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Nå kan du enkelt styre
ovnene dine via mobilen
og nettbrett

Basisvarme
Beha smartovner kan brukes både med og uten app-styring. Wi-Fi-ovnene har
innebygd avansert elektronikk som kan styres med en app fra mobil eller
nettbrett. Ovnene kan også fjernstyres. Med Beha-appen kan temperaturen for
ovnene i hvert rom programmeres for alle ukedager.
Ved bruk av appen kan man sette ovnene i et eller flere rom i frostsikring,
barnesikring og slå dem av/på.
Smartovnene har detektor for åpent vindu – såkalt kaldrasfunksjon. Mer om
smartovnenes funksjonalitet på side 8.

Tilleggsvarme
Tilleggsvarme er varmeprodukter bergnet for hurtig oppvarming av rom og
for å ta kuldetopper.
Du kan velge mellom frittstående gulvovner, oljefylte radiatorer og vifteovner.
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Smartovner med glassfront

Beha smartovner med glassfront er basert på vår kunnskap og erfaring fra hundre
år som varmeovnsprodusent. Ovnene er designet og produsert i Norge.
Glassovnene leveres med innebygd Wi-Fi. Innstilt temperatur projiseres på gulvet.
Under normal drift er overflatetemperaturen på glasset under 60º. Ovnene i glass
leveres med elektronisk termostat. Ovnserien finnes i to høyder og i en rekke
forskjellige wattstyrker.
Ekstrautstyr til ovnene finner du på side 10.

4

BASISVARME

LGV 10 Wi-Fi
Lengde: 1308 mm
Høyde: 223 mm
Effekt: 1000 W

LGV 7 Wi-Fi
Lengde: 1060 mm
Høyde: 223 mm
Effekt: 750 W

PGV 12 Wi-Fi
Lengde: 936 mm
Høyde: 423 mm
Effekt: 1250 W

PGV 10 Wi-Fi
Lengde: 812 mm
Høyde: 423 mm
Effekt: 1000 W

> Smartovn med Wi-Fi. Kan brukes med
eller uten app
> Projektorvisning på gulv av innstilt
temperatur

PGV 8 Wi-Fi
Lengde: 688 mm
Høyde: 423 mm
Effekt: 800 W

> Lav overflatetemperatur (under 60º i drift)
> NEMKO-godkjent
> Designet og produsert i Norge
> Forbrenner ikke støv

PGV 6 Wi-Fi

> Gjennomprøvd teknologi og 5 års garanti

Lengde: 564 mm
Høyde: 423 mm
Effekt: 600 W

> Herdet glass
> Elektronisk termostat og av/på bryter
> 1,5 meter hvit kabel med støpsel
> Termosikring mot overoppheting
> IP 20
DOBBELTISOLERT

PGV 4 Wi-Fi
Lengde: 440 mm
Høyde: 423 mm
Effekt: 400 W
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Smartovner med stålfront
Behas panel- og listovner med Wi-Fi er designet og produsert i Norge. De er basert på vår
kunnskap og erfaring fra hundre år som varmeovnsprodusent. Ovnene er godkjent for bruk
i våtrom.
Innstilt temperatur projiseres på gulvet. Ovnserien finnes i to høyder og i en rekke forskjellige
wattstyrker.
Ovnenes varmeelementer har en nærmest ubegrenset levetid. Du vil derfor kunne nyte den
lune, fine varmen fra smartovnene i mange år fremover. De leveres med Wi-Fi som kan
styres med Beha-appen som er beskrevet på side 8. Ekstrautstyr til ovnene finner du på
side 10.

LV 12 Wi-Fi
Lengde: 1669 mm
Høyde: 200 mm
Effekt: 1250 W

LV 10 Wi-Fi
Lengde: 1299 mm
Høyde: 200 mm
Effekt: 1000 W

LV 7 Wi-Fi
Lengde: 1051 mm
Høyde: 200 mm
Effekt: 750 W

LV 5 Wi-Fi
Lengde: 803 mm
Høyde: 200 mm
Effekt: 500 W
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PV 20 Wi-Fi
Lengde: 1423 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 2000 W

PV 15 Wi-Fi
Lengde: 1175 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 1500 W

PV 12 Wi-Fi
Lengde: 927 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 1250 W

PV 10 Wi-Fi
Lengde: 803 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 1000 W

> Smartovn med Wi-Fi. Kan brukes med
eller uten app
> Projektorvisning på gulv av innstilt temperatur
> Godkjent for montering i våtrom. IP24

PV 8 Wi-Fi
Lengde: 679 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 800 W

> NEMKO-godkjent
> Designet og produsert i Norge
> Forbrenner ikke støv
> Gjennomprøvd teknologi og 5 års garanti

PV 6 Wi-Fi
Lengde: 555 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 600 W

> Elektronisk termostat og av/på bryter
> Stålfront
> 1,5 meter hvit kabel med støpsel
> Termosikring mot overoppheting

PV 4 Wi-Fi
Lengde: 431 mm
Høyde: 400 mm
Effekt: 400 W

DOBBELTISOLERT
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Du får full oversikt over
temperaturen i boligene dine

Smartovnens funksjonalitet
Beha smartovner kan brukes både med
og uten app-styring
Med Beha-appen kan temperaturen for ovnene i
hvert enkelt rom programmeres for alle ukedager.
Er ovnen programmert via app vil den følge det
fastsatte programmet helt til det blir endret i
appen.
Programmet vil med andre ord ikke påvirkes
av at internettforbindelsen blir brutt eller ved
strømbrudd. Ved manuell drift vil ovnen returnere
til innstilt temperatur så fort strømmen er tilbake.
Ovnene kan slåes av/på på romnivå via appen,
det samme kan frostsikring og barnesikring.
Beha-appen er tilrettelagt for å kunne styre ovner
på flere steder – så om man f.eks. har hytte
legges denne inn som eget sted. Med appen
kan du fjernstyre ovnene via internett.
Ovnene er utstyrt med kaldrasfunksjon. Ved
lufting i rom hvor temperaturen er over 15 grader
vil ovnen veksle mellom innstilt temperatur og
frostsikring. Funksjonen er aktiv i maks 15 minutter.

Appen oppdateres automatisk når Beha legger
til nye funksjoner. Smartovnens elektronikk er
forberedt for Bluetooth med hensyn til framtidig
lokal elektronisk styring uten bruk av Wi-Fi.

Inneklimaet
Støvforbrenning og soting er et problem ved mange
gjennomstrømningsovner. Beha reduserer dette
problemet ved å bruke ekstruderte aluminiumselementer med perforeringer. I driftsfasen gir dette
betydelig lavere temperatur enn hva som kreves
for at støv skal forbrenne. De som er plaget med
astma og allergi vet å sette pris på dette.
Beha smartovner er beregnet for basisoppvarming
og finnes i mange varianter, slik at de enkelt kan
tilpasses boligen din. De er brukervennlige med
enkel montering. Ovnene i stål er godkjent for
våtrom.

HUSK:
Etter strømbrudd vil smartovnene fra Beha alltid gå tilbake til den temperaturen
og det programmet du har valgt. Den går altså ikke tilbake til fabrikkinnstilling.
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Endres temperaturen med appen
eller med termostathjulet vil det vises med
projektor på gulvet i 10 sekunder

Smartovner fra Beha
> Wi-Fi er integrert i ovnen. Du velger selv om du vil
bruke ovnen som en smartovn med app, eller som
en tradisjonell ovn med manuell styring

Styr temperaturen i
hvert rom med
ukeprogrammene

> Projektorvisning på gulv av innstilt temperatur
> Uansett varighet på strømbrudd vil smartovnene gå
tilbake til din valgte temperatur. Den går ikke tilbake
til fabrikkinnstilling.
> NEMKO-godkjent

Ved bruk av Beha smartovn-appen kan du:

> Designet og produsert i Norge

> Fjernstyre ovnene

> Smartovner med stålfront er godkjent for montering
i våtrom. IP24

> Styre ovner på flere steder

> Kaldrasfunksjon

> Aktivisere barnesikring

> 1,5 meter hvit kabel med støpsel

> Aktivisere frostsikring

> Elektronisk termostat

> Slå av/på ovner

> Strømmen til elementet går via en triac. Dette
reduserer funksjonsfeil, i motsetning til et rele
– som har begrenset levetid
> Overgår EU-krav til virkningsgrad iht til økodesigndirektivet
> Bruker kun 0,3 watt i standby

> Opprette programmer

Bruk av Beha smartovner uten app:
> Temperaturen reguleres med termostathjulet
> Ved strømbrudd vil ovnene gå tilbake til din
valgte temperatur

Elektronikkboksen er plassert nede
på ovnen og har projektorvisning av
temperaturen på gulvet.

Avtagbart
deksel skjuler
termostathjulet
og PÅ/AV knappen

PÅ/AV knapp

Brukervennlig
termostathjul for
manuell styring
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Egenskaper og tilbehør
5 års garanti

Avanserte varmeelementer

Alle Beha smartovner leveres
med 5 års garanti.

Varmeelementene har ekstruderte
aluminiumsfinner med perforeringer
og stor overflate, som fordeler
varmen svært godt. Derfor er den
gjennomsnittlige driftstemperaturen på
elementet markedets absolutt laveste,
og frontplatens overflatetemperatur vil
derfor ligge godt under de foreskrevne
80°C (glass 60 °C) med en romtemperatur
på 20°C. Elementene ligger i spesielle
glassfiberforsterkede fester som sikrer
mot uønskede lyder fra ovnen. I tillegg
har ovnene galvaniserte bakplater.

Kontrollert av Nemko eller Semko
Alle produktene i Behas elvarmeprogram
er godkjent av Nemko eller Semko
– for din sikkerhets skyld.
Frostsikring
Alle Beha smartovner er utstyrt med
frostsikringsfunkjson. Det sikrer deg
min. 5 graders romtemperatur.
Dobbeltisolert
Beha smartovner er dobbeltisolert.
Ovnene er bygget opp på en slik måte
at jording ikke er nødvendig.
Veggmonterte smartovner på bad
PV- og LV- ovner med stålfront har IP24
og kan monteres på våtrom.
PGV- og LGV-ovner med glassfront er
for tørre rom.
Enkel rengjøring
Ovnene kan enkelt vippes fremover for
rengjøring på baksiden.

KB 200 Koblingsboks for
fast installasjon
Koblingsboks for fast installasjon
leveres som ekstrautstyr.
GB 200 Gulvbraketter
Som ekstrautstyr for varmelister i LGVog LV-serien leveres gulvbraketter som
skal skrues fast i gulvet. Disse brukes
for montering av ovnene mot gulv i
stedet for vegg der dette er mest
hensiktsmessig.
Plastføtter PF 240
På smartovner i stål kan du bruke
plastføtter. Ovnen blir da å betrakte
som tilleggsvarme og skal kun brukes
sporadisk i godt isolerte rom og under
tilsyn.
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Ovnen må da kun brukes i tørre rom.

O G DKJ
O

BEHAs panelovner er miljøvennlige
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Ideell innetemperatur
Inneklimaet er viktig. Undersøkelser har vist at mennesker trives og
fungerer best når innetemperaturen er mellom 19 og 22 grader. Ved
høyere temperaturer vil den relative luftfuktigheten bli mindre, og
luften føles tørrere. Vi bør også holde så jevn temperatur som mulig.
Beha benytter elektroniske termostater med proporsjonal regulering
på sine smartovner. Det vil si at termostatene er meget nøyaktige
med kort tid mellom inn- og utkobling av varmeelementene. De er
faktisk så nøyaktige som +/- 0,2 grader ved 20°C.

Temperatur (°C)

24
22

Innstilt temperatur

20

Den beste plasseringen av ovnene

18

For å få en behagelig innetemperatur må vi dekke det varmetapet
boligen har. Selv om moderne vinduer er tette, så isolerer
de ikke like godt som veggene. Luften blir avkjølt innenfor
vinduene, siger ned, og det kjennes ut som kald trekk ved bena.
Dette kalles kaldras. Vi kan fjerne kaldras ved å montere en
gjennomstrømningsovn under hvert vindu. Den bør helst ha samme
bredde som vinduet. Dette gir best inneklima, og du får en jevnere
og mer behagelig varmefordeling.

14

Elektronisk termostat
Mekanisk termostat

16
12

Tid

Prinsippskisse for termostatregulering

Enkel varmeberegning med vår elvarmekalkulator
På www.beha.no under ”Diverse” finner du en elvarmekalkulator
som gjør det enkelt og oversiktlig å regne ut varmebehovet i boligen
din. Som en generell regel kan sies at man i hus med vanlig god
isolering trenger ca 100 W pr. kvadratmeter. I eldre, ofte dårlig
isolerte hus, bør man øke dette noe. I baderom regnes vanligvis
130 W pr. kvadratmeter. Elvarmekalkulatoren tar hensyn til disse
faktorene. Ovnene bør helst installeres under vinduer. Ovnens
lengde bør i størst mulig utstrekning dekke vinduets bredde.

100W
per m2

Bad og våtrom
Montasje av ovner på bad og i våte rom krever litt spesiell omtanke. Kravene til ovnene som skal brukes avhenger
av hvor i rommet ovnene plasseres. Et bad er delt inn i områder der kravene til ovnenes tetthetsgrad, eller IP klasse
(Ingress Protection), øker omvendt proporsjonalt med nærheten til rennende vann eller dusj. Varmeovner for bad eller
våte rom skal i følge oppdaterte regler ha følgende kapslingsgrad i forhold til de områdene de monteres i.
Soneinndeling på våtrom
Område B 60 cm utenfor område C/D i det
horisontale plan. 225 cm høyde. Minimum IP X4

Område A 240 cm utenfor område B i det
horisontale plan. 225 cm høyde. Minimum IP X0

cm
Høyde 225

Område D

Dusj med kar

Høyde 225 cm

Dusj uten kar

Høyde 225 cm

Badekar

Område C

60 cm
60 cm
240 cm

60 cm
240 cm

60 cm
240 cm
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Småromsovn

Teddy

Beha småromsovn Teddy er en liten veggovn ideell
for rom med begrenset plass. Den er en av markedets
aller minste veggovner. Ovnen er velegnet til bruk på
toaletter, i entréer og andre mindre rom og er enkel å
montere. Ovnen er produsert i stål og er svært
solid.

> NEMKO-godkjent
> Til montasje på vegg i små rom
> 248 W
> Elektronisk termostat og på/av bryter
> Kaldrasfunkjson
> Hvit kabel og jordet støpsel. 0,8 meter
> Termosikring mot overoppheting
> Høyde 250 mm, bredde 300 mm, dybde 78 mm
> IP 21
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ORC 1015: 400 / 600 / 1000 W

Oljefylte radiatorer

ORC 1517: 600 / 900 / 1500 W

ORC 2019-2: 800 / 1200 / 2000 W

ORC-serien

ORC er en serie effektive oljefylte radiatorer fra en av
verdens største produsenter. Høy kvalitet til lav pris gjør
disse ovnene til et godt kjøp. Ovnene opererer ut fra et
lukket system med innkapslede elementer som
eliminerer alle former for støvforbrenning. Ovnene i
ORC-serien leveres med tre-trinns effektregulering og
termostat.

> NEMKO-godkjent
> Tre effekttrinn
> Leveres i 1000, 1500 og 2000 W
> Mekanisk termostat og PÅ/AV bryter
> Veltesikring
> 1,8 meter sort kabel med jordet støpsel
> Kabelvinne for oppheng av kabel når ovnen ikke er i bruk
> Termosikring mot overoppheting
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Frittstående gulvovner
Miljøgulvovn GME 1500
Miljøgulvovnen fra Beha er designet og produsert
i Norge
Beha miljøgulvovn GME 1500 T stiller i en helt egen
klasse både når det gjelder kvalitet og tekniske
spesifikasjoner. Kvaliteten er merkbar allerede før du
setter strøm på ovnen. Den veier nesten 9 kilo. Dette
gjør den meget stødig og sikker. Ovnen er utstyrt med
bærehåndtak på hver side.
Miljøgulvovnen har så lave elementtemperaturer at den
ikke brenner støv – en stor fordel for astmatikere og
allergikere.
Den har kalibrerbar, elektronisk termostat som sikrer deg
den mest nøyaktige temperaturreguleringen som
markedet kan by på, +/- 0,2 graders avvik i forhold til
innstilt temperatur.
Betjeningstastaturet er beskyttet med et transparent
deksel, for å hindre utilsiktet innstilling, for eksempel av
barn. Rattet for innstilling av romtemperatur er montert
på toppen av ovnen. Til tross for at ovnen har meget
lave overflatetemperaturer er den også sikret med en
beskyttende plate ned mot underlaget den står på. Dette
sikrer at gulvet ikke blir varmere enn romtemperaturen.
> Designet og produsert i Norge
> NEMKO-godkjent
> Miljøovn – brenner ikke støv
> Elektronisk termostat
> Barnesikringsdeksel over betjeningspanel
> Toppmontert betjeningspanel
> 1500 W
> Termosikring mot overoppheting
> Stødig og god ovn med en vekt på hele 8,9 kilo
> Høyde 422 mm, lengde 635 mm, dybde 170 mm
> 1,2 meter hvit kabel med støpsel
> IP 20

DOBBELTISOLERT
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Gulvovn FG 1800
FG1800 er en flyttbar ovn i stål. Ovnen har plasthåndtak
i sidene. Den har veltesikring som gjør at den slår seg
av om den blir stående for skrått eller om den velter.
Brytere for effektregulering og termostaten er montert i
siden. Grå med hvite sideplater.
> SEMKO-godkjent
> Effektregulering på 800, 1000 og 1800 W
> Veltesikring
> 2 brytere for valg av effekt
> Termosikring mot overoppheting
> Hvit/grå stålutførelse
> Mekanisk termostat
> Høyde 385 mm, bredde 620 mm, dybde 230 mm
> 1,6 meter hvit kabel med jordet støpsel
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Vifteovn

VTE 2000

VTE 2000 er en vifteovn med et klassisk og mykt design med avrundet
bærehåndtak og frontgitter. Ovnen er produsert i stål. All betjening skjer
med en vribryter i fronten. Vifteovnen har elektronisk termostat og tre
effektinnstillinger. I tillegg kan du regulere hel og halv hastighet på viften.
Kan brukes som vifte for luftsirkulasjon på varme dager.
> NEMKO-godkjent
> Stålutførelse
> 8-trinnsregulering
> 2 trinn med kun vifte. Full og halv hastighet
> 800, 1200 og 2000 W med hel og halv hastighet
> Elektronisk termostat
> Tilleggsvarme for hurtig oppvarming av kalde rom
> Termosikring mot overoppheting
> Høyde 240 mm, bredde 280 mm, dybde 150 mm
> 1,5 meter sort kabel med jordet støpsel
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Behas vifteovner er et godt alternativ for hurtig oppvarming av kalde rom.
En vifteovn er beregnet for sporadisk bruk og ikke som permanent oppvarmingskilde.

Vifteovn

VT 620

VT 620 har bryter med tre valg: Kun vifte, 1000 W og 2000 W.
Den har veltesikring som slår av ovnen dersom den velter.
Leveres i hvit plast med lysegrå betjeningspanel i toppen.
> NEMKO-godkjent
> Veltesikring
> Termosikring mot overoppheting
> Mekanisk termostat
> Bryter med 3 trinn
> Effektregulering på 1000 og 2000W
> 1 trinn med kun vifte
> Hvit/grå utførelse
> Høyde 245 mm, bredde 255 mm, dybde 125 mm
> 1,3 meter hvit kabel med støpsel

DOBBELTISOLERT
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Varmesøyle

VSK 2000

VSK 2000 har keramisk element og fjernkontroll. Ovnen fordeler
effektivt varmen i rommet – den kan innstilles til å oscillere (svinge) fra
side til side. Den har veltesikring som slår av ovnen dersom den velter.
Leveres i hvit/grå plast med sort betjeningspanel i toppen.
> NEMKO-godkjent
> Elektronisk termostat
> Fjernkontroll
> Keramisk element
> Termosikring mot overoppheting
> Veltesikring
> Effektregulering på 1300 og 2000W
> Hvit/grå utførelse
> Høyde 520 mm, bredde 215 mm, dybde 170 mm
> 1,8 meter sort kabel med støpsel

DOBBELTISOLERT
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Forleng den trivelige utesesongen på
terrassen. En terrassevarmer gir et kjærkomment tilskudd når sola går ned og varmen
forsvinner. Med en slik liten investering kan
du og gjestene dine nyte noen ekstra timer
utendørs.
Det er hyggelig å benytte utearealer selv på sene
høstkvelder eller tidlige vårkvelder. Med våre
terrassevarmere kan man nyte kvelden i lune
omgivelser. Behas terrassevarmere trenger ingen
ekstra tilkobling eller montasje – du trenger bare en
ledig stikkontakt. Terrassevarmeren er også rimelig
i bruk. Med utgangspunkt i en strømpris på 90 øre
vil en 1500 Watts varmer koste kun 1 krone og
35 øre pr. time å bruke.

Terrassevarmer TVT 1500 IN–2
Terrassevarmere finnes i kortbølget, mellombølget og
langbølget strålevarme. Generelt kan vi si at kortbølge vil
gi mest opplevd varme, spesielt ved bevegelser i luften.
En terrassevarmer bør ikke varme opp luften på terrassen
din, men kun objekter den treffer – for eksempel deg.
Derfor har Behas ovner kortbølget strålevarme.
Terrassevarmeren har snorbryter som brukes for å velge
effekt eller slå av/på.
> NEMKO-godkjent
> Infrarød kortbølget varmestråling
> Rustfritt stål, kjetting og karabinkrok for feste i tak
> Bryter med 3 trinn og snor
> Effektregulering på 900 og 1500W
> 1,8 meter sort kabel med jordet støpsel
> Diameter 420mm, høyde 270mm
> Krever 10A sikring
> IP 24
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Tørking
Skotørker

SKO 300T

Hvem har ikke opplevd at ungene må stoppes i gangen
med dryppvåte sko og støvler som har vært ute i lek i
klissvått vær, eller at fotballstøvlene er gjennomvåte
etter trening og kamp? Da er Beha skotørker redningen.
Fest skotørkeren på veggen i gangen eller på vaskerommet, og den vil alltid være rede til å ta seg av
familiens våte fottøy.
> NEMKO-godkjent
> Timer på 180 minutter med kontrollampe
> Termosikring mot overoppheting
> 300 W
> Til montasje på vegg
> Tørker to par sko eller støvler om gangen
> Praktiske bøyler som skoslangene kan henges opp i
når skotørkeren ikke er i bruk
> Høyde 230 mm, bredde 230 mm, dybde 100 mm
> Hvit med grå luftslanger
> 1,8 meter grå kabel med støpsel
> IP X1

DOBBELTISOLERT
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Tørkehylle / Håndkletørker
TSH 80
Tørkehylle TSH 80 gir en enkel og rask tørking av skotøy og
klær. Den kan også brukes til tørking av håndklær. Hyllen har
en effekt på 80W og er 90 cm lang. Den monteres på vegg
og kan vippes horisontalt når den ikke er i bruk.
> NEMKO-godkjent
> 80 W
> Av/påbryter
> Til montasje på vegg
> Enkel og rask tørking av sko, klær og håndklær
> Høyde 65 mm, bredde 900 mm, dybde 270 mm
> 1,5 meter hvit kabel med jordet støpsel
> IP 24

Tekniske spesifikasjoner

• Wi-Fi som kan appstyres.
• Etter et strømbrudd fortsetter
ovnen på innstillt
temperatur og program.

Spesifikasjoner som
er felles for alle typer
Beha smartovner

Smartovner med glassfront

Smartovner med stålfront

med Wi-Fi

• Dybde:
83 mm
• Fri avstand til siden:
20 mm
• Fri avstand over ovn: 100 mm
• Veggramme bygger
33 mm
• Fri avstand under ovn: 30 mm
Anbefalt
100 mm

Type

Farge

Watt

Mål L x H

Avstand
mellom veggfester

El nummer

GTIN/EAN

Nobb nummer

PV 4

Hvit

400W

431 x 400 mm

210 mm

54 498 25

7026578104189

54075261

PV 6

Hvit

600W

555 x 400 mm

210 mm

54 498 26

7026578104202

54075280

PV 8

Hvit

800W

679 x 400 mm

310 mm

54 498 27

7026578104219

54075306

PV 10

Hvit

1000W

803 x 400 mm

310 mm

54 498 28

7026578104226

54075314

PV 12

Hvit

1250W

927 x 400 mm

610 mm

54 498 29

7026578104233

54075325

PV 15

Hvit

1500W

1175 x 400 mm

610 mm

54 498 30

7026578104240

54075344

PV 20

Hvit

2000W

1423 x 400 mm

610 mm

54 498 31

7026578104257

54075420

LV 5

Hvit

500W

803 x 200 mm

310 mm

54 498 32

7026578106206

54075435

LV 7

Hvit

750W

1051 x 200 mm

610 mm

54 498 33

7026578106213

54075454

LV 10

Hvit

1000W

1299 x 200 mm

610 mm

54 498 34

7026578106220

54081258

LV 12

Hvit

1250W

1669 x 200 mm

910 mm

54 498 35

7026578106237

54081262

Type

Farge

Watt

Mål L x H

Avstand
mellom veggfester

El nummer

GTIN/EAN

Nobb nummer

PGV 4

Hvit

400W

440 x 423 mm

210 mm

54 498 36

7026578104004

54081315

PGV 6

Hvit

600W

564 x 423 mm

210 mm

54 498 37

7026578106008

54081383

PGV 8

Hvit

800W

688 x 423 mm

310 mm

54 498 38

7026578108002

54081417

PGV 10

Hvit

1000W

812 x 423 mm

310 mm

54 498 39

7026578101003

54081436

PGV 12

Hvit

1250W

936 x 423 mm

610 mm

54 498 41

7026578102505

54081440

LGV 7

Hvit

750W

1060 x 223 mm

610 mm

54 498 42

7026578107005

54081580

LGV 10

Hvit

1000W

1308 x 223 mm

610 mm

54 498 43

7026578101119

54081595

Gulvbrakett GB 200, for LV og LGV smartovner Mål: H 186 mm, D 70 mm, L 33 mm

54 498 40

7026571100058

Koblingsboks for fast installasjon KB 200

54 498 17

7026571100126

Føtter PF 240, for PV og LV smartovner i stål
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• Av/på bryter og elektronisk termostat
• Dobbeltisolert
• Stål: For våtrom. IP 24
• Glass: IP 20
• 1,5 m kabel med støpsel

7026571111054

45234204

Småromsovn
Skotørker
Tørkehylle

Type

Watt

Regulering
watt

Termostat
type

Mål H x D x L

Med
bryter

Kapslings
klasse

248

0 - 248

Elektronisk

250 x 78 x 300 mm

Ja

IP 21

El. nummer

GTIN/EAN

Nobb nummer

7026571173007

Teddy
Med 0,8 m kabel og jordet støpsel. Farge: hvit. Fri avstand: fra siden 50 mm, over ovn: 150 mm, under ovn: 50 mm. Avstand mellom veggfester: 290 mm

Type

Watt

Regulering
watt

Farge

Med vifte

Mål H x D x L

El. nummer

GTIN/EAN

Nobb nummer

SKO 300 T

300

0 - 300

Hvit/grå

Ja

230 x 100 x 230 mm

54 283 85

7026573176105

25396797

Type

Watt

Regulering
watt

Farge

Med vifte

Mål H x D x L

El. nummer

GTIN/EAN

Nobb nummer

80

0 - 80

Hvit

Nei

65 x 270 x 900 mm

54 498 19

7026572175802

48661506

El. nummer

GTIN/EAN

Nobb nummer

TSH 80

Type

Watt

Regulering watt

Termostat
type

Oppbevaring
av nettkabel

Mål H x D x L

Terrasse-
varmere

Vifteovner

Frittstående
gulvovn

Miljøgulvovn

Oljefylte
radiatorer

ORC 1015, 1517 og 2019 Farge: Lys grå. Mekanisk termostat. Leveres med kabel og støpsel. Med hjul.
ORC 1015

1000

0 - 400 - 600 - 1000

Mekanisk

Kabelvinne

640 x 240 x 325 mm

54 498 20

7026573181154

49569425

ORC 1517

1500

0 - 600 - 900 - 1500

Mekanisk

Kabelvinne

640 x 240 x 380 mm

54 498 21

7026573181574

49569444

ORC 2019-2

2000

0 - 800 - 1200 - 2000

Mekanisk

Kabelvinne

640 x 240 x 460 mm

54 498 54

7026573182205

55955881

Type

Watt

Regulering
watt

Farge

Termostat
type

Mål H x D x L

El. nummer

GTIN/EAN

Nobb nummer

GME 1500 T

1500

0 - 1500

Hvit

Elektronisk

422 x 170 x 635 mm

54 283 20

7026573171506

44716174

Type

Watt

Regulering
watt

Farge

Termostat
type

Mål H x D x L

El. nummer

GTIN/EAN

Nobb nummer

FG 1800

1800

0 - 800 - 1000 - 1800

Hvit/grå

Mekanisk

385 x 105 x 620

54 283 01

7026573171803

46336152

Type

Watt

Regulering watt

Farge

Termostat
type

Mål H x D x L

El. nummer

GTIN/EAN

Nobb nummer

VT 620

2000

0 - 1000 - 2000

Hvit

Mekanisk

245 x 125 x 255 mm

54 498 23

7026573103101

49710617

VTE 2000

2000

0 - 800 - 1200 - 2000

Hvit

Elektronisk

240 x 150 x 280 mm

54 283 00

7026573102555

43929756

VSK 2000

2000

0 - 1300 - 2000

Hvit

Elektronisk

513 x 169 x 214 mm

54 498 52

7026573103002

55061345

Type

Maks
effekt

Regulering watt

Farge

Mål H x D x L

Kapslings
klasse

El. nummer

GTIN/EAN

Nobb nummer

1500 W

0 - 900 - 1500

Rustfritt stål

420 x 420 x 270 mm

IP 24

54 279 04

7026573177447

50742606

TVT 1500 IN-2
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5.000. Produktfoto: BK Grafisk, Fogra og Tron Jensen Design. Miljøbilder: AdobeStock.com

Beha-produkter siden 1917
Utallige Beha-produkter er gjennom årene levert til kvalitetsbevisste
forbrukere både i Norge og i utlandet.

2041 0711 Reklamehuset Wera 10-2020

Hundre års forskning og erfaring er bygget inn i dagens Beha-produkter.
Denne kompetansen, sammen med det faktum at Beha alltid er i forkant
av utviklingen med forbedrede produksjonsmetoder og nyutvikling, utgjør
det solide fundamentet for Behas gode renommé.
Beha er et norskeid firma, som i dag produserer elvarmeovner i sitt
toppmoderne fabrikkanlegg i Telemark, 9 km syd for Porsgrunn sentrum.
For å komplettere Behas produktsortiment innen koke-, kjøkkenventilasjonog elvarmeprodukter, har Beha Elektro AS innledet samarbeide med
anerkjente internasjonale produsenter av kvalitetsprodukter som tilfredstiller
Behas strenge krav til kvalitet, design og produktspesifikasjoner. Dette
gjør at Beha kan tilby et komplett produktsortiment innen overnevnte
produktområder.

Våre internettsider vil alltid ligge et
hestehode foran vårt trykte materiell.
Ta turen innom www.beha.no for å
finne den siste oppdaterte informasjon
om våre produkter, nyheter og mye mer.

Følg oss på

Beha Elektro AS, 3940 Porsgrunn, Norge
Tlf.: 35 51 62 50
E-post: post@beha.no Internett: www.beha.no

Rett til tekniske endringer for alle produkter i denne brosjyren, forbeholdes uten forutgående varsel.
Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil. Vi gjør oppmerksom på at denne brosjyren kan inneholde fargeavvik i forhold til faktiske produkter.

