
SVENDSEN 3 har tilmed bestået den krævende øst-
rigske § 15a B-VG norm for energibesparelse, mil-
jøskånende forbrænding med lavlast. Ovnen er derfor
afprøvet og godkendt fra 4 til 7 kW.

SVENDSEN 3 er helt bevidst konstrueret uden
tertiær luft, ligesom SVENDSEN 1 og 2 er det, for at
kunne holde på varmen natten over. Med tertiær

Svendsen 3 

Her ses detaljerne af den kraftige pakning i lågen. Denne er nem at
udskifte da den sidder i en fals og uden lim.
Den rummelige askeskuffe er forsynet med en luftventil der anven-
des ved forbrænding af kul briketter.
Til højre for askeskuffen er knoppen til åbning af risten.
Det hele er diskret gemt af vejen bag den oplukkelige bundhængs-
lede låge.
Lågen opfanger og gemmer eventuelt nedfaldet aske, der næste
gang støvsugeren er fremme, let kan støvsuges bort.

lufttilførsel er dette stort set umuligt, da  tertiær luf-
te er tvangsåben og tilføres forbrændingen så længe
skorstenen trækker. Alligevel har SVENDSEN ovne-
ne de mest imponerende prøveresultater.

SVENDSEN 3 er ganske enkelt tætsluttende for at afgi-
ve den altid ønskede eftervarme så længe som muligt.
(Overfyring) Ovnen kan holde sig varm i timevis.

Alligevel har SVENDSEN 3 de flotteste prøveresulta-
ter, som tåler sammenligning med selv de allerbedste på 
markedet, for eksempel SVENDSEN 1 og 2.

SVENDSEN 3 har en dyb forsænket bund og en rum-
melig askeskuffe. Dette bidrager til et minimum af unødig
rengøring på grund af askestøv.

Askeskuffen og trækstangen til rysteristen er diskret
gemt bag bundlemmen.

Ovnens topplade danner også topplade for brændkam-
meret og kan derfor anvendes som kogeplade i en snæver
vending. En typisk SVENDSEN fordel og en stor sikker-
hed ved el-svigt.

SVENDSEN 3 har en effektiv konvektion og dermed en
fremragende varmesprednings evne, der rækker langt ud
over det rum ovnen er opstillet i og ud til de tilstødende
værelser.

SVENDSEN 3 har ud over kvaliteten også prisen i
CENTRUM.

Afprøvet og godkendt efter den nye fælles europæiske
Norm DS/EN 13240, den tyske DIN 18891 og den
krævende Østrigske § 15a B-VG, med afprøvning af 50 %
på den nominelle effekt. Samt støv og partikelmålinger.

SVENDSEN fremlægger selvfølgeligt sine prøveresultater
for offentligheden. Se bagsiden.

Lige under toppladen, midt for, ses den enkle diskret anbrag-
te luftregulator, hvormed hele forbrændingen styres.
Den er selvfølgelig anbragt i toppen af ovnen for at lette
betjeningen for alle. Højt oppe og let aflæselig. Skyggenoten
under toppladen danner en naturlig åbning for den behageli-
ge konvektionsvarme som spreder sig gennem hele boligen.

Billedet til højre viser det smukke flammebilledet gennem den
høje glaslåge. Lukkegrebet til højre er fremstillet af poleret
rustfrit stål. Det er enkelt at bruge i dagligdagen og er nemt
at efterjustere.
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