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1. FØR DU STARTER 

Denne brugervejledning inkluderer vigtige instruktioner for korrekt installation af 
SAVANA Heat varmeenheder. Læs omhyggeligt alle de følgende instruktioner, 
før du installerer en varmeenhed og følg dem! Producenter forbeholder sig ret til at foretage 
ændringer i den tekniske dokumentation uden forudgående varsel. Opbevar brugervejled-
ningen til fremtidig brug. Betragt instruktionerne i brugervejledningen som en del af produk-
tet.

Der anvendes symboler i brugervejledningen til at forbedre din orienteringsevne.  
Den følgende tabel inkluderer de grafiske billeder og betydninger:

Symbol Betydning 

FORSIGTIG! Advarsel eller notat

OVERSE IKKE! Vigtige instruktioner  

DU VIL FÅ BRUG FOR Praktiske tips og informationer

Tekniske informationer Mere detaljerede tekniske informationer  

Reference til en anden del/afsnit 
i brugervejledningen
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Alle anvendte indpakningsmaterialer er økologiske og kan genbruges.  Bidrag  
aktivt til miljøbeskyttelse ved at bortskaffe og genbruge indpakningsmaterialer 
korrekt.

2. UDPAKNING

2.1 KONTROLLÉR LEVERANCEN

Kontrollér straks efter leveringen, at det indpakkede produkt ikke er blevet beskadiget. Hvis pakningen er beska-•	
diget, informér fragtmanden. Hvis reklamationen ikke indgives rettidigt, kan fremtidige krav ikke stilles. 
Kontrollér at produkttypen er den samme, som den du bestilte. I tilfælde af uregelmæssighed pak ikke  •	
varmeenheden ud og rapportér omgående fejlen til leverandøren.
Efter udpakning kontrollér at varmeenhederne og de øvrige dele er i orden.  Hvis du er i tvivl, kontakt lev-•	
erandøren.
Installér aldrig en beskadiget varmeenhed!•	
Hvis du ikke pakker varmeenheden ud straks efter levering, skal den opbevares I et tørt indendørs miljø med •	
en omgivende temperatur mellem +5°C do +35°C.

2.2 PAK VARMEENHEDEN UD

SAV-x-G SAV-x-V,D
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3. HOVEDAFSNIT

4. DIMENSIONER

Tilslutning 
af varmeveksler

udblæsningsrist 
(tilbehør) 

Blæser

Udstødning

A

3/4’’

A/2 A/2
65

65
4x 10

I

I

DH

C
B

Type A B C D H I
SAV-1-G 510 415 307 493 35 305
SAV-2-G 560 465 307 493 35 355
SAV-4-G 680 495 327 513 35 480

SAV-x-G
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4. DIMENSIONER

Type A B C D E F
SAV-2-V 585 743 360 625 476 692
SAV-4-V 685 856 365 635 578 804
SAV-6-V 796 955 365 655 679 904

EA 300

300

3/4’’

20
0

20
0

F

4x M8

4x 12

D

C
B

SAV-x-V
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5. TEKNISKE PARAMETRE

4. DIMENSIONER

Type A B C D E F
SAV-2-D 585 732 355 620 476 692
SAV-4-D 685 844 361 630 578 804
SAV-6-D 796 944 361 655 679 904

Type
Luftflow Spænding Strøm Strømforbrug Støj* Vægt**

[m3/h] [V/Hz] [A] [kW] [dB(A)] [kg]
SAV-1-G 1550 230/50 0,45 0,1 44,8 15,6
SAV-2-G 2352 230/50 0,7 0,15 45,2 18,8
SAV-2-V 2700 230/50 0,9 0,2 48 25
SAV-2-D 2600 230/50 0,9 0,2 50 26
SAV-4-G 4222 230/50 1,2 0,28 52 27,6
SAV-4-V 4900 230/50 2,2 0,5 51 32
SAV-4-D 4600 230/50 2,2 0,5 53 33
SAV-6-V 6900 230/50 3 0,64 53 45
SAV-6-D 6100 230/50 3 0,64 53 46

*    Lydtrykket målt 5m fra varmeenheden udgang
**  Vægt på varmeenhed inklusive vandudskiller

EA
300

300

3/4’’

20
0

20
0

F

4x M8

4x 12

D

C
B

SAV-x-D
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5. TEKNISKE PARAMETRE

Varmtvands varmeveksleren fra Cu/Ai er designet til en maksimum driftsvandtemperatur 
på +100 °C og et maksimum driftstryk på 1,6 MPa.

6.1 VÆLG EN PLACERING FOR INSTALLATIONEN

6.1-1 Ndbygningsdimensioner

6. INSTALLATION

SAV-x-V,D

min. 500 mm
min. 500 mm

m
in

. 2
50

 m
m

min. 500 mm

min. 
500 mm

min. 
500 mm

min. 500 mm

45°
45° 35°

35°

min. 500 mm
min. 500 mm

min. 500 mmmin. 500 mm

SAV-x-G

varmenheden kan installeres på en væg eller på et loft (SAV-x-V,D)•	
Skal anvendes i overdækkede og tørre områder med en omgivende temperatur mellem +5°C and +35°C  •	
og en relativ luftfugtighed på op til 90 %.
Varmeenheden er ikke designet til at overføre luft, der indeholder brændbare eller eksplosive blandinger, •	
kemiske gasarter, sod, fedtstoffer, gift eller sygdomsfremkaldende stoffer osv.

EA
300

300

3/4’’

20
0

20
0

F

4x M8

4x 12

D

C
B
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6. INSTALLATION

6.1-2 VÆGINSTALLATION

Væginstallationen af SAVANA Heat varmeenheder foretages ved hjælp af beslag. For varmeelementerne  
SAC-x-G er beslag inkluderet. For varmeelementer SAC-x-V, D er beslaget et valgfrit tilbehør, der skal bestilles 
separat.

Ved håndtering af varmeenheden er det nødvendigt at bruge handsker til beskyttelse imod kvæstelser  
fra skarpe hjørner!

6.1-2.1 Afmærk placeringen af installationen på væggen

Afmærk åbningerne til forankring af beslaget. De korrekte åbningsplaceringer kan kontrolleres ved at anbringe 
beslaget over den afmærkede placering.

SAV-x-G

65
300

I

20
0

4x 10

4x 12

Type I
SAV-1-G 305
SAV-2-G 355
SAV-4-G  480

SAV-x-V, D
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6.1-2.2 Væginstallation af enheden

Montering skal sikre en solid fastgørelse til væggen! Brug tilslutningsmaterialer til forankring af høj kvalitet.

6. INSTALLATION

SAV-x-G

SAV-x-V, D
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6. INSTALLATION

6.1-3 VÆGINSTALLATION (SAV-x-V,D)

Væginstallationen af SAVANA Heat varmeelementer 
foretages ved hjælp af en M8 gevindskåret stang. 
Gevindskårne stænger er valgfrit tilbehør og skal  
bestilles separat.

Ved håndtering af varmeenheden er det nødvendigt 
at bruge handsker til beskyttelse imod kvæstelser fra 
skarpe hjørner!

6.1-3.1 Afmærk placeringen 
 af installationen på væggen

6.1-3.2 Installér enheden på loftet

Montering skal sikre en solid fastgørelse til loftet! 
Brug tilslutningsmaterialer til forankring af høj kvalitet.

Type E F
SAV-2-V 476 692
SAV-4-V 578 804
SAV-6-V 679 904
SAV-2-D 476 692
SAV-4-D 578 804
SAV-6-D 679 904

E

F

4x M8
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6. INSTALLATION

6.2 TILSLUTNING AF VANDVARMEVEKSLEREN

(SAV-x-V,D) Fleksible slanger •	 med tilslutningen G3/4”
(SAV-x-G) Fleksible slanger •	 med tilslutningen G3/4”

Tilslutningen og trykkontroller af varmelegemet skal udføres af en person med kvalifikationer 
inden for området  blikkenslagerarbejde, som altid skal overholde de gældende normer og regu-
lativer for det givne land.  

Positionen for vandindløb og -udløb er afmærket på dækslet til varmeenheden.•	
Maksimum vandtemperatur er +100°C. Maksimumtryk er 1,6 MPa. •	 Ved vandsvarmevekslerens indgang 
og udgang anbefaler vi installation af stopventiler til afspærring af vandforsyningen.



12

6. INSTALLATION

6.3 TILSLUTNING AF EL OG ELEKTRISK TILBEHØR

Før udførelse af noget arbejde inde i varmeenheden, skal hovedledningsnettet •	
frakobles!
Den elektriske tilslutning til luftgardinet skal udføres på grundlag af et profes-•	
sionelt projekt af en kvalificeret elektrisk projektingeniør. 
Installationen må kun udføres af en person med professionelle elektriske •	
kvalifikationer.
Alle gældende nationale regulativer og retningslinjer skal overholdes.•	
De elektriske diagrammer på produktet skal have en højere prioritet end •	
de diagrammer, der er inkluderet i denne brugervejledning!
Før installation, kontrollér at afmærkningerne på klemmerne svarer til afmærk-•	
ningerne på det elektriske tilslutningsdiagram. I tilfælde af nogen tvivl kontakt 
din leverandør og tilslut under ingen omstændigheder varmeenheden.

6.3-1 Strømkabel
Tilslutningsklemkassen til strømkablet findes i blæserboksen.  

L

L

N

N
1~230V

PE

PE

PE N L
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De elektriske parametre er inkluderede på produktionsmærkaten, der findes på varmeenhedens dæksel.•	

Varmeenheden skal tilsluttes ved hjælp af TN-S systemet, hvilket betyder, at den neutrale leder altid skal være •	
tilsluttet.
En hovedkontakt, der frakobler alle poler i strømforsyningen skal være inkluderede i tilslutningen til lysnettet.•	
Varmeenhedens elektriske beskyttelsesklasse er IP54.•	

Den elektriske indgangsfase ind I varmeenheden skal være tilsluttet på tværs af en afbryder til hovedstrøm-•	
kredsen svarende til strømmen og typen. Afstanden mellem frakoblede kontakter skal være større end 3 mm.
Varmeenheden skal være tilsluttet på en sådan måde, at det er muligt at frakoble den ved hjælp af et enkelt •	
element fra strømforsyningen. 

Minimum mærkedata for strømkabel:

L

L

N

N
1~230V

PE

6. INSTALLATION

Afmærkninger på varmeenheden

Serienummer

U = Spænding
f = frekvens
n = omdrejninger/
     hastighed
ph = fase
av = luftstrøm

I = total strøm
P = strøm
m = vægt
IP = beskyttelse
ver = version

L

L

N

N
1~230V

PE

PE

L

L

N

N
1~230V

PE

Type
Kabel

[leder x mm2]
SAV-1-G 3 x 1,5
SAV-2-V, D, G 3 x 1,5
SAV-4-V, D, G 3 x 1,5
SAV-6-V, D 3 x 1,5
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6. INSTALLATION

6.3-2 Elektrisk tilbehør 

6.3-2.1 Regulering af omdrejninger/hastighed
Varmeenhedens SAVANA Heat  blæseromdrejningshastighed kan styres via strømmen. 

•	ved	regulering	af	varmeenhedens		SAVANA Heat blæseromdrejninger må en frekvensomformer ikke anvendes!

RB1-7A – Enkeltfaset styreenhed  
                    (blæserhastighed med tre niveauer, varmeregulering ON/OFF + tilbehør) 

Der findes en detaljeret beskrivelse af blæserregulering i brugervejledningen for de enkelte regulatorer.•	

ROVEx – enkeltfase, omdrejningsregulator med fem niveauer
ROEx – enkeltfase, omdrejningsregulator med fem niveauer

Der findes en detaljeret beskrivelse af blæserregulering i brugervejledningen for de enkelte regulatorer.•	

Muligheder for individuelle 
strømfordelere

ROEx ROVEx RB-1-7A

Luftkapacitetsstyring 5 hastigheder 5 hastigheder 3 hastigheder

Spændingsudgang ved 1. hastighed 105 125 100

Spændingsudgang ved 2. hastighed 145 150 150

Spændingsudgang ved 3. hastighed 150 170 230

Spændingsudgang ved 4. hastighed 160 190 x

Spændingsudgang ved 5. hastighed 230 230 x

Styring af vandvarmer NEJ NEJ ON/OFF
(ZV-3)   

Strømforsyning 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Maksimal blæserstrøm 2, 4 eller 7 2, 4 eller 7 7

Dørkontakttilslutning JA
(kun en af de 

nævnte emner)

NEJ JA

Tilslutning til tænd-/slukur NEJ JA

Tilslutning til rumtermostat NEJ JA

Tilslutning til kølervæske beskyttelsessensor NEJ NEJ JA

Lysmarkering Kun drift NEJ JA

Kædning af strømfordelere NEJ NEJ op til 6 stk.
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Maksimum antal varmeenheder tilsluttet til en enkelt omdrejningsregulator.

6.3-2.2 Regulering af vandvarmeveksleren

Hvis blæseren slås fra, anbefales det, at flowet af varmt vand ind i varmeveksleren stoppes. Høje temperaturer 
inde i enheden kan afkorte blæserens levetid!

Omdrejning-
sregulator SAV-1-G SAV-2-V,D SAV-2-G SAV-4-G SAV-4-V,D SAV-6-V,D

ROEB2 4 2 2 1 -  -
ROEB4 8 4 5 3 1 1
ROEB7 14 7 9 5 3 2
ROVE2 4 2 2 1 -  -
ROVE4 8 4 5 3 1 1
ROVE7 14 7 9 5 3 2
RB-1-7A 14 7 9 5 3 2

6. INSTALLATION

TER-P ZV-3

Trevejsventil med et servodrev

Der findes en detaljeret beskrivelse af regulering •	
af vandvarmeveksleren i brugervejledningen for 
de enkelte regulatorer.

Blandingspunkt med styreenheden

Der findes en detaljeret beskrivelse af regulering •	
af vandvarmeveksleren i brugervejledningen for 
de enkelte regulatorer.

TER-P ZV-3
P10L1000

SMU
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6. INSTALLATION

7. STARTE FØRSTE GANG

Maksimum antal varmeenheder tilsluttet til et enkelt blandingspunkt.

Foreslået kombination af  SAVANA Heat varmeenheder gælder for en stigning af vandtemperatur på 80/60°C 
og for en indgangslufttemperatur på +10°C.

Før varmeenheden startes kontrollér:
Om noget værktøj eller andre ting, der kan beskadige enheden, er blevet efterladt i varmeenheden.•	
Om den elektriske strømforsyning er korrekt tilsluttet, og om opvarmningsvandstilslutningen er korrekt •	
tilsluttet.
Om varmeenheden har alle dæksler korrekt installeret.•	
Om reguleringen er korrekt installeret.•	

7.1 TÆNDE
Når du tænder første gang, kontrollér at enheden er i orden (blæserne kører, opvarmning). Kontrollér andre 
mulige indstillinger og produktfunktioner i henhold til de anvendte reguleringer i brugervejledningen.

Blandingspunkt SAV-1-G SAV-2-V,D SAV-2-G SAV-4-G SAV-4-V,D SAV-6-V,D

SMU-6,3-60 2 - 4 1 - 2 2 1 1 - 2 1

SMU-12-60 4 - 6 2 - 3 2 - 3 1 2 1

SMU-12-70 4 - 8 2 - 4 3 - 5 1 - 2 2 - 3 2
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8. VEDLIGEHOLD

7.2 INDSTILLING AF LUFTUDSTØDNINGSRETNINGEN
Indstil ved at vippe lamellerne i den ønskede retning. 

Indstilling af retningen for udstødningsluften for varmeenhederne SAV-x-D udføres ved at indstille positionen 
for hele enheden.

Ved udførelse af vedligehold på varmeenheden skal hovedstrømforsyningen slås fra. Før udførelse af vedlige-
hold er det nødvendigt at lade varmenheden køle ned. 
Ved håndtering af enheden er det nødvendigt at bruge handsker til beskyttelse imod kvæstelser fra skarpe 
hjørner!

8.1 PERIODISK RENGØRING AF VARMEENHEDEN

skruenøgle størrelse 10mm•	
støvsuger•	
støvekost•	
klud•	
mildt rengøringsmiddel (sæbevand)•	

Det anbefales, at der udføres en periodisk inspektion af enhedens tilstand efter hver 500 timers drift og også 
før og efter opvarmningssæsonen.
Hvis varmeenheden ikke har været i brug i en længere periode, anbefaler vi at starte enheden mindst en time 
hver sjette måned. 

SAV-x-G SAV-x-V SAV-x-D

7. STARTE FØRSTE GANG
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8. VEDLIGEHOLD

Det er forbudt at bruge komprimeret luft, kemikalier, opløsningsmidler, vand eller skarpe genstande til •	
rengøring.
•	Brug	en	fin	støvekost	eller	støvsuger	til	at	rengøre	vandvarmeveksleren	og	indersiden	af	varmeenheden.•	
•	Ved	rengøring	af	enhedens	kasse	er	det	bedst	at	bruge	en	klud	sammen	med	sæbevand.•	

8.2 PERIODISK INSPEKTION AF VARMEENHEDEN
Det anbefales, at der udføres en periodisk inspektion af enhedens tilstand efter hver 500 timers drift og også 
før og efter opvarmningssæsonen.

- inspektion af vandvarmevekslerens renlighed
- inspektion af blæserens tilstand (specielt blæserens og lejernes tilstand)
- inspektion for lækage i vandvarmeveksleren og tilslutninger
- inspektion af enheden om den er beskadiget på en eller anden måde (specielt blæserens kugleholder)
- inspektion af skruetilslutningspunkternes stramhed, specielt  på beslaget

8.1-1 Rengøringsprocedure

1) Fjern blæseren fra enhedens kasse

2) Rengør vandvarmeveksleren og 
     indersiden af varmeenheden

3) Rengør blæseren

4) Sæt blæseren tilbage på plads
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Hvis du ikke kan identificere problemet, rette det, eller hvis enheden skal repareres, venligst kontakt 
et autoriseret servicecenter.

9. FEJLSØGNING

Enhedens adfærd Formodet problem Løsning

Enheden larmer

Luft i enheden
Udluft (afluft) enheden ved at øge 
varme¬mediets tryk og flowhas-
tighed.

Stopventilerne på enheden er ikke 
helt åbne. Luk stopventilerne helt op.

Beskadigede blæserlejer. Rotorhju-
let fremviser slaphed eller omvendt 
kan ikke dreje frit.

Det er nødvendigt at flytte 
blæseren og udskifte lejerne hos et 
autoriseret ser¬vicecenter eller at 
udskifte hele blæseren.

Det ubalancerede rotorhjul drejer 
frit, men vibrerer, når blæseren er 
slået til.

Fjern blæseren og tag den med til 
et professionelt servicecenter for at 
få det afbalanceret.

Utilstrækkelig opvarmn-
ingsstrøm fra varmeen-
heden

Enhedens varmeveksler har luft 
indeni.

Der er utilstrækkeligt tryk eller 
flow¬hastighed i opvarmning-
skredsen. For at udlufte enheden er 
det nødvendigt at øge vandets tryk 
og flowhastighed i varme¬kredsen, 
da varmeveksleren ikke har en 
luftudblæsningsventil. Hvis trykket 
i kredsløbet er tilstrækkeligt, vil 
varme¬veksleren automatisk selv 
udblæse.

Varmeveksleren er meget snavset

Fjern blæseren og rens var-
meveksleren ud. Ved rengøring 
er det godt at bruge varmt vand 
eller damp. Anvend ikke aggressive 
rengøringsprodukter.

Stop- eller reguleringsventilerne på 
enheden er ikke helt åbne.

Luk stopventilerne helt, kontrollér 
om reguleringsventilerne står i den 
åbne position.

Blandeventilerne har en ukorrekt 
rotationsretning

Ret den elektriske forbindelse i 
regule¬ringsklemkassen.

Ved udførelse af vedligehold på varmeenheden skal hovedstrømforsyningen slås fra. Før udførelse af vedlige-
hold er det nødvendigt at lade varmenheden køle ned. 
Ved håndtering af enheden er det nødvendigt at bruge handsker til beskyttelse imod kvæstelser fra skarpe 
hjørner!
Hvis du ikke er sikker på, at det, du gør, er korrekt, så start aldrig med at foretage nogen reparationer, men 
tilkald professionel service!!!

Nogle problemer . . .
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10. SERVICE

11. TILBEHØR

10.1 HVIS DU IKKE SELV KAN RETTE PROBLEMET
Hvis du ikke selv kan rette problemet, kontakt leverandøren.

Som hjælp til hurtigt at fastlægge problemet, skal du afgive følgende informationer:
- produkttype model
- serienummer
- driftstid 
- brugt tilbehør,
- placering af installation,
- installationsbetingelser (også elektriske)
- detaljeret beskrivelse af problemet, og de trin du tog for at løse det

Garanti- eller eftergarantiservice udføres af producenten, forhandleren eller en autoriseret serviceorganisation.
Ved bestilling af en servicereparation er det nødvendigt at give en beskrivelse af problemet, produkttypemod-
ellen som vist på mærkaten og placering af installationen.

10.2 TAGE PRODUKTER UD AF DRIFT - BORTSKAFFELSE
Før du bortskaffer produktet, skal du gøre det ubrugeligt. Ældre produkter indeholder også materialer, som 
kan genbruges. Aflevér dem på en genbrugsplads.
Det er bedst at bortskaffe produktet et sted, som har specialiseret sig i denne aktivitet, og som vil være i stand 
til at bruge de genbrugelige materialer. Aflevér de dele af produktet, som ikke kan genbruges, til en affaldsplads.

Ved bortskaffelse af materialerne er det nødvendigt at over-
holde relevante nationale affaldsbortskaffelsesregulativer.

Det følgende ekstra tilbehør kan købes til SAVANA varmeenhed:

monteringsbeslag for SAV-x-V,D :  SAV-xx-HOL •	
gevindskårne stænger   ZTZ-M8/1,0•	
omdrejningsregulator:    ROExx•	
omdrejningsregulator:    ROVEx•	
styreenhed:   RB1-7A•	
trevejsventil:    ZV-3•	
rumtermostat:   TER-P •	
blandingspunkt med regulering:  SMU-xx-xx + OSMU + P10L1000•	
tænd-/slukur:    SH-TM-848•	
fleksible slanger :   OH-xx-x/x-xxx•	
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12. KONKLUSION

For korrekt og sikker brug af varmeenheden er det nødvendigt at læse hele brugervejledningen og at følge alle 
de instruktioner, der findes i den.

Hvis noget er uklart, eller du har spørgsmål, tøv ikke med at kontakte vores salgs- og tekniske supportafdeling.

KONTAKT

Producent:
2VV s. r. o.
Poděbradska 289
530 09 Pardubice
Tjekkiet
Tlf.: +420 466 741 891, fax: +420 466 741 899 




