
Det enkle ved å bruke pellets møter  
det koselige ved å bruke ved

Hybridovn
Aduro H1

  VERDENSNYHET 

Fyr med pellets eller ved



Enkel  
betjening med 
Aduro-tronic

Enkel ren-
gjøring av 

fyringskoppen 
til pellets-

forbrenning 

Håndtak i  
rustfritt stål

180 graders 
innsyn til flott 
flammebilde 

Naturlig varme-
fordeling via 
konveksjon 
(uten vifter)

Enkel  
installasjon 

Kan betjenes 
via smartphone/

nettbrett

Kanskje verdens flotteste pelletsovn



Aduro H1 gir mulighet for å skifte mellom det beste fra to 
verdener med miljøvennlig oppvarming fra trepellets og 
stemningsfull hygge fra ved. Alt sammen pakket inn i et 
stilrent peisovnsdesign. Det er vel smart!

Du kan bruke Aduro H1 presis som en vanlig Aduro 
peisovn med koselige flammer, støyfri bruk og sjarmen 
fra ordentlig ved. Aduro-tronic automatikken sørger her 
for automatisk regulering av lufttilførselen. Ønsker du å 
komme hjem til et varmt hjem etter jobb eller til en lun og 
innbydende hytte, kan du programmere peisen til å starte 
automatisk, før du ankommer. 

Du kan til enhver tid skifte mellom ved og pellets. Du kan 
legge på ved, mens du bruker pellets funksjonen eller 
tenne på ved med hjelp av pelletsene. 

Alle pelletsovner får på et tidspunkt driftsforstyrrelser, 
men med Aduro H1 kan du også i disse situasjonene bruke 
ved og få varme likevel.

Aduro H1 er utviklet i samarbeide med det danske firmaet 
NBE, som er en av Europas førende produsenter av pel-
letsfyr med mere enn 60.000 fyr i drift. Ovnen er designet 
av den danske designeren Casper Storm.

Verdensnyhet: Hybridovn

Kan starte selv
Programmeringsoptioner med  
ukeprogram og temperaturstyring

Hygge fra et flott flammebilde

Kan fyre 24 timer på en påfylling

Styres manuelt eller via smartphone

Støysvak i drift med pellets og lydløs 
ved bruk av ved

Fyr opp med mobilen
Nå kan du varme opp hjemmet ditt, når du ikke er 
hjemme. Du kan lett betjene ovnen med mobilen  
og følge forbrenningen hele tiden. Ovnen krever 
tilslutning til husets wifi. 

Avansert 
teknikk, som 

fører fram 
pelletsene

Enkel og rask 
påfylling av 

pellets med den 
medfølgende 

trakten

Keramisk glass 
med ruteskyll

Strømtilkobling

Ekstern
lufttilførsel

Dansk innovasjon i særklasse

Integrert 
pelletssilo med 

kapasitet på 
ca. 15 kg

Isoleringsstein 
med høy 

isoleringsevne

Fyringskopp i 
støpejern

Integrert wifi 
modul



Sprer varme og hygge
Nyt de dansende flammene og hyggen fra ordentlig 
ved foran peisovnen. Når natten faller på, kan du med 
god samvittighet fyre med pellets, slik at det er varmt 
neste morgen, når du står opp.



Vi sikrer trygge rammer
Cloud service overvåker produktet, slik at Aduro er i stand til å forebygge feil og driftsstopp. 
Det er også mulig å bli advisert om utskiftning av slitedeler, før det oppstår driftsproblemer. 

 Om Aduro
Vi er en dansk produsent av peisovner, 
som har solgt over 300.000 peisovner 
i Europa. Aduro peisovner forener flott 
dansk design og innovativ teknologi 
med hensynet til miljøet. Vi tilbyr  
komplette løsninger, som sikrer lett  
og enkel betjening. 

Les mer på aduro.no

Den komplette løsningen
Pelletsforbrenning krever et stabilt skorsteinstrekk, 
og derfor kan røyksugeren Aduro DraftOptimizer 
inngå i styringen av Aduro H1. Særlig ved fjern
betjent opptenning vekk fra hjemmet er det 
viktig å sikre et jevnt og konstant skorsteins
trekk, da du ikke har mulighet for å observere 
og gripe inn. 

Spesifikasjoner

Miljøvennlig oppvarmning
Aduro H1 er testet og godkjent på Teknologisk Institutt etter alle europeiske normer. Ovnen oppfyller 
de strengeste EUmiljøkravene for både peisovner og pelletsovner, som trer i kraft i 2022. 

Spesialgulvplate i 
glass til Aduro H1

Aduro Baseline 
vedkurv i PET, 
svart

Aduro Proline 3 
peisesett

Tilbehør
Se hele utvalget av tilbehør på aduro.no

Varmer opp 20-140 m2 / 2-9 kW. Peisovn 3-9 kW / Pelletsovn 2-7 kW

Mål (HxBxD) 120 x 50 x 50,8 cm

Vekt 135 kg

Røykavgang Ø15 cm topp/bak

Avstand til brennbart materiale 15 cm bak ovn / 65 cm til siden

Møbleringsavstand   87,5 cm

Avstand fra gulv til senter bakutgang 108,2 cm

Avstand fra senter røykstuss til bakkant av ovn 25 cm

Kapasitet pelletsbeholder Ca. 15 kg (6-8 mm pellets)

Brennkammerbredde 40 cm

Aduro-tronic automatikk

Konveksjonsovn

Keramisk eltenner

Ekstern lufttilførsel. Velegnet til tette hus

Virkningsgrad 81% peisovn / 86% pelletsovn

Godkjenninger EN13240, EN14785, CE & NS3058


