
Svendsen I med vandtank

Svendsen I med vandtank

• Varmt - Fremløb - Sikkerhedsledning

• Føler Termometer lomme

• Koldt retur

Tekniske data:

Ydelse ved nominel fyring: mellem 3 og 3,5 kW på
vandsiden med 2-2,5 kg. brænde i timen.

Total ydelsen på SVENDSEN I med Vandtank er ca. 10
kW ved 2-2,5 kg. brænde i timen.

Virkningsgrad ca. 90%.

Tilslutninger 3 x 1” muffer (indvendigt gevind)  til 1” rør.

Vandtankens hedeflade er 0,45 m2. – d.v.s. hedefladen
er over 0,4 m2 og sidestilles derfor med en kedel, og
skal derfor tilsluttes efter pjece 42 fra Arbejdstilsynet.

Prøvetryk: Ca. 5 bar.
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Måleresultater ifølge  DS/EN 13240 for følgende produkter

Model Vægt

167 kg 300 mm 150 mm Træ 10 Pa 8 kW

Svendsen l

Grundmodel

Sort 1100

Grå 1101

Afstand til brændbart

Sidevæg Bagvæg
Brændsel Skorstens-

træk
Nominel

effekt

Front Side Top

Alle angivne mål er i mm

Model Vægt

212 kg 300 mm 150 mm Træ 10 Pa 8 kW

Svendsen 1

m. bageovn

Sort 1102

Grå 1103

Afstand til brændbart

Sidevæg Bagvæg
Brændsel Skorstens-

træk
Nominel

effekt

Røgstuds diameter er Indv.: 154 mm - Bagafgangens studs er angivet som centrummål.

SVENDSEN Pejse Aps
Bonderupgårds Allé 20 · DK-3250 Gilleleje

Tlf. +45 48 30 10 34
Fax +45 48 30 10 65

www.svendsen-pejse.dk
Anviser nærmeste forhandler

Forhandler: 

Brændeovn • Døgnbrænder • Bageovn • Komfur

Fabrikantens supplerende oplysninger
Ovnens driftområde vil for brænde ligge mellem 5 og 9 kW alt efter
brændemængde. For petrokoks mellem 2 og 8 kw.
OPVARMNING: I huse bygget efter BR 85, bedre isoleret,
mellem 80 og 150 m2. (Med sektion fra 120-200 m2)
I huse bygget før BR 85 og eventuelt først i 1970-erne, med dårlig
isolering, vil opvarmningen ligge mellem 60 og 120m2.
(Med sektion 80-140 m2)

Bagefagslågen (ekstra tilbehør) er nødvendig ved bagning og
stegning, for at hæve temperaturen i bageovnen til de nødvendige
ca. 200 grader C.
Bruges ovnen kun til opvarmning,
hænges bagefagslågen blot på
siden eller på bagsiden af ovnen.
Det er enkelt, nemt og praktisk.
Bageovnens indre varme kan nu
stråle frit ud i rummet og deltage
i husets opvarmning, mens bage-
fagslågen stadig er ved hånden
og klar til brug.

Et koksgitter i rustfrit stål, (ekstra tilbehør)
er nødvendigt for professionelt at kunne fyre
med koks. For at  rumme koks nok i ovnen, til
at denne kan brænde et døgn eller to på kun
en påfyldning, er man nødt til at fylde på i
højden, og uden koksgitter ville koksene fal-
de ud ved åbning af lågen. Koksgitteret er
derfor uundværligt og giver samtidigt den
nødvendige sikkerhed.

Front Side Top

Alle angivne mål er i mm

432

Kaminofen SVENDSEN 1
der Fa. SVENDSEN PEJSE ApS, Bonderupgårds Allé 20, DK-3250 Gilleleje

Forbehold for ændring af specifikationer og design.



En DS/EN 13240      godkendt kvalitetsovn med prisen i centrum

● Forbrændingen styres
med kun én luftventil

● Ovnen med de 
imponerende prøve-
resultater

● Bedre kan det ikke 
gøres.

● En brugsgenstand 
ud over det sædvanlige.

● En varmekilde i 
særklasse.

● Skabt til langvarigt slid
med brænde og koks.

● Stor vægt i forhold
til ovnens størrelse.

● Ovnens grundsubstans 
kan gå i arv.

Ovnen der vokser med opgaven

Der er 30 års erfaring i Freddy Svendsen’s
nyeste klassiker som er udstyret med 
seneste teknologi.

Indbegrebet af en brændeovn 
med modulsystem

SVENDSEN KAMINÖFEN • SVENDSEN KAMINER • SVENDSEN STOVES
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Skabt til andengangs købere, der ved hvad man lægger vægt på i en rigtig brændeovn.

Hver detalje har sin mening og er udformet med baggrund i langvarig erfaring, for at skabe den optima-
le styrke, sikkerhed og et brugsrigtigt design. Med andre ord en primær varme-kilde, alsidig, nem i daglig
brug, tæt og derved styrbar.

Ovnen er også konstrueret til fyring med koks og specielt PETROKOKS, som afgiver en jævn varme døg-
net rundt, fra efterår hen over vinteren til foråret, med kun én optænding. Det er nemt, det er effektivt,
det er billigt og skaber en fantastisk varmefordeling til husets øvrige  rum.
Erfaringen har vist at alle sliddele, som sten, pakninger, glas og røgvendeplader skal være nemme og bil-
lige at udskifte. Det skal også helst kunne gøres i hjemmet af brugeren selv. Dette er der her taget hen-
syn til, de ekstra tykke og slidstærke 30 mm sten kan udskiftes på under 5 minutter. Det samme gælder
de keramiske pakninger, som her er anbragt i lågen for at sikre længst mulig levetid og hurtigere udskift-

ning, uden brug af lim og
værktøj. Røgvendepladen som
er en ganske almindelig rekt-
angulær skamolplade er ud-
skiftet i et snuptag. Og glasset
sidder fast med to skinner, er
fladt, og dermed billigt at
udskifte i forhold til buet glas,
hvis uheldet skulle være ude.
Ovnen er forsynet med et
enkelt men yderst effektivt
forvarmningssystem af den
sekundære forbrændningsluft.
Luften opvarmes i et hvirvel-
kammer med en meget stor
overflade. I hvirvelkammeret
presses luften ud mod kam-
merets ydersider, det vil sige
ud mod de flader, som effek-
tivt bestryges af de varme
røggasser. Herved ophedes
sekundær luften maksimalt
uden at danne det tryktab,
som ellers hæmmer luftens
passage til bålet.

Dette er årsagen til at ovnen
får en meget nem ”vejrtræk-
ning”, det vil sige at luften har
en nem og ubesværet vej gen-
nem luftventilen til forbrænd-
ningen.

SVENDSEN gør livet lettere at få varmen i, og prisen er altid i centrum

SVENDSEN I grundmodel
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SVENDSEN 1 er helt bevidst konstrueret uden tertiær luft, ligesom SVENDSEN 2 og 3 er det, for at
kunne holde på varmen natten over. Med tertiær lufttilførsel er dette stort set umuligt, da tertiær luften
er tvangsåben og tilføres forbrændingen så længe skorstenen trækker.Alligevel har SVENDSEN ovnene
de mest imponerende prøveresultater.

Svendsen I modellen er konstrueret som modul system, en konstruktion som Freddy Svendsen første
gang lancerede i 1979. I al sin enkelthed er ovnen stik mod sædvane forsynet med en løs topplade. Når
denne løftes af er der frit udsyn til ovnens indre. Dette har den fordel at man nu kan udbygge ovnen
opefter. Resultatet bliver som her vist, en praktisk bageovn med flere fordele.

Bageovnen er et absolut brugbart alternativ til elkomfuret, med de samme egenskaber i enhver koge-,
stege- eller bagesituation. Man har oven i købet den indlysende fordel at kunne tilberede maden ved
strømsvigt. Og hvorfor tænde for elkomfuret når ovnen alligevel er i drift, det er det her med de små
gratis glæder.

Sektionen kan uden låge
anvendes som kogesektion
og til at holde sovsen, kaffen,
tallerkenerne eller færdige
retter varme.

En anden stor fordel er den
ekstra varme som bagesekti-
onen frigiver til husets op-
varmning. Ved at køle røgen
mellem ovnen og skor-ste-
nen, får man ikke kun en
mærkbar ekstra varme, men
også en endnu større virk-
ningsgrad som ligger omkring
90%, da grundmodellen alle-
rede er målt til hele 85%.
Bageovnens topplade er
anvendelig som kogeplade.
Med andre ord er man ikke
blot kommet i besiddelse af
en ekstra sektion, men af et
helt varmegivende komfur,
som ikke optager ekstra
plads i rummet.

Har man investeret i en
grundmodel, og senere udvi-
der huset med en tilbyg-ning,
udvider man også blot ovnen
med en bagesektion for også
at opvarme det tilbyggede
areal.

SVENDSEN I er allerede fra tegnebordet forberedt til moderne forbrugeres krav

SVENDSEN I med bage- kogesektion
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SVENDSEN først med det nye - Universalsokkel

SVENDSEN I  grundmodel med sokkel

Svendsen I grundmodel
• med lukket sokkel
• højde 14 cm.

Den lille 14 cm. høje sokkel er en
praktisk foranstaltning for at hæve
ovnen og brandkammeret en smu-
le. Dette letter også tømning af
askeskuffen for mennesker med
rygproblemer og gør det nemmere
at betjene den nederste ventil.
Da en del af vore kunder ikke bry-
der sig om et åbent rum under
ovnen, er denne sokkel en lukket
enhed.

Svendsen I grundmodel
• med åben sokkel
• højde 27 cm.

Den her viste brændesokkel øger
ovnens totalhøjde med 27 cm. Sok-
len er i dette tilfælde åben til dem,
der også gerne vil udnytte soklens
større indvendige rummelighed til
et praktisk formål.

Universalsoklen er igen en typisk
og praktisk SVENDSEN nytænkning
på markedet. Soklen er skabt til
mennesker, der selv vil bestemme
højden på deres SVENDSEN ovn,

og ikke mindst til de anden-
gangskøbere som i forvejen har et
hul i deres skorsten fra en tidligere
brændeovns installation. Her vil den
nye universalsokkel på hele 60 cm.

kunne skæres til i lige den højde,
der er nødvendigt for igen nøjagtigt
at ramme den tidligere installations
hul i skorstenen med sin nye
SVENDSEN ovn.

Svendsen I sokkel
• universalsokkel som øger

ovnens højde.
• tilpasses i ønsket højde 

mellem 4-55 cm.


