
SAVO-LIESIVAHTI
TEKEE KOTISI 

TURVALLISEKSI



SAVO-LIESIVAHTI ENNALTA-
EHKÄISEE KODIN YLEISIMMÄN 
TULIPALON AIHEUTTAJAN

Lieden huolimaton ja valvomaton käyttö on yleisin asunto-
palojen aiheuttaja. SAVO-liesivahti tunnistaa ennalta liesi-
palon riskin, hälyttää äänimerkillä ja tarvittaessa katkaisee 
liedestä sähköt ennen kuin liesipalo pääsee syttymään.

Anturi 
kuvussa  

tai seinällä.
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Langaton yhteys

3

Vesivuotoanturi

4

Virranhallintayksikkö

2

Paristokäyttöinen anturi kiinnitetään 
liesikuvun alapintaan (tai seinään).

1

2

3

Lieden sähkönsyöttöön 
kytketään virranhallintayksikkö.

Anturin ja virranhallintayksikön 
välillä on langaton yhteys.

Vesivuotoanturi, maksimi 4 kpl.4

SAVO-LIESIVAHDIN 
TOIMINTAPERIAATE

TURVALLINEN JA LUOTETTAVA
SAVO-liesivahti ja vesivuotohälytys on vaivaton tapa parantaa 
keittiösi turvallisuutta:
•	Anturi	lieden	yläpuolelle	joko	paristokäyttöisenä	
 tai verkkovirtaan liitettynä
•	Älykäs	virranhallinta	lieden	sähkönsyöttöön
•	4	vesivuotoanturia
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NOPEA JA HELPPO ASENTAA
SAVO-liesivahti on helppo ja nopea asen-
taa tarralla joko liesituulettimen alapintaan 
tai seinälle.

STANDARDIN MUKAINEN 
LIESIVAHTI
SAVO-liesivahti täyttää eurooppalaisen 
EN 50615 -liesivahtistandardin vaatimukset.. 
SAVO-liesivahti ei häiritse normaalia ruoan-
laittoa. Sopii kaikkien sähköliesien kanssa. 
Finanssialan Keskusliiton hyväksymä LT 15 051.

SAVO-LIESIVAHTI JA 
VESIVUOTOHÄLYTYS
•	tehokas keittiön turvallisuuden varmistaja
•	lapsilukko, hälytys ja virrankatkaisu
•	vesivuotoantureita on mahdollista liittää 4 kpl
•	vakioväri valkoinen
•	lisänä 10 kpl väritarroja                          

TILAUSINFO
94230 SAVO-liesivahti 3-vaihe, 3 x 16A
94232  SAVO-liesivahti 1-vaihe, 1 x 25A
LISÄVARUSTEET
94200 SAVO-vesivuotoanturi
94205 SAVO-liesivahdin virtajohto 3-vaihe, 80 cm
94206 SAVO-liesivahdin virtajohto 3-vaihe, 120 cm
94208  Verkkovirtakaapeli ja muuntaja

SAVO-LIESIVAHTI – LAAJASTI SUOSITELTU RATKAISU

HOIVAPALVELU
“SAVO-liesivahdin avulla 
voi liettä turvallisesti käyttää 
itsenäisesti, mikä vähentää 
hoitohenkilökunnan työtä. 
SAVO-liesivahti on automaat-
tinen eikä vääriä hälytyksiä 
tule, ja myös etähälytys on 
osoittautunut käteväksi.”

SÄHKÖASENTAJAT
“Helppo ja nopea asentaa. 
Laadukas tuote järkevään 
hintaan. SAVO-liesivahti 
täyttää sähkömääräykset 
ja eurooppalaisen EN 50615 
-liesivahtistandardin, joten 
niihin voi luottaa.”

PELASTUSLAITOS
“Liesipalot ovat suurin 
asuntopalojen aiheuttaja.
SAVO-liesivahti vähentää 
merkittävästi liesipalon 
riskiä. Sellainen pitäisi 
asentaa jokaiseen kotiin.”

VAKUUTUSYHTIÖT
“Testasimme useita markki-
noilla olevia liesivahteja, 
ja päädyimme suosittele-
maan SAVO-liesivahtia 
asiakkaillemme.”

www.savo.fi

suosittelevat

Ainoa liesivahti jota

VAKUUTUS-YHTIÖTTestattu ratkaisu



Savo Design & Technic Oy
Muuntotie 1,
01510 Vantaa

www.savo.fi
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