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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
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Forbehold for ændring af specifikationer og design.


