
VENTILATIELUCHT/WATER WARMTEPOMP SAVENT
Compacte ventilatielucht/water warmtepomp ter vervanging van mv-box

NIEUW

SAVENT
Warmte terugwinnen met de nieuwe Savent
Bij veel bestaande woningen met een mechanisch ventilatiesys-
teem wordt samen met de afgezogen ventilatielucht ook veel 
kostbare warmte mee naar buiten afgevoerd. Dat is natuurlijk 
niet meer van deze tijd. Speciaal voor het verduurzamen van wo-
ningen en appartementen introduceert NIBE daarom de Savent.

Met € 1.300,- investeringssubsidie: de voordeligste  
oplossing in de markt
In vergelijking met vergelijkbare hybride producten is de nieu-
we Savent zeer aantrekkelijk geprijsd. Daarbij komt de Savent 
óók nog in aanmerking voor een ISDE-investeringssubsidie van 
€ 1.300,-. Dat maakt de Savent tot de voordeligste oplossing in 
de (projectmatige) markt!

Kenmerken SAVENT

Kleine, stille warmtepomp, die warmte uit ventilatie- 
lucht hergebruikt voor cv-verwarming 

Duurzame terugwinning van energie: forse 
energiebesparing, reductie van CO2-uitstoot en 
energiekosten door beperking van gasgebruik

Te combineren met elk type cv-ketel t.b.v. hybride 
installatie 

Geleverd thermisch vermogen: 1,6 kW 

Voorziet in 1 op 1 vervanging de mechanische 
ventilatie functie (ook bij Perilex-schakeling), inclusief 
energiezuinige ventilator  

Geschikt voor wand of vloeropstelling (bijv. plaatsing 
onder schuin dak) m.b.v. de beschikbare montageframes 

Eenvoudigste en voordeligste oplossing (met ISDE-
subsidie) m.b.t. terugbrengen energieverlies bij bestaande 
woningbouw 

Geeft tot 2 labelsprongen voordeel in bestaande bouw

Compacte uitvoering, lichtste in zijn soort (slechts 26 kg): 
handig voor installatie en plaatsing in bestaande situaties

Beproefde kwaliteit uit de NIBE-organisatie

 A++
Productlabel voor ruimteverwarming
35°C en 55°C, gemiddeld klimaat

ISDE-subsidie 

€ 1.300,-
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Technische specificaties 
SAVENT

M12122 NBD NL Savent 1715-2

Optimaal ventileren
De Savent neemt de functie van de bestaande mechanische ventila-
tiebox volledig over en zorgt daarmee voor optimale ventilatie en een 
gezond binnenklimaat. Voordat de Savent de ventilatielucht naar bui-
ten afvoert, zorgt een efficiënte warmtepomp ervoor dat de meeste 
warmte eruit wordt gehaald. Deze warmte wordt vervolgens gebruikt 
voor het energiezuinig verwarmen van cv-water. Voor de ventilatie-
snelheid kan de Savent bovendien eenvoudig worden aangesloten op 
de bestaande 3-standenschakelaar (middels Perilex stekker) en kan in 
de regeling de minimum en maximum ventilatiestand worden gede-
finieerd. 

Hybride installatie
Samen met een (bestaande) cv-ketel vormt de Savent een hybride 
installatie. De warmtepomp wordt direct gekoppeld aan de cv-in-
stallatie en schakelt bij warmtevraag direct in om het cv-water te 
verwarmen (bijv. 35-55°C). Hoewel het thermisch vermogen van 
de Savent slechts 1,6 kW is, zal deze de warmtepomp geduren-

Type compressor aan/uit

Afgegeven vermogen bij 20/35°C(1) kW 1,6

COP 20/35°C bij 200 m3/h ventilatie(2) 4,3

Productlabelklasse cv (lage temperatuur 35°C, gemiddeld klimaat) A++

Productlabelklasse cv (medium temperatuur 55°C, gemiddeld klimaat) A++

Min/max. ventilatievolume voor warmtepompbedrijf m3/h 100/330

Type koudemiddel (type / inhoud) - / kg R134a / 0,65

Nominale aansluitspanning V 230V / 50 Hz

Niveau geluidsvermogen Lpa in opstelruimte (1 m) dB(A) 41

Aansturing ventilator 3 standen

Aansturing warmtepomp aan/uit-thermostaat

Aansturing cv-ketel aan/uit vanuit warmtepomp

Aansluiting cv (2x) mm Ø 15

Aansluiting ventilatie (2x) mm Ø 160

Breedte mm 575

Diepte mm 580

Hoogte (excl. aansluitingen) mm 508

Gewicht kg 26

(1) Volgens EN14511 bij 200 m3/h ventilatie
(2) De KIWA meting t.b.v. de kwaliteitsverklaring geeft bij een ventilatiehoeveelheid van slechts 144 m³/h al een COP-waarde van >4

de langere tijd aan zetten om zo te voorzien in de basislast van 
de cv-verwarming. De cv-ketel fungeert slechts als naverwarmer 
en springt alleen bij noodzaak voor piekbelasting (en hogere tem-
peratuur dan 55°C) bij. 1 van de mogelijkheden is dat de Savent 
aangestuurd wordt door de thermostaat van de cv-ketel. Als er 
geen verwarming nodig is, schakelt de Savent de warmtepomp uit, 
terwijl de ventilatiefunctie actief blijft. 

Snel en eenvoudig te installeren
De Savent is compact van formaat en kan hierdoor vrijwel altijd 
op dezelfde plaats als de bestaande mv-box aan de wand worden 
gemonteerd. De unit is bovendien makkelijk te hanteren, want hij 
weegt dankzij de mantel van EPP schaaldelen slechts 26 kg! Des-
gewenst kan de Savent met behulp van een montageframe ook 
op de vloer worden geplaatst. De unit kan worden gecombineerd 
met elk type HR-combiketel, ongeacht het fabricaat. Uiteraard is 
de Savent ook uitstekend toepasbaar in nieuwbouw!
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