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In deze handleiding worden de installatie- en onderhouds-
procedures voor uitvoering door specialisten beschreven.

De handleiding moet bij de klant worden achtergelaten.

Systeemoplossing
AMS 20 is bedoeld voor installatie met HBS 20 en bin-
nenmodule (VVM) of regelmodule (SMO) voor een
complete systeemoplossing.

Symbolen
Voorzichtig!
Dit symbool duidt aan dat een persoon of de
machine gevaar loopt.

LET OP!
Dit symbool duidt belangrijke informatie aan
over zaken waar u rekening mee moet houden
tijdens installeren of onderhouden van de instal-
latie.

TIP
Dit symbool duidt tips aan om het gebruik van
het product te vergemakkelijken.

Keurmerk
Het CE-keurmerk is verplicht voor de meeste
producten die in de EU worden verkocht, onge-
acht het land waar ze zijn gemaakt.

CE

Classificatie van behuizing van elektrotechnische
apparatuur.

IP21

Brandbaar.

Gevaar voor personen of de machine.
!

Lees de gebruikershandleiding.

Lees de gebruikershandleiding.

Lees de installateurshandleiding.

Serienummer
U vindt de servicecode en het serienummer (PF3) op
de rechterkant van de AMS 20.

PF3

LET OP!
U hebt de servicecode en het serienummer
van het product nodig voor onderhoud en on-
dersteuning.
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Checklijst: Controles vóór inbedrijfstelling
GecontroleerdOpmerkingenKoudemiddelsysteem

Leidinglengte

Hoogteverschil

Druktest

Lekkagetest

Einddruk vacuüm

Leidingisolatie

GecontroleerdOpmerkingenElektrische installatie

Hoofdzekering pand

Groepszekering

Vermogensregeling / stroomsensor (sluit
aan op binnenmodule / regelmodule.)

KVR 10

Controleer bij het installeren van de
AMS 20-6 / HBS 20-6 of de softwarever-
sie van de binnenunit/regelunit ten min-
ste degene is die in de tabel wordt ge-
noemd, zie paragraaf "Softwareversie".

GecontroleerdOpmerkingenKoeling

Leidingsysteem, condensatie-isolatie
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Compatibele binnenmodules (VVM) en
regelmodules (SMO)

SMO S40VVM S320NIBE SPLIT HBS 20

XXAMS 20-6 / HBS 20-6

SMO 40SMO 20VVM 500VVM 320VVM 310VVM 225NIBE SPLIT HBS 20

XXXXXXAMS 20-6 / HBS 20-6

Softwareversie
SOFTWAREVERSIE
Om de AMS 20-6 / HBS 20-6 in staat te stellen om met
de binnenunit (VVM) / regelunit (SMO) te communiceren,
moet voor zijn software ten minste de in de tabel aange-
ven versie worden aangehouden.

SoftwareversieBinnenunit /
Bedieningsmodule

1.7VVM S320
1.7SMO S40
9298VVM 225
9298VVM 310 / VVM 500
9298VVM 320
9298SMO 20
9298SMO 40
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Binnenmodules
VVM S320
Roestvrij staal, 3x230 V

Onderdeelnr. 069 201

VVM S320
Roestvrij staal, 1x230 V

Onderdeelnr. 069 198

VVM S320
Roestvrij staal, 3x400 V

Onderdeelnr. 069 196

VVM S320
Email, 3x400 V

Onderdeelnr. 069 206

VVM 225
Roestvrij staal, 3x230 V

Onderdeelnr. 069 230

VVM 225
Roestvrij staal, 1x230 V

Onderdeelnr. 069 231

VVM 225
Geëmailleerd (DK), 3x400
V

Onderdeelnr. 069 228

VVM 225
Emaille, 3x400 V

Onderdeelnr. 069 227

VVM 310VVM 225
Roestvrij staal, 3x400 V

Onderdeelnr. 069 229

Roestvrij staal, 3x400 V

Art.nr. 069 430

VVM 320
Roestvrij staal, 1x230 V

Onderdeelnr. 069 111

VVM 310
Roestvrij staal, 3x400 V

Met ingebouwde EMK 310

Onderdeelnr. 069 084

VVM 320
Email, 3x400 V

Met ingebouwde EMK 300

Onderdeelnr. 069 203

VVM 320
Roestvrij staal, 3x230 V

Onderdeelnr. 069 113

VVM 500
Roestvrij staal, 3x400 V

Art.nr. 069 400

VVM 320
Roestvrij staal, 3x400 V

Onderdeelnr. 069 109
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Bedieningsmodules
SMO S40

Regelmodule

Art.nr. 067 654

SMO 20

Regelmodule

Art.nr. 067 224

SMO 40

Regelmodule

Art.nr. 067 225

NIBE AMS 20Hoofdstuk 1 | Belangrijke informatie8



Transport en opslag
De AMS 20 moet verticaal worden getransporteerd en
opgeslagen.

Voorzichtig!
Zorg ervoor dat de warmtepomp niet kan kan-
telen tijdens transport.

Montage
• Plaats de AMS 20 buiten op een stevige, vlakke onder-

grond die bestand is tegen het gewicht, bij voorkeur
een betonnen ondergrond. Als er betonnen platen
worden gebruikt, moeten deze gelegd zijn op asfalt
of grind.

• De betonnen ondergrond of platen moeten zo worden
geplaatst dat de onderste rand van de verdamper op
gelijk niveau komt met de gemiddelde sneeuwdiepte
ter plekke, met een minimale hoogte van ten minste
300 mm. Zie onze steunen en beugels op pagina 31.

• AMS 20 mag niet worden geplaatst in de buurt van
gehorige muren, bijv. naast een slaapkamer.

• Zorg er ook voor dat de plaatsing geen overlast ople-
vert voor de buren.

• AMS 20 mag niet dusdanig worden geplaatst dat re-
circulatie van buitenlucht op kan treden. Dit zorgt voor
een lager vermogen en mindere efficiëntie.

• De verdamper moet worden afgeschermd tegen
rechtstreekse wind, aangezien dit een negatieve in-
vloed op de ontdooifunctie heeft. Plaats de AMS 20
tegen de verdamper op een plaats die is afgeschermd
tegen de wind.

• Er kunnen grote hoeveelheden condenswater en
smeltwater door ontdooiing worden geproduceerd.
Condenswater moet via een afvoer of iets vergelijk-
baars worden weggevoerd (zie pagina10).

• Wees bij de installatie voorzichtig, zodat u geen kras-
sen veroorzaakt op de warmtepomp.

LEK

XX mm300 mm

Plaats de AMS 20 niet direct op het gazon of een andere
niet-stevige ondergrond.

Als er een kans is dat de sneeuw op het dak kan gaan
schuiven, moet er een beschermend dak of een afdek-
king worden geplaatst om de warmtepomp, inclusief
leidingen en bedrading te beschermen.
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VAN DE STRAAT HEFFEN OM OP DE
LOCATIE OP TE STELLEN.
Als de ondergrond dit toestaat, is het het eenvoudigste
om een pallettruck te gebruiken om de AMS 20 te ver-
plaatsen naar de definitieve locatie.

Voorzichtig!
Door de zwaartekracht helt het product over
naar één kant (zie print op de verpakking).

Als de AMS 20 over een zachte ondergrond moet wor-
den vervoerd, zoals een gazon, dan wordt het gebruik
van een kraan aangeraden die het product direct tot op
de definitieve locatie kan tillen. Als de AMS 20 door een
kraan is opgeheven, moet de verpakking onbeschadigd
zijn en de belasting worden verdeeld met een zwaaiarm,
zie de bovenstaande afbeelding.

Als er geen kraan kan worden gebruikt, kan de AMS 20
worden vervoerd met behulp van een extra lange
steekwagen. De AMS 20 moet worden vervoerd op de
zijkant gemarkeerd met "zware zijde" waarbij er twee
mensen nodig zijn om de AMS 20 op te tillen.

TIL HET PRODUCT VAN DE PALLET OP NAAR
DE DEFINITIEVE POSITIE
Verwijder de verpakking en de bevestigingsband naar
de pallet voor het tillen.

Plaats hefbanden rond alle poten van de machine. Voor
het heffen van de pallet naar de basis zijn vier personen
nodig, waarbij iedere persoon een band vasthoudt.

Het is niet toegestaan de machine aan een ander onder-
deel dan aan de poten te tillen.

AFDANKEN
Bij het afdanken moet het product in omgekeerde volg-
orde worden verwijderd. Til het product aan de onderpa-
neel op in plaats van een pallet!

WEGLOPENDE CONDENS
Condenswater loopt op de grond onder de AMS 20. Om
schade aan het huis en de warmtepomp te voorkomen,
moet het condenswater worden opgevangen en afge-
voerd.

Voorzichtig!
Voor het functioneren van de warmtepomp is
het belangrijk dat condenswater wordt afge-
voerd en dat de condenswaterafvoer niet dus-
danig wordt geplaatst dat dit tot schade aan
de woning kan leiden.

Voorzichtig!
Om de werking te garanderen, moet accessoire
KVR 10 worden gebruikt. (Niet bijgeleverd)

De aansluiting van de KVR 10 vindt plaats in
de HBS 20 op klemmenstrook AA23:X1.

Voorzichtig!
De elektrische installatie en bedrading moeten
worden uitgevoerd onder toezicht van een ge-
kwalificeerde elektricien.

Voorzichtig!
Sluit geen zelfregulerende verwarmingskabels
aan.

• Het condenswater (tot 50 liter / 24 uur) dat in de op-
vangbak wordt verzameld, moet via een leiding naar
een geschikte afvoer worden geleid, waarbij de kortst
mogelijke route buitenshuis wordt aanbevolen.

• De leidingsectie die kan bevriezen moet worden ver-
warmd via de verwarmingskabel om bevriezing te
voorkomen.

• Leg de leiding vanaf de AMS 20 schuin naar beneden
aan.

• De uitlaat van de leiding voor condenswater moet op
een vorstvrije diepte of binnenshuis zitten (onder
voorbehoud van lokale verordeningen en voorschrif-
ten).

• Gebruik een waterzak voor installaties waarbij luchtcir-
culatie kan optreden in de leiding voor condenswater.

• De isolatie moet strak langs de onderkant van de op-
vangbak van condenswater liggen.

Lekbakverwarming, bediening
De lekbakverwarming wordt voorzien van voeding
wanneer er aan een van de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
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1. De compressor is al minstens 30 minuten na de
laatste start in bedrijf.

2. De omgevingstemperatuur is lager dan 1 °C.

Aanbevolen alternatief voor het afvoeren van
condenswater
Afvoer binnenshuis

Waterafdichting

Verbinding

Het condenswater wordt naar een afvoer binnenshuis
geleid (onder voorbehoud van plaatselijke wet- en regel-
geving).

Leg de leiding vanaf de lucht/water-warmtepomp schuin
naar beneden aan.

De condenswaterleiding moet zijn uitgerust met een
waterafsluiter om luchtcirculatie in de leiding te voorko-
men.

KVR 10 gesplitst zoals afgebeeld. Leidingen in huis niet
inbegrepen.
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Caisson van steen

LEK

Frostfritt 
Vorstbestendige

diepte

Als de woning over een kelder beschikt, moet de caisson
van steen zo worden geplaatst dat het condenswater
geen nadelige effecten heeft op de woning. Eventueel
kan de caisson van steen direct onder de warmtepomp
worden geplaatst.

De uitlaat van de leiding voor condenswater moet zich
op een vorstvrije diepte bevinden.

Doorspoelen afvoerkanaal

Voorzichtig!
Buig de slang in de vorm van een waterslot,
zie afbeelding.

LEK

Frostfritt

djup

Waterafdichting

Vorstvrije
diepte

Waterafdichting

LEK

Van lucht/water-
warmtepomp

• De uitlaat van de leiding voor condenswater moet zich
op een vorstvrije diepte bevinden.

• Leg de leiding vanaf de lucht/water-warmtepomp
schuin naar beneden aan.

• De condenswaterleiding moet zijn uitgerust met een
waterafsluiter om luchtcirculatie in de leiding te voor-
komen.

• De installatielengte wordt afgestemd op de lengte van
het waterslot.

LET OP!
Als geen van deze aanbevelingen wordt ge-
bruikt, moet er worden gezorgd voor een goe-
de afvoer van condenswater.
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INSTALLATIEGEBIED
De aangeraden afstand tussen de AMS 20 en de muur
van de woning moet minimaal 15 cm zijn. De vrije
ruimte boven de AMS 20 moet minimaal 100 cm zijn.
De vrije ruimte ervoor moet voor toekomstige service
echter 100 cm zijn.

150 mm 

300 mm 300 mm 

5
 m

 

Minimale vrije
ruimte

Minimale afstand tijdens gebruik
van meerdere AMS 20

30 cm

Minimaal 100
cm

Vrije ruimte achterTen minste
15 cm

30 cm

Voor toekomstige service moet de vrije ruimte ervoor echter 100
cm zijn
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Verwijderen van de buitenmantel
AMS 20-6
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Positie van onderdelen AMS 20-6 (EZ101)

UN

FM01

CM

XL53

EEV

XL52

20S

TB

PWB1

DH
QM36

QM37

EB11

GQ1

X1

QN1

GQ10

XL20

QN2

EP1
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Lijst van onderdelen
AMS 20 (EZ101)
AANSLUITING VAN DE LEIDINGEN

Serviceklep, vloeistofzijdeQM36
Serviceklep, gaszijdeQM37
Aansluiting, serviceXL20
Aansluiting, gasleidingXL52
Aansluiting, vloeistofleidingXL53

ELEKTRISCHE ONDERDELEN
LekbakverwarmingEB11 (DH)
VentilatorGQ1 (FM01)
Regelprint(PWB1)
Klemmenstrook, ingaande voeding en
communicatie

X1 (TB)

KOEDEMIDDELONDERDELEN
CompressorverwarmingEB10 (CH)
VerdamperEP1
CompressorGQ10 (CM)
Expansieklep, verwarmingQN1 (EEV-H)
4-wegklepQN2(20S)

DIVERSEN
SerienummerplaatjePF3

Aanduidingen volgens standaard EN 81346-2.

Aanduidingen tussen haakjes volgens de standaard van de fabrikant.
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Elektrisch paneel
POSITIE VAN ONDERDELEN AMS 20

AMS 20-6

TB

PWB1

U
N

TB

Kabelhouder

Elektrische onderdelen AMS 20
Compressorverwarming(CH)
Lekbakverwarming(DH)
ZekeringF
Ventilatormotor(FM01)
Regelprint(PWB1)
Klemmenstrook, ingaande voeding en commu-
nicatie

(TB)

Aanduidingen volgens standaard EN 81346-2.

Aanduidingen tussen haakjes volgens de standaard van de fabrikant.
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Sensorplaatsing
TEMPERATUURSENSOR PLAATSEN

BE1QN2
GQ1

GQ10

QN1
EEV-H

BT28
Ingaande voeding

BuitenmoduleAMS 20-6

StroomsensorenBE1 (CT)
BuitentemperatuurBT28 (Tho-A)
VentilatorGQ1 (FM01)
CompressorGQ10 (CM)
Expansieklep, verwarmingQN1 (EEV-H)
4-wegklepQN2 (20S)
HeetgassensorTho-D
Verdampersensor, uitTho-R

Aanduidingen volgens standaard EN 81346-2.

Aanduidingen tussen haakjes volgens de standaard van de fabrikant.
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GEGEVENS VOOR SENSOR IN AMS 20-6

Tho-D

0
0 20 40 60 80
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40

120

160

Resitans
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(°C)

15090 110 130
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Temperatuur
(°C)

Tho-A, R

0
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100
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Temperatuur
(°C)
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Voorzichtig!
Voor informatie: Zie paragraaf “Leidingaanslui-
tingen” in de installatiehandleiding voor de
HBS 20.
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Algemeen
AMS 20 en de HBS 20 hebben geen werkschakelaar op
de ingaande voeding. Om die reden moeten alle toevoer-
kabels op elk hun eigen schakelaar worden aangesloten
met een schakelafstand van minimaal 3 mm. De ingaan-
de voeding moet 230 V ~50 Hz zijn en verlopen via een
elektrische verdeelkast met zekeringen.

• Ontkoppel de SPLIT box HBS 20 en de buitenunit
AMS 20, voordat u een isolatietest van de bedrading
in het pand uitvoert.

• Kijk voor de zekeringcapaciteit bij de technische gege-
vens bij “Zekering".

• Als het gebouw is uitgerust met een aardlekschake-
laar, moet de AMS 20 worden voorzien van een afzon-
derlijke aardlekschakelaar.

• De elektrische installatie en eventuele servicewerk-
zaamheden moeten worden uitgevoerd met toestem-
ming van de energieleverancier en onder toezicht van
een erkende elektrotechnische installateur.

• Breng de kabels zo aan dat ze niet beschadigd raken
door metalen kanten of beklemd zitten tussen panelen.

• De AMS 20 is voorzien van een enkelfasige compres-
sor. Dat houdt in dat een van de fasen tijdens bedrijf
van de compressor met een bepaald aantal A wordt
belast. Controleer de max. belasting in de tabel hier-
onder.

Maximale stroom (A)Buitendeel

15AMS 20-6

• De max. toegestane fase-afname kan worden beperkt
tot een lagere max. stroom in het binnendeel of de
bedieningsmodule.

Voorzichtig!
De elektrische installatie en het onderhoud
moeten worden uitgevoerd onder toezicht van
een erkend elektrotechnisch installateur.
Schakel, voordat u met het onderhoud aan-
vangt, de stroom uit met de aardlekschakelaar.
De elektrische installatie en de bedrading
moeten worden uitgevoerd conform de gelden-
de landelijke voorschriften.

Voorzichtig!
Controleer voordat het apparaat wordt gestart
de aansluitingen, de netspanning en de fase-
spanning om schade aan de elektronica van de
lucht-/water-warmtepomp te voorkomen.
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PRINCIPETEKENING, ELEKTRISCHE INSTALLATIE

LPEN 1 L2 L3

Elektrische
hoofdverdeelkastWerkschakelaar

Communicatie
kabel

HBS 20

AMS 20

Aansluitkabel

*Stroomsensor

NIBE Binnenunit

* Alleen in een 3-fase-installatie.

Elektrische onderdelen
Zie de positie van de componenten in hoofdstuk "Het
ontwerp van de warmtepomp", "Elektrisch paneel".

Toegankelijkheid,
elektrische aansluiting
VERWIJDEREN VAN DE BUITENMANTEL
Zie paragraaf "Verwijderen van de buitenmantel".
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Aansluitingen
Voorzichtig!
Om interferentie te voorkomen, mogen niet-
afgeschermde communicatie- en/of sensorka-
bels naar externe aansluitingen niet dichter dan
20 cm bij een kabel met hoge spanning worden
gelegd.

SPANNINGAANSLUITING AMS 20

UN

Ingaande voeding
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COMMUNICATIEAANSLUITING

TB

De communicatie wordt aangesloten op klemmenstrook
TB. Zie ok paragraaf "Elektrisch schema".

U kunt meer informatie vinden in de installatiehandlei-
ding voor de SPLIT box HBS 20.

ACCESSOIRES AANSLUITEN
Instructies voor het aansluiten van accessoires vindt u
in de bijgeleverde installatie-instructies voor het betref-
fende accessoire. Zie pagina 31 voor de lijst met acces-
soires die kunnen worden gebruikt met de AMS 20.

Voorzichtig!
Voor meer informatie: Zie hoofdstuk “Elektri-
sche aansluitingen” in de installatiehandleiding
voor de HBS 20.
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Voorzichtig!
Voor informatie: zie hoofdstuk “Inbedrijfstelling
en inregeling” in de installatiehandleiding voor
de HBS 20.
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Voorzichtig!
Voor informatie: zie hoofdstuk “Controle –
Warmtepomp EB101” in de installatiehandlei-
ding voor de HBS 20.
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Voorzichtig!
Voor meer informatie: Zie hoofdstuk “Storingen
in comfort” in de installatiehandleiding voor de
HBS 20.
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Kan de volgende oorzaken heb-
ben:

BeschrijvingAlarmtekst op de displayAlarmmel-
dingen
S-serie

Alarmmel-
dingen
VVM/SMO

• Laag debiet tijdens verwar-
ming

• Te hoog ingestelde temperatu-
ren

Te hoge temperatuur vanuit de
condensor. Zelf-resettend.

Condensor uit hoog215162

• Temperatuur gegenereerd
door een andere warmtebron

Te hoge temperatuur bij ingaan
van de condensor. Zelf-reset-
tend.

Condensor in hoog216163

• Verschijnt als de warmtepomp
de ontdooiingsprocedure uit-
voert

Geen alarm, maar een bedrijfs-
status.

Bezig met ontdooien221183

• Willekeurige werkschakelaars
voor AMS 20 uit

• Kabeltracé onjuist

Communicatie tussen de bestu-
ringskaart en de communicatie-
kaart is onderbroken. Er moet
22 volt gelijkstroom (DC) op
schakelaar CNW2 van de bestu-
ringskaart (PWB1) staan.

BE Com.fout232223

• De ventilator kan niet vrij
ronddraaien

• Defecte besturingskaart in de
AMS 20

• Defecte ventilatormotor

• Besturingskaart in de AMS 20
vuil

• Zekering (F2) doorgeslagen

Afwijkingen in de ventilatorsnel-
heid in de AMS 20.

Ventilatoralarm233224

• Sensor werkt niet (zie hoofd-
stuk "Communicatieaanslui-
ting")

• Onvoldoende luchtcirculatie of
geblokkeerde warmtewisse-
laar

• Als de fout tijdens koeling blijft
bestaan, is er mogelijk te wei-
nig koudemiddel.

• Defecte besturingskaart in de
AMS 20

Temperatuurafwijking heetgas-
sensor (Tho-D), twee keer in 60
minuten of continu gedurende
60 minuten.

Continu hoog heet gas238230

• AMS 20 is spanningsloos

• Fout in de communicatiekabel.

Communicatiefout met accessoi-
rekaart

Communicatiefout247254
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Kan de volgende oorzaken heb-
ben:

BeschrijvingAlarmtekst op de displayAlarmmel-
dingen
S-serie

Alarmmel-
dingen
VVM/SMO

• Sensor werkt niet (zie hoofd-
stuk "Storingen in comfort")

• Onvoldoende luchtcirculatie of
geblokkeerde warmtewisse-
laar

• Defecte besturingskaart in de
AMS 20

• Te veel koudemiddel

Temperatuurafwijking sensor
warmtewisselaar (Tho-R1/R2),
vijf keer in 60 minuten of continu
gedurende 60 minuten.

Hoge temperatuur in
warmtewisselaar

251261

• Kan zich voordoen wanneer
de 15 V voeding naar de inver-
ter-PCB onstabiel is.

Wanneer de IPM (intelligente
vermogensmodule) vijf keer het
FO-signaal (uitvoerfout) weer-
geeft in 60 minuten.

Vermogenstransistor te
heet

252262

• Storing ingaande voeding

• Serviceklep gesloten

• Onvoldoende koudemiddel

• Compressorfout

• Defecte printplaat voor inver-
ter in de AMS 20

Spanning van de inverter vier
keer binnen 30 minuten buiten
de parameters.

Inverterfout253263

• Open circuit in aansluiting
tussen printplaten

• Defecte printplaat voor inver-
ter in de AMS 20

• Defecte besturingskaart in de
AMS 20

Communicatie tussen printplaat
voor inverter en regelplaat uitge-
vallen.

Inverterfout254264

• Defecte ventilatormotor

• Defecte printplaat voor inver-
ter in de AMS 20

Doorlopende afwijking op vermo-
genstransistor gedurende 15
minuten.

Inverterfout255265

• Serviceklep gesloten

• Losse verbinding sensor
(BT15, BT3)

• Defecte sensor (BT15, BT3)

• Te weinig koudemiddel

Onvoldoende koudemiddel gede-
tecteerd tijdens het opstarten in
de koelmodus.

Onvoldoende koudemid-
del

256266

• Defecte printplaat voor inver-
ter in de AMS 20

• Defecte besturingskaart in de
AMS 20

• Compressorfout

Start voor compressor misluktInverterfout257267

• Plotselinge stroomonderbre-
king

Overstroom, Inverter A/F-modu-
le

Inverterfout258268

• Koude weersomstandigheden

• Sensorfout

Temperatuur van de BT28 (Tho-
A) onder de waarde waarbij be-
drijf is toegestaan

Koude buitenlucht260271

• Warme weersomstandighe-
den

• Sensorfout

Temperatuur van de BT28 (Tho-
A) boven de waarde waarbij be-
drijf is toegestaan

Warme buitenlucht261272
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Kan de volgende oorzaken heb-
ben:

BeschrijvingAlarmtekst op de displayAlarmmel-
dingen
S-serie

Alarmmel-
dingen
VVM/SMO

• Open circuit of kortsluiting
sensoringang

• Sensor werkt niet (zie hoofd-
stuk "Storingen in comfort")

• Defecte besturingskaart in de
AMS 20

Sensorfout, warmtewisselaar in
de AMS 20(Tho-R).

Sensorfout Tho-R147277

• Open circuit of kortsluiting
sensoringang

• Sensor werkt niet (zie hoofd-
stuk "Storingen in comfort")

• Defecte besturingskaart in de
AMS 20

Sensorfout, buitentemperatuur-
sensor in de AMS 20 BT28 (Tho-
A).

Sensorfout Tho-A148278

• Open circuit of kortsluiting
sensoringang

• Sensor werkt niet (zie hoofd-
stuk "Storingen in comfort")

• Defecte besturingskaart in de
AMS 20

Sensorfout, heet gas in de
AMS 20 (Tho-D).

Sensorfout Tho-D149279

• Open circuit of kortsluiting
sensoringang

• Sensor werkt niet (zie hoofd-
stuk "Storingen in comfort")

• Defecte besturingskaart in de
AMS 20

Sensorfout, zuiggas in de
AMS 20 (Tho-S).

Sensorfout Tho-S150280

• Open circuit of kortsluiting
sensoringang

• Sensor werkt niet (zie hoofd-
stuk "Storingen in comfort")

• Defecte besturingskaart in de
AMS 20

• Fout in het koudemiddelcircuit

Sensorfout, lagedrukzender in
de AMS 20.

Sensorfout LPT151281

• Buiten- en binnenmodule
(VVM) / regelmodule (SMO)
zijn niet compatibel.

Warmtepomp en binnenmodule
(VVM) / regelmodule (SMO)
werken niet goed samen vanwe-
ge technische parameters.

Niet-compatibele buiten-
lucht-warmtepomp

269294
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Gedetailleerde gegevens over de accessoires en een
complete accessoirelijst kunt u vinden op nibenl.nl.

Niet alle accessoires zijn verkrijgbaar op alle markten.

HOUDER EN BEUGELS

Grondhouder
Voor AMS 20-6 , -8, -12, -16

Art.nr. 067 651

Wandsteun
Voor AMS 20-6, -8, -12

Art.nr. 067 600

LEIDING VOOR CONDENSWATER

KVR 10-10 F2040 / HBS
1 meter

Art.nr. 067 614

KVR 10-30 F2040 / HBS
3 meter

Art.nr. 067 616

KVR 10-60 F2040 / HBS
6 meter

Art.nr. 067 618

SET VOOR KOUDEMIDDELLEIDING
1/4'' / 1/2'', 12 meter, geïsoleerd,
voor HBS 05-6, HBS 20-6 en AMS 10-6, AMS 20-6

Art.nr. 067 591
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Afmetingen
AMS 20-6
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Geluidsdrukniveaus
De AMS 20 wordt normaal gesproken naast een muur
van een huis geplaatst. Dat levert een geluidsdistributie
op in een bepaalde richting. Hiermee moet rekening

worden gehouden. Probeer dan ook altijd om een locatie
te vinden langs de zijde waar de minst geluidsgevoelige
zone aan grenst.

De geluidsdrukniveaus worden verder beïnvloed door
muren, stenen, verschillen in bodemniveaus enz. Deze
moeten dan ook puur als richtwaarden worden be-
schouwd.

2 m

4 m

6 m

10 m

UN

Geluid, AMS 20-6

54LW(A)Geluidsniveau, in overeenstemming met EN 12102 bij 7/35 °C (nominaal)*

40dB(A)Geluidsdrukniveau bij 2 m vrijstaand (nominaal)*
30,5dB(A)Geluidsdrukniveau bij 6 m vrijstaand (nominaal)*
26dB(A)Geluidsdrukniveau bij 10 m vrijstaand (nominaal)*

* Vrije ruimte.
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Technische specificaties
AMS 20

AMS 20-6Buitendeel

Buitentempe-
ratuur/ Aan-
voertemp.

Verwarming

Uitvoergegevens overeenkomstig EN 14511 ΔT5K

Capaciteit / Vermogensinvoer / COP (kW/kW/-)
bij nominaal debiet

2,64/0,486/5,427/35 °C
(vloer)

2,31/0,56/4,132/35 °C
(vloer)

5,55/2,05/2,71-7/35 °C
(vloer)

2,43/0,65/3,747/45 °C
2,02/0,67/3,012/45 °C
6,14/1,69/3,6327/7 °CKoeling

Capaciteit / Vermogensinvoer / EER (kW/kW/-)
bij maximaal debiet

8,19/1,8/4,5527/18 °C
5,32/1,94/2,7435/7 °C
7,55/2,11/3,5835/18 °C

Elektrische gegevens
230V 50 Hz, 230V 2AC 50HzNominale spanning

15ArmsMax. stroom

16ArmsAanbevolen zekeringcapaciteit

5ArmsStartstroom

2 530m3/hMax. ventilatordebiet (verwarming, nominaal)

50WVentilatorcapaciteit

110WLekbakverwarming (ingebouwd)

Omgekeerde cyclusOntdooien

IP24Veiligheidsklasse

Koudemiddel systeem
R32Type koudemiddel

675GWP koudemiddel

Twin RotaryCompressor

1,3kgHoeveelheid koudemiddel

0,88tCO2-equivalent

-MPa (bar)Uitschakelwaarde, drukschakelaar, hoge druk

4,5 (45)MPa (bar)Afschakelwaarde hoge druk

-MPa (bar)Uitschakelwaarde, drukschakelaar, lage druk (15 s)

30*mMax. lengte, koudemiddelleiding, één richting

20mMax. hoogteverschil, koudemiddelleiding

Gasleiding: OD12,7 (1/2")
Vloeistofleiding: OD6,35 (1/4")

Afmetingen, koudemiddelleiding

Aansluiting van de leidingen
RechterkantOptie leidingaansluiting

FlareAansluiting van de leidingen

Afmetingen en gewicht
800mmBreedte

290mmDiepte

640mmHoogte

46kgGewicht

Diversen
Lood in koperen onderdelenStoffen conform Richtlijn (EG) nr. 1907/2006, artikel 33 (Reach)

064 235Art. nr.

*Als de koudemiddelleidingen langer dan 15 meter zijn, moet er extra koudemiddel worden bijgevuld, te weten 0,02 kg/m. Gebruik de bijge-
voegde tabel om de unit te merken met de nieuwe hoeveelheid koudemiddel.
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SCOP & PDESIGNH

SCOP & Pdesignh AMS 20 volgens EN14825

AMS 20-6 /
HBS 20-6

Buitenmodule / SPLIT box

SCOPPdesignh

5,085,2SCOP 35 Gemiddeld klimaat

3,585,6SCOP 55 Gemiddeld klimaat

4,255,8SCOP 35 Koud klimaat

3,175,7SCOP 55 Koud klimaat

6,765,57SCOP 35 Warm klimaat

4,555,48SCOP 55 Warm klimaat

ENERGIECAPACITEIT, GEMIDDELD KLIMAAT

AMS 20-6
/ HBS 20-6

Model leverancier

SMOModel regelmodule

35 / 55°CTemperatuurtoepassing

A+++ / A++Efficiëntieklasse van de ruimteverwarming van het product1)

A+++ / A++Efficiëntieklasse ruimteverwarming, systeem2)

1Schaal voor de efficiëntieklasse van de ruimteverwarming van het product A++ tot G.

2Schaal voor de efficiëntieklasse van de ruimteverwarming van het systeem A+++ tot G.

De vermelde efficiëntie van het systeem houdt ook rekening met de regelaar. Als er een externe aanvullende ketel of zonnewarmte aan het
systeem wordt toegevoegd, moet de totale efficiëntie van het systeem opnieuw worden berekend.
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Werkgebied
Compressorbedrijf - verwarming
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(°C)

Aanvoerleiding
Retourleiding

Tijdens kortere tijden zijn lagere werktemperaturen aan
de waterzijde toegestaan, bijv. tijdens opstarten.

Compressorbedrijf - koeling
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Capaciteit en COP
Capaciteit en COP bij verschillende aanvoertemperatu-
ren. Maximumcapaciteit inclusief ontdooien. Volgens
norm EN 14511.

Max. gespecificeerd vermogen AMS 20-6
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Energielabel
INFORMATIEBLAD

NIBENaam leverancier

AMS 20-6 / HBS 20-6Model leverancier

35 / 55°CTemperatuurtoepassing

A+++ / A++Efficiëntieklasse ruimteverwarming, gemiddeld klimaat

5 / 6kWNominaal verwarmingsvermogen (Pdesignh), gemiddeld
klimaat

2 116 / 3 250kWhJaarlijks energieverbruik ruimteverwarming, gemiddeld
klimaat

200 / 139%Seizoensgemiddelde efficiëntie ruimteverwarming,
gemiddeld klimaat

35dBGeluidsniveau LWA binnen
6 / 6kWNominaal verwarmingsvermogen (Pdesignh), koud kli-

maat
6 / 5kWNominaal verwarmingsvermogen (Pdesignh), warm kli-

maat
3 487 / 4 604kWhJaarlijks energieverbruik ruimteverwarming, koud kli-

maat
1 110 / 1 617kWhJaarlijks energieverbruik ruimteverwarming, warm

klimaat
161 / 119%Seizoensgemiddelde efficiëntie ruimteverwarming,

koud klimaat
265 / 178%Seizoensgemiddelde efficiëntie ruimteverwarming,

warm klimaat
54dBGeluidsniveau LWA buiten

GEGEVENS VOOR ENERGIEZUINIGHEID, PAKKET

AMS 20-6 / HBS 20-6Model leverancier

SMOModel regelmodule

35 / 55°CTemperatuurtoepassing

VIRegelaar, klasse
4,0%Regelaar, bijdrage aan efficiëntie

204 / 143%Jaarenergiezuinigheid ruimteverwarming, pakket, ge-
middeld klimaat

A+++ / A++Jaarenergiezuinigheidsklasse ruimteverwarming,
pakket, gemiddeld klimaat

165 / 123%Jaarenergiezuinigheid ruimteverwarming, pakket, koud
klimaat

269 / 182%Jaarenergiezuinigheid ruimteverwarming, pakket,
warm klimaat

De vermelde efficiëntie van het systeem houdt ook rekening met de regelaar. Als er een externe aanvullende ketel of zonnewarmte aan het
systeem wordt toegevoegd, moet de totale efficiëntie van het systeem opnieuw worden berekend.
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TECHNISCHE DOCUMENTATIE

AMS 20-6 / HBS 20-6Model leverancier

Lucht-water

Ventilatielucht-water

Brine-water

Water-water

Type warmtepomp

Ja NeeLage-temperatuurwarmtepomp

Ja NeeGeïntegreerde dompelverwarmer voor bijverwarming

Ja NeeCombinatieverwarming warmtepomp

Gemiddeld Koud WarmKlimaat

Gemiddeld (55 °C) Laag (35 °C)Temperatuurtoepassing

EN14511 / EN14825 / EN12102Toegepaste standaarden
%139ƞsJaarenergiezuinigheid ruimteverwarmingkW5,6PratedNominaal verwarmingsvermogen

Opgegeven prestatiecoëfficiënt voor ruimteverwarming bij deellast en een
buitentemperatuur Tj

Opgegeven capaciteit voor ruimteverwarming bij deellast en een buitentempe-
ratuur Tj

-2,0COPdTj = -7 °CkW5,0PdhTj = -7 °C
-3,5COPdTj = +2 °CkW2,9PdhTj = +2 °C
-5,0COPdTj = +7 °CkW1,9PdhTj = +7 °C
-6,3COPdTj = +12 °CkW1,7PdhTj = +12 °C
-2,0COPdTj = bivkW5,0PdhTj = biv
-1,8COPdTj = TOLkW4,6PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (als TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (als TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin. buitenluchttemperatuur°C-7TbivBivalentietemperatuur
-COPcycEfficiëntie cyclusintervalkWPcychCapaciteit cyclusinterval

°C58WTOLMax. aanvoertemperatuur-0,96CdhDegradatiecoëfficiënt

BijverwarmingStroomverbruik in andere standen dan de actieve stand
kW1,0PsupNominaal verwarmingsvermogenkW0,007POFFUit-stand

kW0,0112PTOUit-stand thermostaat
ElektrischType ingaande energiekW0,0107PSBStand-bymodus

kW0PCKCarterverwarmingsstand

Overige punten
m3/h2 340Nominale luchtstroom (lucht-water)VeranderlijkCapaciteitsregeling
m3/hNominaal debiet klimaatsysteemdB35 / 54LWAGeluidsniveau, binnen/buiten
m3/hBrine debiet brine-water of water-water warmte-

pompen
kWh3 250QHEJaarlijks energieverbruik

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – SwedenContactgegevens

NIBE AMS 20Hoofdstuk 11 | Technische gegevens38



Elektrisch schema
AMS 20-6
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BeschrijvingAanduiding

Solenoïde voor 4-wegklep20S
CompressormotorCM
KlemmenstrookCnA~Z
StroomsensorenCT
LekbakverwarmingDH
ZekeringF
VentilatormotorFM01
InductiespoelL/L1
Expansieklep voor verwarmingQN1 (EEV-H)
Expansieklep voor koeling(EEV-C)
KlemmenstrookTB
Temperatuursensor, buitenluchtBT28 (Tho-A)
Temperatuurvoeler, heet gasTho-D
Temperatuursensor, warmtewisselaarTho-R
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VERTALINGSTABEL

VertalingEnglish

2 keer2 times
4-wegklep4-way valve
AlarmAlarm
AlarmuitgangAlarm output
Sensor omgevingstemperatuurAmbience temp
zwartBlack
blauwBlue
bruinBrown
LaadpompCharge pump
Communicatie-ingangCommunication input
CompressorCompressor
BedieningControl
CPU-kaartCPU card
CompressorverwarmingCrank case heater
Lekbak verwarming/verwarming opvangbak van condens-
water

Drip tray heater

Verdamper, temperatuursensorEvaporator temp.
Externe communicatieExternal communication
Externe verwarmerExternal heater (Ext. heater)
VentilatorFan
VentilatorsnelheidFan speed
FerrietFerrite
Vloeistofleiding, temperatuursensorFluid line temp.
VerwarmingHeating
HogedrukpressostaatHigh pressure pressostat
gn/ye (groen/geel)gn/ye (green/yellow)
LagedrukpressostaatLow pressure pressostat
Volgende eenheidNext unit
OnderdrukkerNoise filter
VoedingMain supply
Aan/UitOn/Off
OptieOption
Vorige eenheidPrevious unit
Automatische beschermingRCBO
RoodRed
Retourleiding, temperatuursensorReturn line temp.
Aanvoerleiding, temperatuursensorSupply line temp.
Ingaande voeding/spanningSupply voltage
Temperatuurvoeler, heet gasTemperature sensor, Hot gas
Temperatuurvoeler, aanzuiggasTemperature sensor, Suction gas
Alleen de eenheid met twee ventilatorenTwo fan unit only
WitWhite
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Contactgegevens

DENMARKCZECH REPUBLICAUSTRIA

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

GERMANYFRANCEFINLAND

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

NORWAYNETHERLANDSGREAT BRITAIN

ABK-Qviller AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

NIBE Energietechniek B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
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Deze handleiding is een publicatie van NIBE Energy Systems. Alle productillustraties, feiten
en specificaties zijn gebaseerd op informatie beschikbaar op het moment van goedkeuring
van de publicatie. NIBE Energy Systems behoudt zich het recht voor op feitelijke of zetfouten
in deze handleiding.
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