan 
fyring med slike materialer føre til overoppheting av 
brennkammeret. Det må heller ikke fyres med plast 
eller behandlet papir. Innholdet i disse materialene 
er skadelige både for mennesker, miljø, vedovn og 
skorstein. Fyr heller ikke med drivtømmer fra havet 
pga at saltinnholdet i trevirket kan føre til korrosjon 
av brennkammer. 
 
Kort og godt: Fyr bare med ordentlig ved.              
9 Vedlikehold av peisinnsatsen

9.1 Feiing av skorstein  
      og rensing av peisinnsatsen
Vi anbefaler å la feieren rense ovnen samtidig som 
skorsteinen feies. Før all rensing og feiing av røyk-
rør og skorstein utføres, må hvelvet tas ut. 
MERK: Ovnen bør være kald før alt reparasjon-  
og vedlikeholdsarbeid påbegynnes.              

9.2 Kontroll av peisinnsats
Produsenten anbefaler at man selv kontrollerer 
innsatsen grundig etter utført feiing/rengjøring. 
Kontroller alle synlige overflater med tanke på 
revner. Kontroller også at alle sammenføyningene 
er tette og at pakningene ligger riktig. Slitte eller 
deformerte pakninger bør skiftes.              

9.3 Servicekontroll
Vi anbefaler at peisinnsatsen gjennomgår en  
grundig servicekontroll minst annethvert år.  
Kontrollen skal utføres av en kvalifisert montør.  
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Det må kun brukes originale reservedeler.
Kontrollen omfatter følgende:

• Hengsler smøres med kobberfett
• Pakninger kontrolleres. Skiftes ut hvis de  

ikke er hele og myke.
• Bunnen i brennkammeret og askeristen  

kontrolleres.
• Varmeisolerende materialer kontrolleres              

9.4 Brennkammerkledning
Bekledningen i brennkammeret kan få små  
sprekker på grunn av fuktighet eller kraftig
oppvarming/avkjøling. Disse sprekkene har ingen 
betydning for peisinnsatsens effekt eller holdbar-
het. I alle tilfeller der chamottesteinen eller  
skamolplater får større sprekker eller begynner å 
smuldre opp, skal de skiftes.              
9.5 Tetning
Alle peisinnstaser har tetningslister av keramisk 
materiale montert på peis, dør og/eller glass. Disse 
listene slites ved bruk og skal skiftes etter behov. 
Tetningslister omfattes ikke av reklamasjonsretten.

9.6 Lakkerte overflater
Peisinnsatsen rengjøres ved å tørke av den med en 
tørr klut som ikke loer.              
9.7 Rengjøring av peisglasset
Alle Technical peisinnsatser er konstruert slik at 
peisglasset holdes rent for sotbelegg. Varm luft 
spyles over glaaset for å ”vaske” vekk sot og støv. 
Rikelig forbrenningsluft i oppfyringsfasen er  
nødvendig for å oppnå denne effekten.  
Den viktgste faktoren for å holde glasset rendt er 
alltid å fyre med tørr ved og at skorsteinen er riktig 
dimensjonert og ha riktig trekk.

Selv om det fyres i henhold til alle instruksjoner kan 
ett lett sotbelegg dannes på glasset. Dette fjærnes 
enkelt med en tørr klut, tørrsvamp og eventuellt en 
egnet glassrens. 

Kjemisk glassrens må ikke komme på pakninger 
eller lakkerte overflater, da dette gir missfarging.

Løsne hempene på hver side av hevedøren, som 
vist på bildene under, for å svinge sideglasset ut for 
rengjøring
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11 Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner H x B x D: (mm)

PanTech 100 EVO U LD 1332x921x605

Vekt: EVO U 302 kg

Røkrørsdiameter: 200 mm

Diameter på friskluftsinntak: 80 mm

Nominell ytelse i kW: 10

Regulerbar ytelse i kW: 5 - 14

Gjennomsnittlig forbruk av ved i kg pr. time: 2,8

Maksimalt innlegg av ved i gangen (kg): 3,52 kg

Vedlengde: 40 cm

Intervall for innlegg av ved for oppgitt ytelse: 1 time

Brenselspåfylling: Manuelt innlegg

Anbefalt brensel: Ved

Skorsteinstrekk (i Pa = pascal): 12

Mengde av tørr avgass (g/s): 8,2

Konsentrasjon av CO i avgass når oksygeninnholdet  er 13%: 0.0977 %

Konsentrasjon av CO i avgass når oksygeninnholdet er 13% (mg/Nm3): 1231

Støv ved oksygeninnholdet er 0% (ng/Nm3): 37 

Gjennomsnittlig avgass-temperatur (grader Celsius): 230

Virkningsgrad (= %): 80

Konveksjonsluftinntak 950 cm2

Knoveksjonsluftutslipp 1350 cm2
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12 Feilsøking

12.1 Røykutslag

• Dårlig trekk i skorsteinen 
• Skorsteinen er feildimensjonert til denne 

typen peisinnsats.
• Kontroller om røykrør/skorstein er tilstoppet
• Har skorsteinen riktig høyde i forhold til 

omgivelsene? 
• Undertrykk i rommet (ventilator, etc)
• Døren åpnes før veden har brendt ned til et 

lag med glør 
• Fuktig ved              

12.2 Veden brenner for raskt

• Luftventilen er feilinnstilt 
• Hvelv er feilplassert eller mangler
• Dårlig brensel (avfallstre osv.) 
• For høyt skorsteinstrekk              

12.3 Sotdannelse på glass

• Feil innstilling av sekundærluft 
• For mye primærluft
• Fuktig ved 
• For store vedkubber ved opptenning
• Dårlig brensel (avfallstre osv.) 
• For lavt skorsteinstrekk
• Undertrykk i rommet              

12.4 Tykt sotbelegg i skorstein/pipe

• Dårlig forbrenning (tilfør mer luft) 
• Fuktig ved              

12.5 Missfarging

• Overfyring (se 7 Opptenning)              

12.6 Liten varmeeffekt

• Fuktig ved 
• For lite ved
• Dårlig ved med lav varmeverdi 
• Hvelv sitter ikke riktig              

12.7 Lukter og lyder 

• De første gangene du fyrer i peisen herdes 
lakken og dette kan medføre lukt og at det 
oser og kan bli litt ”grått” i rommet.  
Dette er helt normalt. Åpne et vindu eller 
en dør for utlufting, og sørg for å fyre slik at 
innsatsen blir ordentlig varm, så du unngår 
sjenerende lukt senere.

• Under oppvarming og nedkjøling kan inn-
satsen gi fra seg noen såkalte ”klikkelyder”. 
Dette skyldes de store temperatur- 
forskjellene materialet utsettes for og er ikke 
en feil på produktet.
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Alle Technical-produkter for vedfyring er produsert 
av førsteklasses materialer og er underlagt en 
grundig kvalitetskontroll før de forlater fabrikken. 
Hvis det likevel skulle forekomme fabrikasjonsfeil 
eller mangler, gir vi en reklamasjonsrett på 5 år. 

Produksjonsregistreringsnummeret på peisinn-
satsen må alltid opplyses ved kontakt med oss i 
forbindelse med slike henvendelser. 

Reklamasjonsretten omfatter alle deler som etter 
produsentens vurdering skal erstattes eller  
repareres på grunn av fabrikasjons- eller konstruk-
sjonsfeil. Reklamasjonsretten gis til den første 
kjøperen av produktet og kan ikke overføres 
(unntatt ved mellomsalg).

Reklamasjonsretten omfatter kun skader som har 
oppstått på grunn av produksjons- eller 
konstruksjonsfeil.

Følgende deler omfattes ikke av 
reklamasjonsretten:

• Slitedeler, f.eks. brennkammerstein, hvelv, 
askerist, glass, kakler og tetningslister (unn-
tatt skader som kan fastslås ved leveringen).

• Mangler som oppstår på grunn av ytre 
kjemisk eller fysisk påvirkning under trans-
porten, på lageret, under monteringen og 
senere.

• Sotbelegg som oppstår på grunn av dårlig 
skorsteinstrekk, fuktig ved eller feilbruk.

• Omkostninger vedr. ekstra varmeutgifter i 
forbindelse med reparasjon.

• Transportkostnader.
• Kostnader i forbindelse med oppstilling og 

nedtaking av innsatsen.

Reklamasjonsretten bortfaller:

• Ved mangelfull montering (montøren er alene 
ansvarlig for å respektere og overholde de til 
enhver tid gjeldende lover og andre bestem-
melser fra myndighetene samt monterings- 
og bruksanvisningen for peisinnsatsen og 
innsatsens tilbehør, som medfølger ved 
levering.

• Ved feil betjening og bruk av brensel som 
ikke er tillatt, eller bruk av ikke-originale 
reservedeler (se denne monterings- og 
bruksanvisningen).

• Hvis peisinnsatsen produktregistrerings- 
nummer er fjernet eller skadet.

• Ved reparasjoner som ikke er utført i henhold 
til våre anvisninger eller anvisninger fra en 
autorisert varmefag-forhandler.

• Ved enhver endring av produktets eller  
produkttilbehørets opprinnelige tilstand.

• Reklamasjonsretten gjelder kun for landet 
som produktet opprinnelig ble levert til.

Bruk bare originale reservedeler eller deler 
som er anbefalt av produsenten.

13 Reklamasjonsrett
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Maks. vedmengde  3,52 kg
Ved (h x b x l)        16,5 x 38,5 x 40          cm
Effekt    10 kW
Virkningsgrad   80 %
CO utslipp at 13% O2  967 mg/Nm3

Støv ved 13% O2   37 mg/Nm3

Røykgasstemperatur  230 C°
Pipetrekk   12 Pa
Sertifikat   C-724059-2
   NS 3058/3059, EN 13229

Les bruksanvisningen med alle instruksjoner, anbefalinger og advarsler før 
ovnen tas i bruk! Bruk bare anbefalt brensel. Ovnen er ikke godkjent for 
kontinuerlig bruk. Ovnen kan ikke kobles til pipe/skorstein for flere ildsteder.

Sikker avstand til brennbart materiale:  Front      100 cm
     Side       100 cm
     EN   13 240

DIN  18 891
15a B-VG VKF Produksjonsår: 2017

PH EVO100 U LD

14 Typegodkjenning

Vedlagt merke dokumenterer bl.a at peisinnsatsen  
er testet etter NS 3059. Dette skal plasseres i rom 
under brennkammer

For og enkelt å komme til dette så løftes vekk  
askeskuff /indre kasse  ev midtre chamottestein i 
gulv i brennkammer/dekkplate 

Alternativt skal det nye merke, som blir levert 
sammen med peisinnsatsen, plasseres annet 
egnet sted

Ved tilsyn/kontroll fra myndigheter bør det  
påregnes at nevnte merke skal fremvises. 

Maks. vedmengde                3,52kg
Ved (h x b x l)                        16,5 x 38,5 x 40cm
Effekt                                     10 kW
Virkningsgrad                        80%
CO utslipp at 13% O2                    967mg/Nm3

Støv ved 13% O2                                37mg/Nm3

Røykgasstemperatur      230C°
Pipetrekk                         12Pa
Sertifikat                          C-724059-2 
                                         NS 3058/3059, EN 13229

Les bruksanvisningen med alle instruksjoner, anbefalinger og advarsler før 
ovnen tas i bruk! Bruk bare anbefalt brensel. Ovnen er ikke godkjent for kon-
tinuerlig bruk. Ovnen kan ikke kobles til pipe/skorstein for flere ildsteder.

Sikker avstand til brennbart materiale:        Front      100 cm 

       Side       100 cm

  EN   13 240
DIN  18 891
15a B-VG VKF Produksjonsår: 2017

PH EVO100 U LD
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15 Testsertifikat
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Seljord Varmeservice AS
Peiser | Piper | Ovner | Matovner | Utevarme

Steinsrudvegen 7, 3840 Seljord
Tlf: 35 08 41 00  E-post: post@seljordvarme.no

Org.nr. 991 617 744 MVA

Norsk importør:

Technical aims to produce and distribute best-in-class fireboxes, 
fireplaces, heat drums and fireplace covers with the longest lifetime. We 

do our best to make our fireplaces convey the message of our slogan 
“The magic of fire in your home”!


