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Gratulerer
Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn. Det er et eksklusivt og tradisjonsrikt produkt du 

har valgt til hjemmet ditt. Vår etasjeovn er produsert i førsteklasses støpejern etter modeller 

fra 1766. Det borger for kvalitet og tradisjon. Konstruksjonen av etasjeovnen er derimot ikke 

gammeldags. Ovnen er klassifisert av myndighetene som et rentbrennende ildsted, og har 

det siste av teknologi for rensing av røkgasser. Følg bruksanvisningen nøye før du tenner opp 

i ovnen. Feil bruk kan redusere effekten og medføre uønskede utslipp. 

NB! Regler for installasjon og vedlikehold må følges.

Søknad om installasjon av ildsted skal sendes til byningsrådet i din kommune før montering.

Konferer gjerne med din forhandler og eventulet kommunale myndigheter om fremgangsmåten.

Ovnen tilfredsstiller kravene i NS 3058/3059, og er dermed klassifisert som rentbrennende ildsted. 
Forandringen i konstruksjonen fra tidligere modeller er testet og godkjent ved SINTEF/ NBL.
Brennkammeret er bygget om for å gi plass til en katalysator. Denne er avgjørende for å rense 
røykgassene og bedre effektiviteten (se skisse).

Ved bruk av katalysator vil varmeavgivelse til rommet kunne øke med opp til 50%. Utslippet av 
uønskede partikler til atmosfæren reduseres samtidig med opp til 90%.

Katalysatoren virker slik at den ved relativt lav temperatur antenner røykgassene noe som gjør 
løsningen spesielt effektiv ved lave belastninger.
I en tradisjonell vedovn vil man ved lav belastning ikke oppnå tilstrekkelig temperatur til å brenne 
alle gassene. Resultatet blir større partikkel utslipp, lave virkningsgrader og dermed unødvendig 
høyt ved forbruk. Når katalysatoren kommer i drift, vil den utvikle varme og etter hvert innta rød-
glødende farge. Feieluken over katalysatoren (se skisse 1) er utformet slik at man enkelt kan kom-
me til for inspeksjon og eventuelt utskiftning av selve katalysatoren.

Riktig opptenning for god virkning
Før opptenning åpnes trekkventilen helt, og vippespjeldet settes i åpen posisjon (se skisse1). Vip-
pespjeldet står åpent når håndtaket er i loddrett posisjon. Sekundærluft som forvarmes i bakkant 
av ovnen ledes sirkulært inn rundt katalysatordekslet og blandes med røykgasser fra brenn kam-
meret.

Etter ca 20 min vil temperaturen i brennkammeret og innløpet til katalysatoren ha oppnådd høy 
nok temperatur til at vippespjeldet kan lukkes og røykgassen ledes til å gå gjennom katalysatoren. 
Trekkventilen i døren reguleres etter behov. Forbrenningsprosessens «tre T´er» er nå oppfylt.

 Turbulens: 
 Det er oppnådd nødvendig blanding av røkgass og se     
 kundærluft før og i katalysatoren.
 Tid: Katalysatorens diameter og lengde gir nødvendig     
 oppholdstid for å få god forbrenning.
 Temperatur: Temperaturen i katalysatoren er tilstrekkelig   
 til å antenne røykgassene.

Bruks- og monteringsanvisning
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Installasjon og montering
MONTERING
Kontroller at pipe og brannmur er i forskriftsmes-
sig stand og at avstander til brennbart materiale 
kan overholdes (se skisse 2). Evt. brennbart mate-
riale på brannmur må fjernes (f. eks tapet).

Merk av på pipen og lag hull for røykrør. 
Røykrørets diameter er 125 mm. Høyde til senter 
røyktut (på siden) er: 179-2: 1200 mm, 179-3: 1560 
mm. 
Lag hullet større av hensyn til igjenmuring rundt 
røret.

OBS! Røykrøret må ikke stikke inn i pipeløpet. Er 
det flere ildsteder i samme etasje som tilknyttes 
samme skorsten, må røykrørene plasseres riktig 
i forhold til hverandre. Høydeforskjellen mellom 
røykrørene bør være minst 300 mm.

Såfremt gulvet under ildstedet ikke er av ildfast 
materiale, må det etter brannforskriftene belegges 
med jernplate e.l. (messing, kobber, skifer etc.). 
Denne må springe frem minst 300 mm foran 
ilegget (se skisse 2).

Oppsetting av ovnen starter med at sokkelen 
settes på plass. Pass på at minimumsavstanden 
til brann-mur og brennbart materiale overhol-
des. Minste avstand til tretak skal være 500 mm 
fra ovn og 300 mm fra røykrør (se skisse 2).

Røykrør bør ha stigning fra ovnen mot pipa. 
Bruk av vinkelrør anbefales ikke.

Ovnen blir levert i seksjoner. Ved oppsetting 
må alle sammenføyninger kittes nøyaktig. Falsk 
trekk må ikke forekomme. Bruk så mye ovnskitt 
at det tyter ut av falsene og skrap vekk overflødig 
kitt etterpå.

NB! Påse at etasjene kommer riktig i forhold til 
hverandre, så røykgassene får riktig sirkulasjon. 
Toppetasjen for 179-2 skal plasseres tilsvarende 
mellometasje for 179-3 (se skisse 1). For å sikre at 
etasjene blir riktig plassert, er mellometasje og 
topp merket med F (foran) og B (bak).

Før toppestasjen plasseres, skrus røykstussen fast 
etter at røykuttaket er bestemt. Sørg for god kit-
ting av røykstuss. 

Skisse 1. 
Snittet viser 
røykutgangen, 
samt feie- 
muligheter

Skisse 2. Gulvplatemål, nødvendig brannmurmål og minste avstander til treverk ved montering av ovn nr. 179.
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