
 
 
 
 

Sådan sikrer du ringvarmelegemet passer til din ovn 

Hvorfor denne beskrivelse: 

• Fordi vi ofte ser fejlbestillinger af ringvarmelegemer. Mange modeller er nævnt flere steder, og en 

komplet liste over modeller er ikke muligt.  

• Ringvarmelegemer passer ofte på tværs af mærker og modeller, og nogle producenter kan 

sagtens have tre forskellige varmelegemer i en model, afhængig af hvornår den er produceret. 

• Søg ikke efter din model. Tag i stedet varmelegemet ud af ovnen så du kan sammenligne. 

Alternativt kan du tage dækpladen af som sidder over varmelegemet inde i ovnen. Der vil du kunne 

se langt de fleste mål, og du slipper for at trække ovnen ud af hullet. 

• Brug vores tjekliste herunder hvis du er i tvivl om hvad du skal kontroller. 

 

De vigtigste punkter: 

Hvordan er varmelegemet fastgjort? 

• Er der skruer i flangen eller er det gevindstænger? Hvis du kan løse det med nye skruer fra 

værkstedet kan du blot gå efter et varmelegeme med huller i flangen. Hvis ikke skal du sikre dig det 

er magen til. 

• Tjek tappen som er placeret i modsat side som flangen? Er din med skruehul eller er det en lille 

stift. Og vender tappen udad eller indad i varmelegemet? 

 

Hvilken effekt har varmelegemet? 

• 220V-240V eller 380V-400V? Det skal passe. 

• Watt effekt? Her må du gerne afvige i mindre grad. Eks. fra 2000W til 2400W. 

 

Passer målene? Vi oplyser mange mål, men ikke alle er lige vigtige. De vigtigste er disse. 

• Max. længde montagetap til flange. Sørg for varmelegemet kan nå over og fastgøres med tappen i 

modsat side. Vores mål er det totale mål fra spids af tap til udvendig side af flange. 

• Mellem skrue huller / gevind stænger målt center til center. Skrue huller / gevind stænger i 

flangen skal passe til huller i bagpladen. Det samme gælder for tilslutningsbenene med mindre de 

sidder i èt stort hul i bagpladen. Vær opmærksom på vi måler fra center til center. 

• Længde tilslutningsben. Mål fra flange til ende af stikben. Ofte betyder det ikke noget, men hvis 

stikbenene er for lange, kan de gå imod bagplade, og give kortslutning. 

• Max. dybde fra flange ind i ovnrum. Det har kun betydning hvis varmelegemet ikke kan være bag 

dækpladen som sidder over varmelegemet inde i ovnrummet. 
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Mindre betydelige punkter:  

Her er det afhængig af model, da det kan have betydning på få modeller, men som udgangspunkt er det 

ikke betydeligt. 

• Er der stik til stel / jord på varmelegemet? Gul/grøn leder. Mindre vigtigt - du kan skabe stel på 

varmelegemet eller ovnens metal på anden vis.  

• Udvendig / indvendig diameter. En god måde at lave et hurtigt tjek af størrelsen, men mindre 

betydeligt hvis max. længde fra montagetap til flange passer. 

• Flangemål. Ofte ikke betydeligt, hvis placering af stikben og skrue huller passer. Den skal bare 

kunne være der. 

• Afstand mellem ringlegeme og center flange. Kan have betydning for hvordan ringen på 

varmelegemet er placeret i forhold til hullerne fra din blæser bag i ovnen. Her er det ofte lettere at 

sammenligne med foto af varmelegemet. Her kan du se udformningen af varmelegemet. 

Hvis du fortsat er i tvivl eller har spørgsmål til denne reservedel til ovne, er du meget velkommen til at 

kontakte os på mail eller telefon for hjælp. 

 

Ring til os på 9784 1077 eller skriv til Support@hvidevaredele.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Ole Futtrup Brink 

Teknisk Support 
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