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Installatiegegevens
AMS 20Product

Serienummer

Installatiedatum

Installateur

Accessoires

HET SERIENUMMER MOET ALTIJD WORDEN VERMELD
Hierbij verklaren wij dat de installatie is uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van de installatie-
handleiding van NIBE en toepasselijke regelgeving.

Datum __________________________________________

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

LET OP!
Dit symbool duidt belangrijke informatie aan
over wat u in de gaten moet houden tijdens
onderhoud aan uw installatie.

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.
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Servicecode en
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.

AMS 20 – Een
uitstekende keuze
AMS 20 is samen met de SPLIT box HBS 20 en de bin-
nenunit (VVM) of de regelunit (SMO) een lucht/water-
warmtepompsysteem dat speciaal is ontwikkeld voor
het Scandinavische klimaat en de buitenlucht gebruikt
als energiebron.

AMS 20 is samen met een SPLIT box HBS 20 bedoeld
voor aansluiting op verwarmingssystemen via water en
kan zowel warm water effectief verwarmen bij hoge
buitentemperaturen als een hogewarmteafgifte leveren
aan het verwarmingssysteem bij lage buitentemperatu-
ren.

UITSTEKENDE EIGENSCHAPPEN VAN DE
AMS 20:
• Efficiënte Twin Rotary-compressor
Efficiënte Twin Rotary-compressor die werkt bij tem-
peraturen tot een minimum van -20 °C.

• Intelligente bediening via binnendeel VVM of
bedieningsmodule SMO
AMS 20 is samenmet de SPLIT box HBS 20 aangeslo-
ten op de binnenunit NIBE VVMmet intelligente rege-
ling of de regelunit SMO voor optimale regeling van
de warmtepomp.

• Ventilator
De AMS 20 heeft een automatische capaciteitsrege-
ling voor de ventilator.

• Lange levensduur
Hetmateriaal is gekozen vanwege de lange levensduur
en duurzaamheid.

• Veel mogelijkheden
AMS 20 is samen met de SPLIT box HBS 20 bedoeld
om met de NIBE binnenunit VVM / NIBE regelunit
SMO te worden gecombineerd. Er is een breed scala
aan systeemoplossingen en accessoires voor de bin-
nenunits en regelunits verkrijgbaar.

• Stille werking
De AMS 20 heeft een stille functie waarmee kan
worden ingepland wanneer de AMS 20 op een nog
lager geluidsniveau moet werken.
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Een lucht/water-warmtepompinstallatie maakt gebruik
van de buitenlucht om een woning te verwarmen. De
omzetting van de energie van de buitenlucht in verwar-
ming van de woning vindt plaats in drie verschillende
systemen. Uit de buitenlucht, (1) , wordt gratis energie
onttrokken en naar de warmtepomp getransporteerd.

De warmtepomp verhoogt de lage temperatuur van de
onttrokken warmte naar een hogere temperatuur in het
koudemiddelencircuit, (2) . De warmte wordt door de
woning verdeeld in het verwarmingssysteem, (3) .

De temperaturen zijn slechts voorbeelden en kunnen
per installatie en per jaargetijde verschillen.
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Expansieventiel
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Buitenlucht
De buitenlucht wordt in de warmtepomp gezo-
gen.

A

De ventilator leidt de lucht naar de verdamper
van de warmtepomp. Hier draagt de lucht zijn
warmte-energie af aan het koudemiddel, waarbij
de luchttemperatuur daalt. De koude lucht wordt
vervolgens door de warmtepomp uitgeblazen.

B

Koelsysteem
Er circuleert een gas (koudemiddel) in een ge-
sloten systeem in dewarmtepomp dat ook door
de verdamper stroomt. Het koudemiddel heeft
een zeer laag kookpunt. In de verdamper neemt
het koudemiddel de warmte-energie van de
buitenlucht over en begint te koken.

C

Het gas dat bij het koken ontstaat, wordt naar
een elektrisch aangedreven compressor geleid.
Als het gas wordt samengeperst, stijgt de druk
verder en neemt de temperatuur van het gas
flink toe, van 0 °C tot circa 80 °C.

D

Het gas wordt vanuit de compressor naar een
warmtewisselaar (condensor) geleid, waar
warmte-energiewordt afgegeven aan de binnen-
module. Hierna koelt het gas af en condenseert
het weer tot een vloeistof.

E

Aangezien de druk nog steeds hoog is, kan het
koudemiddel door een expansieventiel stromen.
Daar zakt de druk en keert het koudemiddel te-
rug naar de oorspronkelijk temperatuur. Het
koudemiddel heeft nu een volledige cyclus afge-
legd. Hierna wordt het koudemiddel opnieuw
naar de verdamper geleid en wordt het proces
herhaald.

F

Verwarmingssysteem
De warmte-energie van het koudemiddel in de
condensor wordt door het water van de binnen-
module, het afgiftesysteem, ontrokken en ver-
volgens verwarmd tot 55 °C (aanvoertempera-
tuur).

G

Het afgiftesysteem circuleert in een gesloten
systeem en transporteert de warmte-energie
van het verwarmdewater naar de radiatoren/ver-
warmingsspiralen.

H

De geïntegreerde laadspiraal van de binnenunit
bevindt zich in het boilergedeelte. Het cv-water
in de spiraal warmt het tapwater eromheen.

I
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AMS 20 kan op diverse manieren worden geregeld, af-
hankelijk van uw systeem. U regelt de warmtepomp via
uw binnenunit (VVM) of regelunit (SMO), die is aange-
sloten op SPLIT box (HBS 20). Zie de betreffende
handleiding voor nadere informatie.

Tijdens de installatie past de installateur de benodigde
instellingen voor de warmtepomp in de binnenmodule
of regelmodule aan, zodat de warmtepomp optimaal
binnen uw systeem functioneert.
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Regelmatige controles
Bij het vermoeden van lekkage moeten de leidingaan-
sluitingen op de AMS 20 worden gecontroleerd.

Voorzichtig!
Onvoldoende toezicht kan tot ernstige schade
leiden dat niet door de garantie van deAMS 20
gedekt wordt.

ROOSTERS EN ONDERPANEEL
CONTROLEREN OP AMS 20
Controleer in de loop van het jaar regelmatig of het in-
laatrooster niet verstopt zit met bladeren, sneeuw of
iets anders.

Let bij veel wind en/of bij sneeuw goed op dat de roos-
ters niet verstopt raken.

Controleer ook of er geen vuil of bladeren in de afvoero-
peningen in het onderpaneel (drie) zitten.

Controleer regelmatig of condensatie goed wordt weg-
geleid door de condensleiding. Vraag indien nodig de
installateur om hulp.

Vrijhouden van sneeuw en ijs

LEK

LEKLEK

LEK

Voorkom dat opgehoopte sneeuw de roosters en afvoeropeningen
afdekt.

LEK

LEKLEK

LEK

Vrijhouden van sneeuw en/of ijs.
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SCHOONMAKEN VAN DE BUITENSTE
BEHUIZING
Indien nodig kan de buitenste behuizing worden
schoongemaakt met een vochtige doek.

Wees bij het schoonmaken voorzichtig, zodat u geen
krassen veroorzaakt op de warmtepomp. Spuit geen
water in de roosters of de zijkanten om te voorkomen
dat er water in de AMS 20 binnendringt. Zorg ervoor dat
de AMS 20 niet in aanraking komt met alkalische
schoonmaakmiddelen.

Stille stand
De warmtepomp kan in de "stille stand" worden gezet,
waarbij het geluidsniveau van de warmtepomp wordt
verlaagd. De functie is handig als de AMS 20 geplaatst
moet worden op plaatsen waar het geluidsniveau niet
te hoog mag zijn. De functie mag alleen voor beperkte
periodes worden gebruikt omdat de AMS 20 anders
mogelijk niet het berekende vermogen kan leveren.

Bespaartips
Uwwarmtepomp produceert warmte enwarmtapwater.
Dit verloopt via uw bedieningsinstellingen.

Factoren die het energieverbruik beïnvloeden zijn bijvoor-
beeld de binnentemperatuur, het warmtapwaterverbruik,
het isolatieniveau van de woning en de hoeveelheid en
grootte van de ramen. De locatie van de woning is ook
een beïnvloedende factor, bijv. door de blootstelling aan
wind.

Vergeet verder niet om:

• Open de thermostaatkleppen volledig (uitgezonderd
in kamers waar het koeler moet zijn). De thermostaten
vertragen de doorstroming in het verwarmingssys-
teem, wat de AMS 20 wil compenseren door de
temperatuur te verhogen. Deze gaat daarom harder
werken en verbruikt meer elektriciteit.

• U kunt de energiekosten bij uw afwezigheid verlagen
door geselecteerde delen van het systeem te program-
meren. U doet dit in menu 6 - "programmering" op uw
binnenunit/regelunit.

• Als u "Warmtapwatervraag Klein” selecteert op uw
binnenunit/regelunit, wordt er minder energie ver-
bruikt.
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Problemen oplossen
Voorzichtig!
Werk achter afschermingen die zijn vastgezet
met schroeven mag uitsluitend worden uitge-
voerd door, of onder toezicht van, een gekwa-
lificeerde installateur.

TIP
DeAMS 20 communiceert alle alarmmeldingen
naar het binnendeel/de regelmodule (VVM /
SMO).

BASISHANDELINGEN
• Zorg dat de luchtstroom naar de buitenunit (AMS 20)
niet wordt geblokkeerd door vreemde voorwerpen.

• Let op dat de AMS 20 geen uitwendige schade heeft.

IJSVORMING IN DE VENTILATOR, HET
ROOSTER EN/OF DE VENTILATORCONUS
OP DE BUITENUNIT (AMS 20)
Stel “Ventilator ontdooien” in in de binnenunit/regelunit.
Zie voor meer informatie hoofdstuk "Controle –Warmte-
pomp EB101" in de installatiehandleiding.

Neem bij problemen contact op met uw installateur.

WATER ONDER DE BUITENUNIT AMS 20
(GROTE HOEVEELHEID)
Controleer of dewaterafvoer via de condenswaterleiding
(KVR 10) werkt.
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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 CGOosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)845 095 1200
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

SWEDENRUSSIAPOLAND

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 3000
info@nibe.se
nibe.se

EVAN
bld. 8, Yuliusa Fuchika str.
603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 419 57 06
kuzmin@evan.ru
nibe-evan.ru

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawla II 57, 15-703 Bialystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz
AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

Voor landen die niet in deze lijst staan, kunt u contact opnemen met NIBE Sweden of kunt u kijken op nibe.eu
voor meer informatie.

www.volundvt.dk
www.nibe.cz
www.knv.at
www.nibe.de
www.nibe.fr
www.nibe.fi
www.nibe.no
www.nibenl.nl
www.nibe.co.uk
https://www.nibe.se
http://www.nibe-evan.ru
www.biawar.com.pl
www.nibe.ch
https://www.nibe.eu


NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu
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Deze handleiding is een publicatie van NIBE Energy Systems. Alle productillustraties, feiten
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