
SVENDSEN 2 er ligesom sin storebror Svendsen 1 skabt til anden-
gangs købere, der har erfaring med, hvad man skal lægge vægt på ved
anskaffelse af en ny brændeovn.

Hver detalje har sin mening og er omhyggeligt udformet med baggrund
i langvarig erfaring, for at skabe den optimale brændeovn med henblik
på styrke, sikkerhed og brugsrigtig design, for ikke at forglemme det
væsentligste, den fremragende forbrændingsteknik, der er et af Freddy
Svendsens specialer. Med andre ord en primær varmekilde, alsidig, nem
i daglig brug, tætsluttende og derved styrbar.
Den 8 mm tykke topplade er lige så velegnet til madlavning som den
keramiske plade på et moderne elkomfur. Man står aldrig uden varme,
varmt vand eller varm mad ved et elsvigt.

Ovnen er tænkt som en lavlast (lav ydelse) ovn til opvarmning af min-
dre og mellemstore velisolerede boliger, som sommerhuse og lejlighe-
der fra 40 til 50 m2 i det nedre varmebehov. Men ovnen skulle også
kunne dække et varmebehov i moderne parcelhuse på 100 til 130 m2.
Dette er lykkedes til fulde i SVENDSEN 2, som ved afprøvninger har
vist en dokumenteret varmeafgivelse mellem 3 og 7 kW, med et abso-
lut minimum af emission.
Ovnen har opnået absolutte topkarakterer ved afprøvningerne. Disse
vil i årene frem henstå som retningsgivende for en fremadrettet tek-
nologisk landvinding i produktudvikling af moderne miljørigtige og ener-
gibesparende brændeovne.

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

SVENDSEN 2 er utrolig nem og enkel at betjene i daglig brug. Det-
te skyldes ikke mindst, at ovnen er konstrueret og godkendt ved kun
at brænde med  én luftventil. Det vil sige, at al forbrænding af træ sty-
res fra den øverste luftventil. Mens der ved kulbriketter tilføres lidt
luft igennem den nederste luftventil. Nemt, enkelt og ligetil. Men sådan
er det ikke på almindelige ovne - her skal lufttilførslen normalt styres
fra to til tre ventiler, hvilket er en svær og langsommelig indlærings-
proces, hvor det ofte går ud over miljøet på grund af fejljusteringer.
Årsagen til at SVENDSEN 2 udelukkende kan styres med kun én luft-
tilførsel, skyldes at ovnen er forsynet med et enkelt men yderst effek-
tivt forvarmningssystem af den sekundære forbrændingsluft. Luften op-
varmes i et hvirvelkammer med en meget stor overflade. I
hvirvelkammeret presses forbrændingsluften fra den øverste ventil ud
mod kammerets ydersider. Det vil sige ud mod de flader, som effektivt
bestryges af de varme røggasser. Herved ophedes sekundærluften fra
den øverste ventil maksimalt uden at danne det typiske tryktab, som al-
mindeligvis hæmmer luftens passage fra luftindtaget gennem kanaler til
bålet, og dermed ofte gør en ovn træg i opstartfasen og i drift.
Dette er årsagen til, at SVENDSEN 2 har en meget nem ”vejr-
trækning”,det vil sige at luften har en meget nem og ubesværet vej gen-
nem luftventilen til forvarmningen gennem bålet og videre ud til skor-
stenen.Da ovnen samtidigt har en meget tætsluttende låge og askelåge,
er ovnen totalt styrbar og hurtig i reaktionen.

SVENDSEN 2 er ligesom Svendsen 1 meget tunge i forhold til deres
størrelse, derfor giver ovnene en stabil varmeafgivelse og optimal
styrke. De er i brændkammeret forsynet med rigtige 30 mm tykke
højvarmebestandige schamottesten. Disse giver sammen med brænd-
kammerets særlige konstruktion og udformning forbrændingen den
høje og konstante temperatur, der er så nødvendig for at opnå de eks-
tremt gode prøveresultater, der kendetegner Svendsen ovnene.

SVENDSEN 1 og 2 er selvfølgelig begge konstrueret som konvekti-
onsovne. Men forskellen i opbygningen af konvektionssystemer er fra
ovn til ovn meget stor, lige fra næsten uvirksom til fremragende.
Svendsen konvektionen er helt unikt og løbende udviklet gennem
Freddy Svendsens over 30 årige erfaring.

I både SVENDSEN 1 og 2 starter konvektionen på bagsiden af ovnen
under askeskuffen med kun én luftindsugning. Det betyder, at al luften
skal den samme lange vej gennem en trelags luftlabyrint under aske-
skuffen. Her opsamler luften al den varme, som forbrændingen stråler
ned gennem risten til skuffen og videre til gulvet. Resultatet er et gulv
ved stuetemperatur og en ekstrem høj lufttemperatur, der hvor luften
fordeler sig til ovnens bagside og sider. Her opvarmes konvektionsluf-
ten yderligere på vejen op til ovnens top, hvor den strømmer ud og
sætter luften i cirkulation til fordeling i boligens øvrige rum.
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