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Scan arbejder kontinuerligt på, om muligt, at forbedre 
produkterne.
Vi forbeholder os retten til at lave tekniske ændringer samt 
ændringer af farver og tilbehør uden forudgående varsel.
Vi gør opmærksom på, at flere ovne i dette katalog er vist med 
ekstraudstyr.
Se også scan.dk
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Harrit & Sørensen

IDEER, DER 
VARMER
Hos Scan har vi, siden virksomheden blev startet i Odense i 1978, været fokuseret 
på at tilbyde vores kunder de bedste brændeovne på markedet med særlig fokus 
på design, innovation og brugervenlighed. For os handler det ikke kun om varme 
– men om at levere en perfekt flamme, omkranset af et designbevidst møbel,  
som passer i de fleste hjem. Kombinationen af dansk design, modige ideer og  
fokus på detaljer har gjort Scan til et af de førende mærker inden for brændeovne.

INNOVATION OG 
NYTÆNKNING
For Scan er opvarmning mere end bare  
et praktisk eller æstetisk spørgsmål.  
Vi betragter vores brændeovne som 
innovative møbler, der passer til en  
moderne livsstil. 

Gennem kreativitet, fokus på detaljer  
og mod til at afprøve nye ideer er vi gået 
foran og har vist vej, både når det gælder 
brugervenlighed og miljø. Scan var de  
første til at introducere skydedøre, glas  
i 90 graders vinkel og glashåndtag til 
indsatse.

DIN NYE
FLAMME
At nyde varmen fra en perfekt flamme bag 
ovnglasset er den ultimative form for 
afslapning og nydelse. 

Derfor er vores designproces altid 
fokuseret på at skabe de smukkeste 
flammebilleder og det bedste indsyn.

DANSK DESIGN
Danmark har en rig designtradition, som 
Scan er en del af. Det er udelukkende danske 
designere, som tegner vores brændeovne og 
dermed sikrer helhed og et rigtigt form- 
udtryk. Derfor kan du altid genkende Scan 
på de rene linjer, som er typisk for godt 
dansk design. 

Vi har samtidig en tradition for at sætte nye 
standarder, og vores designere angriber 
enhver udfordring med det mål for øje at 
være nyskabende. Dette har resulteret i,  
at Scan stadig høster international 
anerkendelse, og at vi har vundet flere 
designpriser for vores håndværk.

DET HANDLER
OM DETALJERNE
Hos Scan er vi fokuserede på detaljerne og 
lægger sjæl i selv de mindste ting. Med vores 
kritiske blik og konstante jagt på perfektion 
har vi skabt revolutionerende former og 
tekniske løsninger, som kommer vores 
kunder til gode. 

Ved at integrere håndtagene i designet og 
samtidig gøre betjeningen nem, har vi 
forenet form og funktion. Dette er et af 
mange eksempler på det, som vi kalder 
“smooth finish”.
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REN HVID
 SCAN 66 HVID  NYHED

Årets nyhed i serien er hvid, en farve, der er kendt for sin renhed og naturlige 
skønhed. Ved at vælge en hvid ovn har du uendelige muligheder for kombinationer 
med det øvrige interiør. Hvidt skaber en fredfyldt og afslappende atmosfære.
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 SCAN 66

De berømte danske designere, Harrit og Sørensen, har igen leveret et spændende design med 
innovative funktioner. Den organiske form skaber en smuk ramme om bålet, og synet til 
flammerne er maksimeret med et unikt kævlefang i glas. 
 
Hæng den på væggen eller vælg mellem forskellige sokler.

INNOVATIVE 
DETALJER

 SCAN 66-3 NYHED

 SCAN 66-1  SCAN 66-2 NYHED

 SCAN 66-4

  Vælg mellem vægmodel eller en af de 
fritstående sokler. 
•  Anslået ydelse: 3-7 kW • 78 % 
virkningsgrad • opvarmer op til 100 m2
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  Scan 66-3 har et dekorativt 
siliconebånd i sort eller hvidt,  

som kan skiftes efter ønske.

  Fantastisk syn til flammerne med 
kævlefang i glas, et materiale som  

gentages i håndtaget.
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ELEGANT ELLIPSEFORM
Den organiske ellipseform er et kendetegn for den danske designduo, og de perfekte 
proportioner giver et unikt indblik til ilden. Det enkle og æstetiske design er skabt 
med respekt for den centrale rolle, som ovnen spiller i dit hjem.   

 SCAN 68  NYHED
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Harrit &
Sørensen

 Vælg mellem søjle, åben sokkel, lukket sokkel, vægbeslag samt håndtag og lister i sort eller aluminium. 
• Anslået ydelse 3-8 kW • 76 % virkningsgrad • opvarmer op til 120 m2

ELLIPSEFORMET

68SC
A

N
 

NYHED

De rette linier og kombinationen af glas og aluminium giver et helt unikt designudtryk. De store 
glasflader indbyder til at slappe af foran flammerne og nyde synet, mens ellipseformen giver et 
helt specielt udtryk til omgivelserne og er en fryd for øjet.

Scan 68-serien findes med tre forskellige sokler, eller du kan helt enkelt vælge at hænge den op 
på væggen.

 SCAN 68-15 SCAN 68-1

 SCAN 68-6 SCAN 68-5 MED DØR
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“ Som designere elsker vi denne form. Den lader 
ganske enkelt ovnen glide ind i omgivelserne 
uden at tage for meget fokus”.
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NYHED

“Vi er ekstremt stolte over at have 
ændret og forbedret produktet 

uden at gå på kompromis med 
det unikke design”.  

Lars Juhl, Udviklingschef hos Scan

Scan 68 er bygget over designet fra den ikoniske 58-serie, som står som et højdepunkt i dansk ovndesign og er en 
af verdens mest solgte ovne. Med den nye Scan 68-serie har vi reduceret udslippet med 63% og samtidig øget 
ydelsen i brændkammeret til hele 80%.

HVER DEL  
HAR SIN HISTORIE

 High Top versionen kan udstyres med varmelagrende sten, som holder på varmen i op til 12 timer.  
Læs om fordelene ved Scans varmelagrende sten på side 43 

 SCAN 68-16 HIGH TOP

 SCAN 68-7

 SCAN 68-13 HIGH TOP

 SCAN 68-11 SCAN 68-10

 SCAN 68-14  
MED LANGE STÅLSIDER OG DØR
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FUNKTIONEL ELEGANCE
 SCAN 65  NYHED
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Rene linier og et enkelt design giver dig et varmemøbel som passer til dit interiør uanset din stil.

Scan 65 er en mellemstor brændeovn med en stor glasdør som giver et perfekt syn til flammerne. 
På to af modellerne er varmelagrende sandsten eller fedtsten integreret i formen for at bibeholde 
det rene udtryk.

Ovnen findes med eller uden sideglas. Scan Soft-close system er standard på denne ovn.

 Sandsten er lavet af sammenpresset sand, sten og mineraler. Stenene tager farve fra disse 
komponenter og kan derfor variere i farven. 
Med soft-close systemet lukker lågen af sig selv, uden det er nødvendigt at dreje på et håndtag. Vælg 
mellem sider i sort eller gråt stål, fedtsten eller sandsten. 
Anslået ydelse 3-8 kW • 79-82 % virkningsgrad  • Opvarmer op til 120 m2

PERFEKTE 
PROPORTIONER

 SCAN 65-3 FEDTSTEN

 SCAN 65-2

 SCAN 65-4 SANDSTEN

 SCAN 65-1
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 Vægt: 152-247 kg • Anslået ydelse 3-8 kW • 79/82 % virkningsgrad • Opvarmer op til 120 m2

*Læs om fordelene ved Scans varmelagrende sten på side 43.

 SCAN 65-6 SCAN 65-5

 SCAN 65-8 SCAN 65-7

EN VARM GODBID

Scan 65-7 og 65-8 giver dig en velproportioneret fedtstenssøjle med godt syn til 
flammerne. Fedtstenen er integreret i ovnen for at bibeholde det rene udtryk.  De 
varmelagrende sten* optager varmen under fyringen og afgiver den langsomt tilbage til 
rummet i form af en behagelig strålevarme efter ilden er brændt ud.

For yderligere varmelagring kan Scans Heat Storage System monteres  
(Scan 65-7 og 65-8).

Hyggelig varme kombineret med duften af nybagt brød. De høje modeller 65-5 og 65-6 
har et integreret bagerum over brændkammeret. Perfekt til at stege og tilberede små 
retter. Temperaturen kan komme op på 300 �C.

Bagerummet har en emaljeret overflade og bundplade i glas, hvilket gør den meget 
rengøringsvenlig.

21



83SC
A

N
 

Harrit &
Sørensen

 SCAN 83

NYHED

22



ENKELT DESIGN OG 
LÆKRE DETALJER

 SCAN 83

Det enkle design bag Scan 83 sætter dit hjem i centrum og giver plads til, 
at du kan skabe din egen stil omkring det naturlige samlingspunkt
 – flammernes spil og brændeovnens solide varme.  

23



Som noget nyt kan Scan 83 nu fås i flere 
forskellige farver. Vælg mellem traditionel sort 
eller grå lak for hele serien eller de mere trendy 
farver på Scan 83-1, 83-2, 83-3 og 83-4:  
rød, hvid, blank sort eller metallic brun.

Et af Danmarks stærkeste design-
teams Harrit & Sørensen står bag  
Scan 83. Det rene og enkle design er 
skabt med respekt for lige dele 
funktionalitet og æstetik. 

Alle detaljer er gennemtænkt.  
Den rundede glasdør har “soft close” 
funktion og giver et perfekt indsyn  
til ilden. Håndtaget er placeret,  
så det fuldender det enkle design  
og samtidig forbliver køligt. Scan 83 
kan leveres med drejefod, så du kan 
nyde flammerne, uanset hvor  
i rummet du befinder dig. 

“En ikonisk ovn i tråd  
med Scan-traditionen”

Harrit &
Sørensen NYHED83SC
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  De integrerede fedtstenssider lagrer 
varme, mens ilden brænder. Efter at ilden er 
gået ud, vil stenene fortsætte med at afgive 
varme til rummet.

 SCAN 83-6

 SCAN 83-8 MAXI SCAN 83-7 MAXI

 SCAN 83-5

  Cylinderformet brændeovn med stor 
glasdør, der giver stort flammeindsyn. 
Vælg mellem flere forskellige varianter med 
eller uden fedtsten, med lister og greb i sort 
eller aluminium samt varmelagrende sten til 
Maxi-varianterne. 
Scan 83 har askeskuffe med lås, støbejerns-
bund og rist samt justerbare fødder.  
Fås også med drejefod.  
• Anslået ydelse: 3-7 kW • 81 % virkningsgrad  
• opvarmer op til 100 m2 
*Læs om fordelene ved Scan’s varmelagrende 
system på side 43.

 SCAN 83-2

 SCAN 83-4 MAXI

 SCAN 83-1

 SCAN 83-3 MAXI
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Bestselleren Scan 83 giver dig nu mulighed for at skabe din egen stil ved hjælp af kakler. 
Kaklerne fås i flere forskellige farver og er håndfarvet i Tyskland. Det er enkelt at 
udskifte dem efter humør.

Her kan du hurtigt og enkelt se de tilgængelige farver på ovn, kakler og håndtag for Scan 
83-5 og 83-6, så du selv kan sammensætte DIN perfekte ovn.

 SCAN 83-6 NYHED 
 Grå lak med grå kakler

 SCAN 83-6 NYHED 
 Blank hvid med sorte kakler

TILPASSET TIL DIN 
PERSONLIGHED

 SCAN 83-5 NYHED 
 Sort lak med grå kakler

 SCAN 83 KAKLER  NYHED

OVNFARVE, 
BASE

Mat sort

Elfenben Blank hvid Mat grå Mat sort

Blank sort

Mat grå

Metallic brun

Blank hvid

Blank rød

Mat sortAluminium

KAKLER

HÅNDTAG OG PYNTELISTER
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Harrit &
Sørensen

Med Scan 85 breder varmen sig hurtigt over et stort areal, mens du kan nyde det enkle design 
og perfekte indsyn til ilden. På high top modellen kan du tilvælge Scań s varmelagrende system,  
der giver dig glæde af varmen i op til 12 timer, efter det sidste brænde er lagt på.

 SCAN 85

85SC
A

N
 

EFFEKTIV VARME  
I EKSKLUSIVT DESIGN
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FARVERIG INSPIRATION
Med de nye farver i Scan 85’s farvepalette kan du skabe både kontrast og 
harmoni i dit hjem. Hele serien findes i klassisk grå og sort lak, mens Scan 85-1 
og Scan 85-2 i tillæg kan fås i hvid, blank sort og metallic brun og en modig rød.

Scan 85-serien er også suppleret med Scan 85-7 og Scan 85-8.  
Disse har et hævet brændkammer, der gør det lettere at lægge træ ind  
og forbedrer indsynet til ilden. Perfekt til spisestuen eller køkkenet.

 Cylinderformet overflade med fuldt indsyn til ilden. Håndtaget er integreret i ovnen og aktiveres ved et enkelt tryk. Vælg mellem pyntelister og 
håndtag i sort eller børstet aluminium samt sort eller grå ovnfarve. Standardstørrelsen fås desuden i fire farver: rød, hvid, blank sort og metallic 
brun.
• Anslået ydelse 3-10 kW • 78 % virkningsgrad • opvarmer op til 160 m2             *Læs om fordelene ved Scan’s varmelagrende system på side 43.

 SCAN 85-4 MAXI SCAN 85-3  MAXI  SCAN 85-5

 SCAN 85-7  SCAN 85-8 SCAN 85-6
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 SCAN 40
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Klassisk design i et nutidigt udtryk kendetegner denne model, uanset hvilken variant du 
vælger.  Det gør de gennemtænkte detaljer også, der gør det let for dig både at fyre op 
og at rengøre bagefter. 

Den nye Scan 40-S har gennemgået et facelift og fremstår nu i en endnu mere frisk og 
moderne udgave. Ovnen er helt i stål, og det specielle soft-coatede håndtag holder sig 
køligt under fyringen.

VARME I  
KLASSISK DESIGN

 På Scan 40 kan du vælge mellem grå eller sort ovnfarve. Kan leveres med eller uden fedtstens-
sider og topplade til top- eller bagudgang. En fedtsten til bunden af brændselsmagasinet giver 
brændeovnen den sidste finish, og med en bagelåge kan du tilberede mindre retter eller bage brød. 
Scan 40-S leveres i sort med en stålplade i bagehylden. Begge modeller kan leveres med underlåge.
• Anslået ydelse 3-8 kW • 80 % virkningsgrad • opvarmer op til 120 m2

 SCAN 40 GRÅ UDEN UNDERLÅGE  SCAN 40-S MED UNDERLÅGE  

 SCAN 40 FEDTSTEN  SCAN 40 SORT MED UNDERLÅGE OG 
        BAGERUMSLÅGE

 SCAN 40
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Henning Krog
Iversen

 SCAN DSA 5
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Hvis du ønsker en ovn med personlighed, er her et oplagt valg. Som både fritstående 
og vægmodel skiller Scan DSA 5 sig modigt og stilfuldt ud fra mængden. 
En let betjent hævelåge gør brugen til en fornøjelse, og teknikken bag  
giver ren og miljøneutral forbrænding.

MODET TIL AT 
VÆRE UNIK

 Fås i farverne grå, sort eller rustfrit stål og som fritstående eller væghængt. 
En fronthylde i fedtsten, granit, sort, gråt eller rustfrit stål giver mulighed for individuelt udtryk. 
Rørskjulere som tilbehør fås i højderne 400 mm, 500 mm eller efter mål. Mulighed for friskluftstuds 
på fritstående model. 
• Anslået ydelse 3-10 kW • 77 % virkningsgrad • opvarmer op til 160 m2

 SCAN DSA 5 FRITSTÅENDE  SCAN DSA 5 VÆGHÆNGT

 SCAN DSA 5
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 SCAN DSA 3-5 FLADT GLAS SCAN DSA 3-2 BUET GLAS

Med indbyggede pejseindsatse får brændeovnen en anderledes rolle end traditionelt. 
Inden optænding er udtrykket tilbagetrukkent, og når ilden blusser,  
skaber flammerne levende kunst på væggen.  
Valget er oplagt ved renovering af åbne ildsteder eller til nybyggeri. 

LEVENDE KUNST 
PÅ VÆGGEN

 Fås i sort eller grå lak med kantomramninger i forskellige standardstørrelser eller efter mål. 
Friskluftstuds i bunden kan tilvælges. Scan DSA 3-2 og 3-5 er udstyret med askeskuffe og rysterist. 
• Anslået ydelse: 3-8 kW • 77 / 78 % virkningsgrad • opvarmer op til 120 m2

 SCAN DSA 3
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NYHED

 Vælg front i sort lak, hvidt eller sort glas og kanter i sort eller mat krom. Modellerne i glas kan 
leveres med højre- eller venstrehængt dør.
• Vekt: 107 / 124 kg • Anslået ydelse 3-9 / 3-10 kW • 82 % virkningsgrad • Opvarmer op til 140 / 160 m2

DISKRET ÆSTESTIK

Halskov &
Dalsgaard

 SCAN 1002 HVIDT GLAS, KROM KANT

 SCAN 1001 HVIDT GLAS, SORT KANT

 SCAN 1001 SORT GLAS

 SCAN 1001 SORT LAK NYHED

Den diskrete og eksklusive serie af indsatse Scan 1001 og 1002 findes i klassisk sort 
eller moderne hvidt glas. I år er serien gjort komplet med en model i sort lak.

Et køligt glashåndtag fuldfører de rene linier og adskiller modellen fra de tilsvarende 
produkter på markedet. Indsatse spreder varme optimalt og giver dig et ”widescreen” 
indsyn til flammerne.

Indsatsen har plads til brændestykker på op til 50 cm. og kan leveres med venstre- eller 
højrehængt dør.

1001/ 1002SC
A

N
 

 SCAN 1001/1002  NYHED
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Scan 1001 sort lak ( omramningen er specialbygget)

39



DSA 12SC
A

N
 

Selv om en indbygget pejseindsats kun er synlig som et levende maleri på væggen, fordeler den 
varmen optimalt. Tillægsudstyr kan udbygge muligheden for optimal varmefordeling fra den stilrene 
ovn med funktionelle detaljer som håndtaget, der flugter med fronten. 

Pejseindsats med glas på begge sider og fuldt gennemsyn. 

SE SAGEN FRA BEGGE SIDER

Der er mulighed for betjening fra begge 
sider, men man kan også låse den ene 
side, hvis man kun ønsker betjening fra 
én side. Lukket forbrænding er 
standard. 
• Anslået ydelse 5-11 kW  
• 80 % virkningsgrad  
• opvarmer op til 180 m2

 SCAN DSA 12

 SCAN DSA 12
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INDEN DU KØBER 
BRÆNDEOVN
For de fleste er brændeovnen en stor investering, der skal holde i mange år.  
Det er derfor vigtigt, at du undersøger hjemmets forhold, inden du beslutter dig. 

SKORSTEN
Hvis dit hjem ingen skorsten har, så 
spørg forhandleren om muligheden for 
at få en skorsten, der passer til 
brændeovnen. 

Hvis der allerede er en skorsten, er det 
vigtigt at få undersøgt, om den er i en 
brugbar stand.  

JØTUL STÅLSKORSTEN
• 25 års reklamationsret på sektioner
• Enkel at montere
•  God isolering gør, at skorstenen kan 

monteres med kort afstand til 
brændbare materialer

•  Bredt sortiment (længder, 
dimensioner og farvevalg)

•  Kan top- og bagmonteres samt 
sideforskydes

•  Leveres som standard i sort  
eller grå

•  Kan på bestilling leveres i 20 
forskellige farver eller rustfrit stål

Rekvirer vores  
specielle  
skorstens- 
brochure hos  
forhandleren
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KVALITET
Alle Scan-ovne er kendetegnet ved høj 
kvalitet og er produceret af de bedst 
mulige materialer. Vi har grundig 
indgangskontrol på råvarematerialer 
og slutkontrol på produktet. Via et 
registreringsnummer er det muligt at 
spore ovnens oprindelse, og det gør 
bestilling af reservedele nemmere. 

Unikke detaljer som kolde greb, 
effektiv skylleluft og enkel betjening 
er kvalitative kendetegn – og gør 
optændingen og fyringen meget 
lettere.

AFSTAND
Vær opmærksom på de gældende regler 
for afstand til brændbart materiale og 
den rigtige gulvbelægning. 

Den autoriserede Scan-forhandler 
rådgiver dig gerne om reglerne.   

Scan’s unikke varmelagrende system
 giver dig mulighed for at få ekstra 
varme i indtil 12 timer efter sidste 
påfyldning af træ.
 
Det varmelagrende system er en 
kombination af materialer og en  
teknisk udformning, der sikrer maksimal 
varmeeffekt længe efter ilden er slukket. 

Varmelagringssystemet er kompakt  
og skjult inde i toppen af ovnen.  
Her opfanger det varmelagrende 

materiale varmen, 
der produceres i 
brændkammeret.  
På de modeller, der er 
forsynet med en ventil  
i toppen, er det muligt  
at styre varmen: fyring 
med åben ventil giver  
en hurtig opvarmning.  
Når ventilen er lukket, 
lagres varmen,  
og varmeafgivelsen 
bliver forlænget med  
op til 12 timer.

HOLD LÆNGE PÅ VARMENINSTALLATION
Den autoriserede Scan-forhandler 
hjælper gerne med opstillingen. 

Hvis du selv ønsker at foretage 
montagen, bør du være sikker på,  
at du kan gøre det forsvarligt og  
efter gældende regler.  

For at undgå fejlinstallation og  
sikre korrekt brug er det vigtigt,  
at monterings- og brugsanvisningen 
bliver fulgt nøje. 

Vi anbefaler, at installationen fore-
tages af en autoriseret Scan-montør 
for at sikre optimal funktion og 
sikkerhed af installationen. 

Information om Scan-forhandlere 
finder du på www.scan.dk.

Som husejer er du ansvarlig for,  
at installation og montage er foretaget 
i overensstemmelse med nationale og 
lokale bygningsreglementer, samt 
oplysninger givet i monterings-  
og brugsanvisning. 

Installation af et nyt ildsted skal du 
som husejer melde til den lokale 
skorstensfejer.

STØRRELSE 
Det er vigtigt at anskaffe sig en 
brændeovn i den rigtige størrelse i 
forhold til det areal, der skal varmes op. 

GODKENDELSE
En brændeovn skal være sikker i brug, 
nem at betjene og skåne miljøet. 

Det er derfor en fordel, hvis brænde-
ovnen ikke kun opfylder de nationale  
normer og krav. 

SIKKERHED
Vores godkendelser er din garanti for, 
at din brændeovn er gennemprøvet og 
kontrolleret. Alle produkter er blevet 
testet, både hvad angår sikkerhed og 
funktion. Derfor giver vi automatisk en 
reklamationsret på 5 år. Udvalgte 
autoriserede Scan-forhandlere står til 
disposition med yderligere tekniske 
oplysninger omkring blandt andet 
installation og service.   
Se også www.scan.dk
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BRÆNDEOVNE  
MATCHER MILJØHENSYN
Fyring med træ er en vedvarende og økonomisk energiform. Når brændeovnen er konstrueret 
rigtigt, sparer du brændsel. Hos Scan arbejder vi konstant med at øge forbrændingens effektivitet 
og opfylde de strengeste internationale krav. Scan er derfor en af de producenter af brændeovne, 
der har opnået flest godkendelser på verdensplan.

MILJØVENLIG 
OPVARMNING I FOKUS
Scan har en målsætning om at udvikle 
brændeovne, der brænder renere og 
mere sparsomt end alle andre.

FRISKLUFT / 
EKSTERN FORBRÆNDINGSLUFT

Der findes to former for lufttilførsel:
• Luft, der tilføres rummet udefra
• Ekstern forbrændingsluft, der ledes direkte ind i brændkammeret
 
I stedet for at åbne et vindue og risikere kulde og træk kan du via en friskluftstuds lede 
luft udefra direkte ind i rummet. Således erstatter du den luft, der bliver brugt under 
forbrændingen. Studsen kan monteres bag på brændeovnen eller som en boks under 
brændkammeret. De fleste Scan-modeller kan udstyres med denne form for friskluft-
tilførsel, også efter installationen. 

I velisolerede huse kan det være en god ide at lede luft direkte ind i brændkammeret 
udefra – altså ekstern forbrændingsluft. Det er især vigtigt i huse med mekanisk 
ventilation eller emhætte i nærheden af opstillingsstedet. Det er muligt at tilføre 
ekstern forbrændingsluft til de fleste Scan-modeller bag på brændeovnen eller i 
bunden. 

Se også de tekniske data bag i brochuren og  
i betjeningsvejledningen på scan.dk.

UNIKT 
FORBRÆNDINGSSYSTEM
Det højt udviklede forbrændingssystem 
Clean Burn sikrer, at vores brændeovne 
er teknisk førende og sætter nye 
standarder for høj virkningsgrad samt 
lav udledning af CO2 og træforbrug. 
Desuden sikrer luftgennemstrømningen, 
at glasset forbliver optimalt rent.

Clean Burn er udviklet for at
efterleve de strengeste internationale 
krav til ren forbrænding og for at 
beskytte både mennesker og miljø.

REN FORBRÆNDING LUKKET FORBRÆNDING SVANEMÆRKET

REN FORBRÆNDING LUKKET FORBRÆNDING SVANEMÆRKET
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TILBEHØR

GULVPLADER
Udvalget af gulvplader er stort. De fås i forskellige 
materialer, faconer og farver. Endvidere findes der specielle 
formgulvplader til næsten alle modeller (se teknisk info  
side 46).
 
Gulvpladen er ikke udelukkende en praktisk foranstaltning. 
Den fuldender også brændeovnens design. Få mere info hos 
din forhandler om de forskellige muligheder for gulvplader. 
De fås typisk i både hærdet glas og stål, samt i mange 
størrelser og designs.  

Husk at kontrollere, at den valgte gulvplade stemmer 
overens med bygningsreglementet. 

Når du vælger Scan, får du stilrent dansk design med funktionelle og eksklusive detaljer. 
Find den sidste finish til din Scan brændeovn i vores store sortiment af tilbehør.  
Alle produkter er af høj kvalitet og fortrinsvis produceret på egne fabrikker. 

BRÆNDEBÆRERE OG PEJSEBESTIK

RØGRØR
Der findes et bredt 
sortiment af røgrør  
i høj kvalitet. Vore 
autoriserede forhandlere 
vil kunne hjælpe dig med 
at finde det produkt,  
som passer bedst til  
dit behov.
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Fritstående ovne Scan 40 Scan 40-S
Scan 65-1 
Scan 65-3

Scan 65-2 
Scan 65-4

Scan 65-5 
Scan 65-7

Scan 65-6 
Scan 65-8

Scan 66-1  
 væg

Scan 66-2 
Scan 66-3 
Scan 66-4

Scan 68-1/2 
Scan 68-7/8

Scan 68- 
3/4/5/6 

13/14
Scan 68- 

9/10/11/12 Scan 68-15/16

Scan  
83-1/2
83-5/6

Scan  
83-3/4
83-7/8

EN-nominel  ydelse (kW) 6 6 6 6 6 6 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5 5
Virkningsgrad (%) 80 80 82 79 82 79 78 78 80 80 80 80 81 81
Emission (g/kg) 2,8 2,8 1,57 1,57 1,57 1,57 1,54 1,54 1,46 1,46 1,46 1,46 2,02 2,02
Emission  
(% CO ved 13% O2) 

0,07 0,07 0,08  0,1 0,08 0,1 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,4 0,07 0,07

Afstand til brændbart 
materiale ved uisoleret 
start * **

Sider 300
Bag 200

Hjørne 200

Sider 300
Bag 200

Hjørne 200

Sider 350 
Bag 150 

Hjørne 100

Sider 500 
Bag 150 

Hjørne 250

Sider 350 
Bag 150 

Hjørne 100

Sider 500 
Bag 150 

Hjørne 250

Sider 300 Sider 300
Bag 150

Hjørne 150

Sider
 Scan 68-1/2 400
Scan 68-7/8 500

Sider 400 
Bag 150 

Hjørne 100              

Sider 500 
Bag 150 

Hjørne 350             

Sider 400 
Bag 150 

Hjørne 100              

Sider 400
Bag 100

Hjørne 100

Sider 400
Bag 100

Hjørne 100
Afstand til brændbart 
materiale ved halvisoleret 
start ***

Sider 450
Bag 100

Hjørne 100

Sider 450
Bag 100

Hjørne 100

Sider 350
Bag 50

Hjørne 50

Sider 500
Bag 50

Hjørne 250

Sider 350
Bag 50

Hjørne 50

Sider 500
Bag 50

Hjørne 250

Sider 300 Sider 300
Bag 100

Hjørne 150

Sider
 Scan 68-1/2 400
Scan 68-7/8 500

Sider 400
Bag 100

Hjørne 100

Sider 500
Bag 100

Hjørne 350

Sider 400
Bag 100

Hjørne 100

Sider 400
Bag 100

Hjørne 100

Sider 400
Bag 100

Hjørne 100
Øvrige egenskaber

Anslået  
ydelsesinterval (kW)

3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 3-7 3-7 3-8 3-8 3-8 3-8 3-7 3-7

Rumstørrelse ca. (m2) 20-120 20-120 20-120 20-120 20-120 20-120 20-100 20-100 20-120 20-120 20-120 20-120 20-100 20-100
Max. trælængde (cm) 30 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 35 **) 35 **)
Vægt (kg) 130-240 130 123/180 123/168 162/258 162/246 90 100 98 105-110 105-110 235 117-186 125-212
Dimensioner 
HxBxD (mm) *)

1110x576x489 1103x576x489 1131x490x380 1131x490x380 1433x490x380
1448x490x380

1433x490x380
1448x490x380

630x481x337 946,5x481x337 794x500x400 1272x500x371 
1222x500x371

1272x500x371 
1222x500x371

1257x586x373 1200x460x460 1410x 
460x460

Højde til midte bagudgang 
(mm):

925 925 1011 1011 Scan 65-7: 1098 Scan 65-8: 1098 Fra top 
148,5

799 681 Scan 65-3/4: 1160 
5/6/13/14: 1110

Scan 65-9/10: 1160 
Scan 65-11/12: 1110

1110 1064 1064

Mål til topafgang (mm): 1033 1033 1110 1110 1411 1411 - 885 776 1255/1205 1255/1205 1205 1162 1162
Fyråbning HxB (mm) 340x360 340x360 326x364 326x364 326x364 326x364 239x340 239x340 310x303 310x303 310x303 310x303 388x353 388x353
Røgafgang  
udv./indv. (mm)

Ø148/Ø135 Ø148/Ø135 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144

Ren forbrænding ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
Godkendelser

EN 13240 ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
NS 3058 ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
Ovnfarve/Sidebeklædning/Sideglas

Sort √ ∆ √ √ ∆ ∆ √ √ ∆ ∆ ∆ √ √
Grå √ - √ √ - - - - - - - √ √
Kakler - - - - - - - - - - - 83-5/6 √ -
Fedtsten √ - √ √ - - - - - - - 83-5/6 √ 83-7/8 ∆
Sandsten - - √ √ - - - - - - - -
Hvid (GWH) - - - - - - √ √ - - - 83-1/2 √ 83-3/4 √
Blank sort (GBL) - - - - - - - - - - - 83-1/2 √ 83-3/4 √
Metallic brun (MBR) - - - - - - - - - - - 83-1/2 √ 83-3/4 √
Rød (GLR) - - - - - - - - - - - 83-1/2 √ 83-3/4 √
Sideglas - - - ∆ - ∆ - - (68-7/8) ∆ - ∆ - -
Ekstra tilbehør

Topplade fedtsten ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - ▲ Scan 68-13/14 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Kakler - - - - - - - - - - - - ▲ ▲

High top element - - ▲ ▲ ▲ ▲ - - - Scan 68-13/14 ▲ - ▲ - ∆
Varmelagrende sten - - - - - - - - - Scan 68-13/14 ▲ - ▲ - ▲

Formgulvplade glas ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - Scan 66-2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Formgulvplade stål ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - Scan 66-2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Mulighed for  
ekstern lufttilkobling *)

▲ ▲ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

TEKNISK OVERSIGT
Tekniske data (i henhold til EN 13240/NS 3058):

Enkelte valgmuligheder  
kan være mod merpris
*)   se videre detaljer i betjenings-

vejledningen på scan.dk
**)   lodret placeret
***)   For drejelige ovne,  

se betjeningsvejledning

∆ = standard 
√ = valgmulighed *) 
▲ = ekstra tilbehør
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Fritstående ovne Scan 40 Scan 40-S
Scan 65-1 
Scan 65-3

Scan 65-2 
Scan 65-4

Scan 65-5 
Scan 65-7

Scan 65-6 
Scan 65-8

Scan 66-1  
 væg

Scan 66-2 
Scan 66-3 
Scan 66-4

Scan 68-1/2 
Scan 68-7/8

Scan 68- 
3/4/5/6 

13/14
Scan 68- 

9/10/11/12 Scan 68-15/16

Scan  
83-1/2
83-5/6

Scan  
83-3/4
83-7/8

EN-nominel  ydelse (kW) 6 6 6 6 6 6 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5 5
Virkningsgrad (%) 80 80 82 79 82 79 78 78 80 80 80 80 81 81
Emission (g/kg) 2,8 2,8 1,57 1,57 1,57 1,57 1,54 1,54 1,46 1,46 1,46 1,46 2,02 2,02
Emission  
(% CO ved 13% O2) 

0,07 0,07 0,08  0,1 0,08 0,1 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,4 0,07 0,07

Afstand til brændbart 
materiale ved uisoleret 
start * **

Sider 300
Bag 200

Hjørne 200

Sider 300
Bag 200

Hjørne 200

Sider 350 
Bag 150 

Hjørne 100

Sider 500 
Bag 150 

Hjørne 250

Sider 350 
Bag 150 

Hjørne 100

Sider 500 
Bag 150 

Hjørne 250

Sider 300 Sider 300
Bag 150

Hjørne 150

Sider
 Scan 68-1/2 400
Scan 68-7/8 500

Sider 400 
Bag 150 

Hjørne 100              

Sider 500 
Bag 150 

Hjørne 350             

Sider 400 
Bag 150 

Hjørne 100              

Sider 400
Bag 100

Hjørne 100

Sider 400
Bag 100

Hjørne 100
Afstand til brændbart 
materiale ved halvisoleret 
start ***

Sider 450
Bag 100

Hjørne 100

Sider 450
Bag 100

Hjørne 100

Sider 350
Bag 50

Hjørne 50

Sider 500
Bag 50

Hjørne 250

Sider 350
Bag 50

Hjørne 50

Sider 500
Bag 50

Hjørne 250

Sider 300 Sider 300
Bag 100

Hjørne 150

Sider
 Scan 68-1/2 400
Scan 68-7/8 500

Sider 400
Bag 100

Hjørne 100

Sider 500
Bag 100

Hjørne 350

Sider 400
Bag 100

Hjørne 100

Sider 400
Bag 100

Hjørne 100

Sider 400
Bag 100

Hjørne 100
Øvrige egenskaber

Anslået  
ydelsesinterval (kW)

3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 3-7 3-7 3-8 3-8 3-8 3-8 3-7 3-7

Rumstørrelse ca. (m2) 20-120 20-120 20-120 20-120 20-120 20-120 20-100 20-100 20-120 20-120 20-120 20-120 20-100 20-100
Max. trælængde (cm) 30 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 35 **) 35 **)
Vægt (kg) 130-240 130 123/180 123/168 162/258 162/246 90 100 98 105-110 105-110 235 117-186 125-212
Dimensioner 
HxBxD (mm) *)

1110x576x489 1103x576x489 1131x490x380 1131x490x380 1433x490x380
1448x490x380

1433x490x380
1448x490x380

630x481x337 946,5x481x337 794x500x400 1272x500x371 
1222x500x371

1272x500x371 
1222x500x371

1257x586x373 1200x460x460 1410x 
460x460

Højde til midte bagudgang 
(mm):

925 925 1011 1011 Scan 65-7: 1098 Scan 65-8: 1098 Fra top 
148,5

799 681 Scan 65-3/4: 1160 
5/6/13/14: 1110

Scan 65-9/10: 1160 
Scan 65-11/12: 1110

1110 1064 1064

Mål til topafgang (mm): 1033 1033 1110 1110 1411 1411 - 885 776 1255/1205 1255/1205 1205 1162 1162
Fyråbning HxB (mm) 340x360 340x360 326x364 326x364 326x364 326x364 239x340 239x340 310x303 310x303 310x303 310x303 388x353 388x353
Røgafgang  
udv./indv. (mm)

Ø148/Ø135 Ø148/Ø135 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144

Ren forbrænding ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
Godkendelser

EN 13240 ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
NS 3058 ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
Ovnfarve/Sidebeklædning/Sideglas

Sort √ ∆ √ √ ∆ ∆ √ √ ∆ ∆ ∆ √ √
Grå √ - √ √ - - - - - - - √ √
Kakler - - - - - - - - - - - 83-5/6 √ -
Fedtsten √ - √ √ - - - - - - - 83-5/6 √ 83-7/8 ∆
Sandsten - - √ √ - - - - - - - -
Hvid (GWH) - - - - - - √ √ - - - 83-1/2 √ 83-3/4 √
Blank sort (GBL) - - - - - - - - - - - 83-1/2 √ 83-3/4 √
Metallic brun (MBR) - - - - - - - - - - - 83-1/2 √ 83-3/4 √
Rød (GLR) - - - - - - - - - - - 83-1/2 √ 83-3/4 √
Sideglas - - - ∆ - ∆ - - (68-7/8) ∆ - ∆ - -
Ekstra tilbehør

Topplade fedtsten ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - ▲ Scan 68-13/14 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Kakler - - - - - - - - - - - - ▲ ▲

High top element - - ▲ ▲ ▲ ▲ - - - Scan 68-13/14 ▲ - ▲ - ∆
Varmelagrende sten - - - - - - - - - Scan 68-13/14 ▲ - ▲ - ▲

Formgulvplade glas ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - Scan 66-2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Formgulvplade stål ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - Scan 66-2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Mulighed for  
ekstern lufttilkobling *)

▲ ▲ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Side

B
ag

Hjørne

Side

B
ag

Hjørne

Målskitse: 
De mest almindelige afstande til  
brændbart materiale fremgår af tabellen.  
Se scan.dk for yderligere information.
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Fritstående ovne
Scan  

85-1/2
Scan  

85-3/4
Scan  

85-5/6
Scan  

85-7/8 Scan DSA 5 Scan DSA 5 Væg
EN-nominel  ydelse (kW) 8 8 8 8 8 8
Virkningsgrad (%) 78 78 78 78 77 77
Emission (g/kg) 3,02 3,02 3,02 3,02 1,25 1,25
Emission  
(% CO ved 13% O2) 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,11 0,11

Afstand til brændbart 
materiale ved uisoleret 
start * **

Sider 600
Bag 100

Hjørne 100

Sider 600
Bag 100

Hjørne 100

Sider 600
Bag 100

Hjørne 100

Sider 600
Bag 100

Hjørne 100

Sider 500
Bag 150

Hjørne 300

 Sider 500

Afstand til brændbart 
materiale ved 
halvisoleret start***

Sider 600
Bag 100

Hjørne 100

Sider 600
Bag 100

Hjørne 100

Sider 600
Bag 100

Hjørne 100

Sider 600
Bag 100

Hjørne 100

- -

Øvrige egenskaber
Anslået  
ydelsesinterval (kW)

3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10

Rumstørrelse ca. (m2) 30-160 30-160 30-160 30-160 30-160 30-160
Max. trælængde (cm) 50 **) 50 **) 50 **) 50 **) 40 40
Vægt (kg) 210 229-319 220-310 220 210 190
Dimensioner 
HxBxD (mm) *)

1464x 
520x520

1864x 
520x520

1664x
520x520

1664x
520x520

1650x 
774x608

1382x 
774x657

Højde til midte 
bagudgang (mm):

1347 1547 1347 1547 1374 1184

Mål til topafgang (mm): 1442 1642 1442 1642 - -
Fyråbning HxB (mm) 447x327 447x327 447x327 447x327 435x490 435x490
Røgafgang  
udv./indv. (mm)

Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144 Ø184/Ø180 Ø184/Ø180

Ren forbrænding ∆ ∆ ∆ ∆ - -
Godkendelser

EN 13240 ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
NS 3058 ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
Ovnfarve/Sidebeklædning/Sideglas

Sort √ √ √ √ √ √
Grå √ √ √ √ √ √
Kakler - - - - - -
Fedtsten - - - - - -
Sandsten - - - - - -
Rustfrit stål - - - - √ √
Hvid (GWH) √ - - - - -
Blank sort (GBL) √ - - - - -
Metallic brun (MBR) √ - - - - -
Rød (GLR) √ - - - - -
Sideglas - - - - - -
Ekstra tilbehør

Topplade fedtsten - - - - - -
High top element - ∆ ∆ - - -
Varmelagrende sten - ▲ ▲ - - -
Formgulvplade glas ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ -
Formgulvplade stål ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ -
Mulighed for  
ekstern lufttilkobling *)

∆ ∆ ∆ ∆ - -

Side

B
ag

Hjørne

Side

B
ag

Hjørne

Målskitse: 
De mest almindelige 
afstande til brændbart 
materiale fremgår af 
tabellen.  
Se scan.dk for 
yderligere information.

Enkelte valgmuligheder  
kan være mod merpris
*)   se videre detaljer i betjenings-

vejledningen på scan.dk
**)   lodret placeret
***)   For drejelige ovne,  

se betjeningsvejledning

∆ = standard 
√ = valgmulighed *) 
▲ = ekstra tilbehør
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Indsatse DSA 3-2            DSA 3-5 DSA 12 SCAN 1001 SCAN 1002
EN-nominel  ydelse (kW) 6 9 7 8
Virkningsgrad (%) 77 80 82 82
Emission (g/kg) 5,33 2,71 2,27 2
Emission  
(% CO ved 13% O2) 

0,10 0,09 0,07 0,07

Øvrige egenskaber
Anslået 
ydelsesinterval (kW)

3-8 5-11   3-9 3-10

Rumstørrelse ca. (m2) 20-120 40-180 25-140 30-160
Max. trælængde (cm) 40 50 33 65
Vægt (kg) 85 210 107 124
Dimensioner  
HxBxD (mm)

614x606x390 989x900x460 570x650x438 570x800x438

Højde til midte  
bagudgang (mm):

- - 489 489

Fyråbning HxB (mm) 320x465 295x550 334x521 334x671
Røgafgang  
udv./indv. røgrør (mm)

Ø159/Ø155 Ø179/Ø175 Ø148/Ø144 Ø148/Ø144

Røgafgang  
udv., flexrør (mm)

Ø149 - - -

Ren forbrænding ∆ ∆ ∆ ∆
Godkendelser

EN 13229 ∆ ∆ ∆ ∆
NS 3058 ∆ ∆ ∆ ∆
Ovnfarve

Sort √ ∆ ∆ ∆
Grå √ - - -
Ekstra tilbehør

Kantafdækning sort, 
standard

√ ∆ √ √

Kantafdækning grå, 
standard

√ - - -

Kantafdækning krom, 
standard

- - √ √

Kantafdækninger  
efter mål

▲ ▲ ▲ ▲

Mulighed for friskluft til 
konvektionskanal *)

▲ - - -

Mulighed for ekstern 
lufttilkobling *)

- ∆ ∆ ∆

∆ = standard 
√ = valgmulighed *) 
▲ = ekstra tilbehør

Enkelte valgmuligheder kan være mod merpris
*)   se videre detaljer i betjeningsvejledningen på scan.dk
**)   lodret placeret

Tekniske data (i henhold til EN 13229/NS 3058):
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NOTATER
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For os handler det ikke kun om varme – men om at levere  
en perfekt flamme, omkranset af et designbevidst  

møbel, som passer i de fleste hjem.
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Scan arbejder kontinuerligt for om 
muligt at forbedre produkterne. 
Ret til tekniske ændringer, ændring 
af farver og tilbehør forbeholdes 
uden forudgående varsel. 

Forhandlerinfo:


