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Šiame vadove aprašytos montavimo ir priežiūros
procedūros, kurias atlieka specialistai.

Instrukcijų vadovas turi būti paliekamas klientui.

Sistemos sprendimas
AMS 20 reikia montuoti su HBS 20 ir patalpų moduliu
(VVM) arba valdymo moduliu (SMO), kad būtų įrengtas
visas sistemos sprendimas.

Simboliai
pastaba
Šis simbolis žymi pavojų žmogui arba įrenginiui.

įspėjimas
Šis simbolis žymi svarbią informaciją apie tai, į
ką turėtumėte atkreipti dėmesį įrengdami arba
atlikdami savo įrenginių techninę priežiūrą.

REKOMENDACIJA
Šis simbolis žymi patarimus, kaip lengviau
naudoti gaminį.

Ženklinimas
CE ženklas yra privalomas daugeliui ES
parduodamų gaminių, nepaisant jų pagaminimo
vietos.

CE

Elektrotechninės įraangos apsaugos klasė.IP21

Degu.

Pavojus žmonėms arba įrenginiui.
!

Skaitykite naudotojo vadovą.

Skaitykite naudotojo vadovą.

Skaitykite montuotojo vadovą.

Serijos numeris
Paslaugų kodą ir serijos numerį galite rasti (PF3) dešinėje
pusėje AMS 20.

PF3

įspėjimas
Kreipdamiesi dėl remonto arba palaikymo, turite
nurodyti gaminio techninės priežiūros kodą ir
serijos numerį.
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Kontrolinis lapas: Patikros prieš atidavimą
eksploatuoti

PatikrintaPastabosŠaltnešio sistema

Vamzdžių ilgis

Aukščio skirtumas

Slėgio bandymas

Nuotėkio bandymas

Galutinis vakuumo slėgis

Vamzdžio izoliacija

PatikrintaPastabosElektros instaliacija

Pagrindinis agregato saugiklis

Grupės saugiklis

Apkrovos monitorius / srovės stiprumo
sensoriai (jungiami prie vidaus modulio

/ valdymo modulis.)

KVR 10

Montuodami AMS 20-6 / HBS 20-6
patikrinkite, ar vidaus modulio / valdymo
modulio programinės įrangos versija
atitinka bent jau nurodytą lentelėje, žr.
skyrių „Programinės įrangos versija“.

PatikrintaPastabosVėsinimas

Vamzdžių sistema, kondensato izoliacija
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Suderinami vidaus moduliai (VVM) ir valdymo
moduliai (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

Programinės įrangos
versija
PROGRAMINĖS ĮRANGOS VERSIJA
Tam, kad „AMS 20-6 / HBS 20-6“ galėtų sąveikauti su
vidaus moduliu (VVM) / valdymo moduliu (SMO),
įrenginio versija turi būti bent tokia, kokia nurodyta
lentelėje.

Programinės įrangos versijaVidaus modulis /
valdymo modulis

1.7VVM S320
1.7SMO S40
9298VVM 225
9298VVM 310 / VVM 500
9298VVM 320
9298SMO 20
9298SMO 40

NIBE AMS 20SKYRIUS 1 | Svarbi informacija6



Vidaus moduliai
VVM S320
Nerūdijantis plienas, 3x230 V

Dalies Nr. 069 201

VVM S320
Nerūdijantis plienas, 1x230 V

Dalies Nr. 069 198

VVM S320
Nerūdijantis plienas, 3x400 V

Dalies Nr. 069 196

VVM S320
Emalis, 3x400 V

Dalies Nr. 069 206

VVM 225
Nerūdijantysis plienas, 3 X
230 V

Dalies Nr. 069 230

VVM 225
Nerūdijantysis plienas, 1 X
230 V

Dalies Nr. 069 231

VVM 225
Emalis (DK), 3 X 400 V

Dalies Nr. 069 228

VVM 225
Emalis, 3x400 V

Dalies Nr. 069 227

VVM 310VVM 225
Nerūdijantysis plienas, 3 X
400 V

Dalies Nr. 069 229

Nerūdijantysis plienas, 3 X
400 V

Dalies Nr. 069 430

VVM 320
Nerūdijantis plienas, 1x230 V

Dalies Nr. 069 111

VVM 310
Nerūdijantysis plienas, 3 X
400 V

Su integruotu EMK 310

Dalies Nr. 069 084

VVM 320
Emalis, 3x400 V

Su integruotu EMK 300

Dalies Nr. 069 203

VVM 320
Nerūdijantis plienas, 3x230 V

Dalies Nr. 069 113

VVM 500
Nerūdijantysis plienas, 3 X
400 V

Dalies Nr. 069 400

VVM 320
Nerūdijantis plienas, 3x400 V

Dalies Nr. 069 109
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Valdymo moduliai
SMO S40

Valdymo modulis

Dalies Nr. 067 654

SMO 20

Valdymo modulis

Dalies Nr. 067 224

SMO 40

Valdymo modulis

Dalies Nr. 067 225
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Vežimas ir saugojimas
AMS 20 turi būti transportuojamas ir laikomas vertikaliai.

pastaba
Pasirūpinkite, kad transportuojant šilumos
siurblys neapvirstų.

Surinkimas
• AMS 20 pastatykite lauke ant tvirto lygaus pagrindo,

galinčio atlaikyti jo svorį, pageidautina – ant betoninio
pamato. Jei naudojamos betono plokštės, jos turi
remtis į asfaltą arba čerpes.

• Betono pagrindas ar plokštės turi būti išdėstytos taip,
kad apatinis garintuvo kraštas būtų vidutinio vietinio
sniego gylio lygyje, bet ne mažiau kaip 300 mm.
Mūsų stovus ir laikiklius žr. 30 psl.

• AMS 20 neturėtų būti statomas prie triukšmui jautrių
sienų, pvz., šalia miegamojo.

• Taip pat įsitikinkite, kad pastatymo vieta nekels
nepatogumų kaimynams.

• AMS 20 neturi būti įrengtas taip, kad galėtų
pakartotinai cirkuliuoti lauko oras. Dėl to sumažėja galia
ir pablogėja efektyvumas.

• Garintuvas turi būti pridengtas nuo tiesioginio vėjo,
galinčio neigiamai paveikti atitirpinimo funkciją.
Pastatykite nuo vėjo apsaugotą AMS 20 priešais
garintuvą.

• Gali atsirasti didelis kiekis kondensacijos vandens arba
atitirpinant susidariusio tirpsmo vandens.
Kondensacijos vanduo turi būti išleidžiamas į kolektorių
arba panašiai pašalinamas (žr. 10 psl.).

• Įrengiant reikia saugotis, kad šilumos siurblys nebūtų
subraižytas.

LEK

XX mm300 mm

Nedėkite AMS 20 tiesiai ant vejos ar kitokio nevientiso
paviršiaus.

Jei yra pavojus, kad nuo stogo nuslys sniego nuošliauža,
būtina pastatyti apsauginį stogelį arba dangtį, kuris
apsaugotų šilumos siurblį, vamzdžius ir laidus.

9SKYRIUS 2 | Pristatymas ir tvarkymasNIBE AMS 20

2 Pristatymas ir tvarkymas



PERKĖLIMAS IŠ GATVĖS Į ĮRENGIMO VIETĄ
Jei pagrindas netrukdo, paprasčiausia naudoti padėklų
vežimėlį, kad būtų galima nugabenti AMS 20 į įrengimo
vietą.

pastaba
Sunkio centras yra paslinktas į vieną šoną (žr.
ženklus ant pakuotės).

Jei AMS 20 reikia gabenti per minkštą pagrindą, pvz.,
pievą, rekomenduojame naudoti sunkvežimį su kranu,

kad įrenginį būtų galima perkelti į įrengimo vietą. Kai
AMS 20 keliamas kranu, pakuotė turi likti nepažeista, o
apkrova turi būti paskirstyta naudojant strėlę, žr.
iliustraciją pirmiau.

Jei krano naudoti neįmanoma, AMS 20 gali būti
transportuojamas pailgintu krovinių vežimėliu. AMS 20
Turi būti naudojamas toje pusėje, kuri pažymėta kaip
„heavy side“ (sunkioji pusė), o norint pakelti AMS 20
reikia dviejų žmonių.

PERKĖLIMAS NUO PADĖKLO Į GALUTINĘ
PASTATYMO VIETĄ
Prieš keldami nuimkite pakuotę ir prie padėklo laikantį
tvirtinimo diržą.

Užmaukite kėlimo diržus ant kiekvienos mašinos kojelės.
Norint perkelti nuo padėklo ant pagrindo, reikalingi keturi
asmenys – po vieną kiekvienam kėlimo diržui.

Draudžiama kelti už kitų aparato dalių, išskyrus jo kojas.

IŠMETIMAS
Išmetant gaminys pašalinamas atvirkštine tvarka. Kelkite
už apatinės plokštės, o ne už padėklo!

KONDENSATO NUOTĖKIS
Kondensatas nuteka ant žemės po AMS 20. Norint
išvengti žalos namui ir šilumos siurbliui, kondensatas
turi būti surenkamas ir pašalinamas.

pastaba
Šilumos siurblio veikimui užtikrinti svarbu, kad
kondensacijos vanduo būtų nuvedamas šalin
ir kad kondensacijos vandens nuotėkio drenažo
sistema nebūtų įrengta taip, kad galėtų padaryti
žalos namui.

pastaba
Norint užtikrinti šią funkciją, turėtų būti
naudojamas priedas KVR 10. (Komplekte nėra)

KVR 10 prijungimas atliekamas HBS 20, ties
gnybtų plokšte AA23:X1.

pastaba
Elektros įrenginių įrengimo ir laidų sujungimo
darbai turi būti atliekami prižiūrint įgaliotam
elektrikui.

pastaba
Savaime besireguliuojantys šildymo kabeliai
neturi būti prijungiami.

• Kondensacijos vanduo (iki 50 litrų / 24 val.) turi būti
vamzdžiu nukreipiamas šalin į tinkamą išleidimo
sistemą, rekomenduojama, kad atstumas lauke būtų
kuo trumpesnis.

• Vamzdžio dalis, kurią gali veikti šaltis, turi būti šildoma
per šildymo kabelį, kad neužšaltų.

• Nukreipkite vamzdį žemyn nuo AMS 20.

• Kondensacijos vandens vamzdžio išvadas turi būti
tokiame gylyje, kokio nepasiekia šaltis, arba turi būti
įrengtas patalpoje (atsižvelgiant į vietinius įstatymus
ir teisės aktus, galimos išlygos).

• Įrenginiuose, kurių kondensacijos vandens vamzdyje
gali vykti oro cirkuliacija, naudokite vandens gaudyklę.

• Izoliacija turi būti glaudžiai prispausta prie
kondensacijos vandens lovelio apačios.

Šildytuvo išpylimo kanalas, valdymas
Į šildytuvo išpylimo kanalą tiekiama srovė, kai atitinkama
viena iš šių sąlygų:

1. Po paskutinio įjungimo kompresorius veikė ne
trumpiau kaip 30 minučių.

2. Aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 1 °C.
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Rekomenduojama kondensacijos vandens
nuvedimo alternatyva
Išleidimas patalpoje

Hidraulinis uždoris

Sandūra

Kondensacijos vanduo nuvedamas į vidaus išleidimo
sistemą (pagal vietos taisykles ir nuostatus).

Nuveskite vamzdį žemyn nuo oro / vandens siurblio.

Kondensacijos vandens vamzdis turi būti su hidrauliniu
uždoriu, kad išvengtumėte oro cirkuliacijos vamzdyje.

KVR 10 padalyta kaip pavaizduota. Vamzdžių
išvedžiojimas namo viduje neįtrauktas.

Akmens kesonas

LEK

Frostfritt 
Neužšąlantis

ilgis

Jei name yra rūsys, akmens kesonas turi būti įrengiamas
taip, kad kondensacijos vanduo neturėtų įtakos namui.
Priešingu atveju akmens kesonas gali būti įrengiamas
tiesiai prie šilumos siurblio.

Kondensacijos vandens vamzdžio išvadas turi būti
tokiame gylyje, kokio nepasiekia šaltis.

Drenažas latakais

pastaba
Sulenkite žarną, suformuodami hidraulinį uždorį
(žr. paveikslėlį).

LEK

Frostfritt

djup

Hidraulinis uždoris

Neužšąla
ilgis

Hidraulinis uždoris

LEK

Iš oro / vandens
šilumos siurblio

• Kondensacijos vandens vamzdžio išvadas turi būti
tokiame gylyje, kokio nepasiekia šaltis.

• Nuveskite vamzdį žemyn nuo oro / vandens siurblio.

• Kondensacijos vandens vamzdis turi būti su hidrauliniu
uždoriu, kad išvengtumėte oro cirkuliacijos vamzdyje.

• Įrengimo ilgis gali būti reguliuojamas pagal hidraulinio
uždorio dydį.

įspėjimas
Jei nenaudojama nei viena iš rekomenduojamų
alternatyvų, būtina užtikrinti veiksmingą
kondensacijos vandens nuvedimą.
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MONTAVIMUI REIKALINGAS PLOTAS
Rekomenduojamas atstumas tarp AMS 20 ir namo
sienos turi būti bent 15 cm. Tuščia erdvė virš AMS 20
turi būti ne mažesnė kaip 100 cm. Tačiau priekyje laisvos
vietos turi būti 100 cm, kad ateityje būtų galima atlikti
techninę priežiūrą

150 mm 

300 mm 300 mm 

5
 m

 

Mažiausia
tuščia erdvė

Mažiausias atstumas naudojant
kelis AMS 20

30 cm

Bent 100 cm

Tuščia erdvė už
įtaiso

Bent
15 cm

30 cm

Tačiau priekyje turi būti 100 cm tuščios vietos, kad ateityje būtų
galima atlikti techninę priežiūrą.
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Dangčių nuėmimas
AMS 20-6
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Sudedamųjų dalių išdėstymas 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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Sudedamųjų dalių
sąrašas AMS 20
(EZ101)
VAMZDŽIŲ JUNGTYS

Aptarnavimo vožtuvas, skysčio pusėQM36
Aptarnavimo vožtuvas, dujų pusėQM37
Sujungimas, techninė priežiūraXL20
Jungtis, dujų linijaXL52
Jungtis, skysčių linijaXL53

ELEKTROS SISTEMOS DALYS
Kondensato nuvedimo įrenginio kaitinimo
elementas

EB11 (DH)

VentiliatoriusGQ1 (FM01)
Valdymo skydas(PWB1)
Gnybtų blokas, įėjimo srovė ir ryšysX1 (TB)

KOMPRESORIAUS SISTEMOS
SUDEDAMOSIOS DALYS

Kompresoriaus šildytuvasEB10 (CH)
GarintuvasEP1
KompresoriusGQ10 (CM)
Plėtimosi vožtuvas, šildymasQN1 (EEV-H)
Keturkryptis vožtuvasQN2(20S)

KITA
Lentelė su serijos numeriuPF3

Pavadinimai pagal standartą EN 81346-2.

Žymėjimas skliaustuose atitinka tiekėjo standartą.
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Elektros skydelis
SUDEDAMŲJŲ DALIŲ IŠDĖSTYMASAMS 20

AMS 20-6

TB

PWB1

U
N

TB

Kabelio
laikiklis

Elektros sistemos dalys AMS 20
Kompresoriaus šildytuvas(CH)
Kondensato nuvedimo įrenginio kaitinimo
elementas

(DH)

SaugiklisF
Ventiliatoriaus variklis(FM01)
Valdymo skydas(PWB1)
Gnybtų blokas, įėjimo srovė ir ryšys(TB)

Pavadinimai pagal standartą EN 81346-2.

Žymėjimas skliaustuose atitinka tiekėjo standartą.
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Jutiklio padėtis
TEMPERATŪROS JUTIKLIO PADĖTIES NUSTATYMAS

BE1QN2
GQ1

GQ10

QN1
EEV-H

BT28
Įvadas

Išorinis modulis AMS 20-6

Srovės stiprumo jutiklisBE1 (CT)
Lauko temperatūraBT28 (Tho-A)
VentiliatoriusGQ1 (FM01)
KompresoriusGQ10 (CM)
Plėtimosi vožtuvas, šildymasQN1 (EEV-H)
Keturkryptis vožtuvasQN2 (20S)
Karštų dujų jutiklisTho-D
Garintuvo jutiklis, išorinisTho-R

Pavadinimai pagal standartą EN 81346-2.

Žymėjimas skliaustuose atitinka tiekėjo standartą.
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JUTIKLIO DUOMENYS AMS 20-6

Tho-D

0
0 20 40 60 80

20

40

120

160

Resitans

(kΩ)

Temperatur

(°C)

15090 110 130

60

80

100

140

Varža
(kΩ)

Temperatūra
(°C)

Tho-A, R

0
0 20 40 60 80

4

6

14

18

Resitans

(kΩ)

Temperatur

(°C)

100

8

10

12

16

2

Varža
(kΩ)

Temperatūra
(°C)
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pastaba
Informacija: žr. HBS 20 montuotojo vadovo
skyrių „Vamzdžių jungtys“.
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Bendroji dalis
AMS 20 ir HBS 20 energijos maitinimo bloke nėra
grandinės pertraukiklio. Todėl kiekvienas atskiras energiją
tiekiantis kabelis turi būti prijungtas prie savo grandinės
pertraukiklio paliekant ne mažesnį nei 3 mm tarpą.
Prijungiamas maitinimas turi būti 230 V, ~ 50 Hz ir
tiekiamas per elektros paskirstymo skydelį su saugikliais.

• Prieš atlikdami namo elektros instaliacijos izoliacijos
bandymus, atjunkite SPLIT BOX HBS 20 ir lauko
modulį AMS 20.

• Saugiklių vardinės srovės vertės nurodytos
techniniuose duomenyse, „Apsauga saugikliais“.

• Tais atvejais, kai pastate įrengtas įžeminimo grandinės
pertraukiklis, įrenginiui AMS 20 reikia sumontuoti
atskirą įžeminimo grandinės pertraukiklį.

• Draudžiama įrengti šią jungtį be elektros energijos
tiekėjo leidimo, ji turi būti įrengiama prižiūrint
kvalifikuotam elektrikui.

• Kabeliai turi būti tiesiami taip, kad jų nepažeistų
metaliniai kampai arba neprispaustų skydai.

• AMS 20 tiekiamas su vienos fazės kompresoriumi. Tai
reiškia, kad veikiant kompresoriui viena iš fazių bus
apkrauta tam tikra apkrova amperais (A). Patikrinkite
maksimalią apkrovą toliau pateiktoje lentelėje.

Didžiausia srovė (A)Lauko modulis

15AMS 20-6

• Didžiausia leidžiama fazių apkrova vidaus modulyje
arba valdymo modulyje gali būti apribojama iki
mažesnės didžiausios srovės vertės.

pastaba
Elektros instaliacijos ir elektros sistemos
priežiūros darbai turi būti atliekami prižiūrint
kvalifikuotam elektrikui. Prieš atlikdami bet
kokius techninės priežiūros darbus grandinės
pertraukikliu nutraukite elektros srovės tiekimą.
Elektros sistemos įrengimo ir instaliacijos darbai
turi būti atliekami pagal galiojančius
nacionalinius reikalavimus.

pastaba
Prieš paleisdami prietaisą, patikrinkite jungtis,
pagrindinę įtampą ir fazinę įtampą, kad
nepažeistumėte oro / vandens šilumos siurblio
elektroninės sistemos.
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PAGRINDINĖ SCHEMA, ELEKTROS INSTALIACIJA

LPEN 1 L2 L3

Elektros
paskirstymo blokasAtjungiklis

Ryšio
kabelis

HBS 20

AMS 20

Maitinimo kabelis

*Srovės jutiklis

NIBE Vidaus modulis

* Tik 3 fazių instaliacijoje.

Elektros sistemos
dalys
Sudedamųjų dalių išdėstymą žr. skyriuje „Šilumos
siurblio konstrukcija“, „Elektros skydelis“.

Prieiga prie elektros
jungties
DANGČIŲ NUĖMIMAS
Žr. skyrių „Dangčių nuėmimas“.
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Jungtys
pastaba
Siekiant apsaugoti nuo trukdžių, neekranuoti
ryšio ir (arba) jutiklių kabeliai, jungiantys su
išoriniais įrenginiais, turi būti tiesiami ne arčiau
kaip 20 cm iki aukštosios įtampos kabelių.

ELEKTROS MAITINIMO JUNGTIS AMS 20

UN

Įvadas

NIBE AMS 20SKYRIUS 5 | Elektros jungtys22



RYŠIŲ JUNGTIS

TB

Ryšių jungtis prijungiama prie gnybtų plokštės TB. Taip
pat žr. skyrių „Elektros grandinės schema“.

Daugiau informacijos rasite SPLIT BOX HBS 20
montuotojo vadove.

PRIEDŲ PRIJUNGIMAS
Priedų prijungimo nurodymus rasite su atitinkamais
priedais pateikiamose įrengimo instrukcijose. Žr. 30
psl., kuriame pateikiamas priedų, kuriuos galima naudoti
su AMS 20, sąrašas.

pastaba
Daugiau informacijos: žr. HBS 20 montuotojo
vadovo skyrių „Elektros jungtys“.
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pastaba
Informacija: žr. HBS 20 montuotojo vadovo
skyrių „Atidavimas eksploatuoti ir derinimo
darbai“.
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derinimo darbai



pastaba
Informacija: žr. HBS 20 montuotojo vadovo
skyrių „Valdymas – šilumos siurblys EB101“.
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7 Valdymas – šilumos siurblys
EB101



pastaba
Daugiau informacijos: žr. HBS 20 montuotojo
vadovo skyrių „Komforto trukdžiai“.
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Priežastis gali būtiAprašasAvarinio signalo tekstas
ekrane

Avar. sign.
S serija

Avar. sign.
VVM/SMO

• Silpnas srautas veikiant
šildymui

• Nustatytos per aukštos
temperatūros

Per aukšta kondensatoriaus
išleidžiamo srauto temperatūra.
Savaime nusistatantis iš naujo.

Aukšta kondensatoriaus
išvado temperatūra

215162

• Temperatūra, generuojama
kito šilumos šaltinio

Per aukšta į kondensatorių
įtekančio srauto temperatūra.
Savaime nusistatantis iš naujo.

Aukšta kondensatoriaus
įvado temperatūra

216163

• Nustatykite, kada šilumos
siurblys pradeda atitirpinimo
procedūrą

Ne pavojaus signalas, o
eksploatacinė būsena.

Atliekamas atitirpinimas221183

• Visi AMS 20 grandinės
pertraukikliai išjungti

• Netinkamai išvedžiotas kabelis

Ryšys tarp valdymo skydo ir
ryšio plokštės pertrauktas.
Valdymo skydo (PWB1)
jungiklyje CNW2 turi būti 22
voltų nuolatinė srovė (DC).

OU ryšio klaida232223

• Ventiliatorius negali laisvai
suktis

• Sugedęs valdymo skydas,
esantis AMS 20

• Sugedęs ventiliatoriaus variklis

• Užsiteršusi valdymo plokštė,
esanti AMS 20

• Saugiklis (F2) perdegęs

AMS 20 ventiliatoriaus greičio
svyravimai.

Įspėjamasis
ventiliatoriaus signalas

233224

• Jutiklis neveikia (žr. skyrių
„Ryšių jungtis“)

• Nepakankama oro cirkuliacija
arba užblokuotas šilumokaitis

• Jei sutrikimas išlieka vėsinant,
gali būti, kad nepakanka
šaltnešio.

• Sugedęs valdymo skydas,
esantis AMS 20

Karštų dujų jutiklio (Tho-D)
temperatūros nuokrypis du
kartus per 60 min. arba 60 min.
nepertraukiamai.

Nuolat aukšta karštų dujų
temperatūra

238230

• AMS 20 netiekiamas
maitinimas

• Ryšio kabelio sutrikimas

Ryšio su priedų plokšte triktisRyšio klaida247254

27SKYRIUS 9 | Įspėjamųjų signalų sąrašasNIBE AMS 20

9 Įspėjamųjų signalų sąrašas



Priežastis gali būtiAprašasAvarinio signalo tekstas
ekrane

Avar. sign.
S serija

Avar. sign.
VVM/SMO

• Jutiklis neveikia (žr. skyrių
„Iškilę nepatogumai“)

• Nepakankama oro cirkuliacija
arba užblokuotas šilumokaitis

• Sugedęs valdymo skydas,
esantis AMS 20

• Per daug šaltnešio

Šilumokaičio jutiklio (Tho-R1/R2)
temperatūros nuokrypis penkis
kartus per 60 min. arba 60 min.
nepertraukiamai.

Aukšta temperatūra
šilumokaityje

251261

• Gali įvykti, kai 15 V srovės
tiekimas į inverterio PCB yra
nestabilus.

Kai IPM (išmanusis elektros
srovės modulis, ang. „Intelligent
power module“) rodo FO signalą
(Klaidinga išvestis, ang. „Fault
Output“) penkis kartus 60
minučių laikotarpiu.

Elektrinis tranzistorius
per daug įkaitęs

252262

• Maitinimo įvado trukdžiai

• Uždarytas techninės priežiūros
vožtuvas

• Nepakanka šaltnešio

• Kompresoriaus sutrikimas

• Sugedusi AMS 20 inverterio
valdymo plokštė

Įtampa iš inverterio viršija
parametrus keturis kartus per 30
minučių.

Inverterio klaida253263

• Atvira ryšio tarp plokščių
grandinė

• Sugedusi AMS 20 inverterio
valdymo plokštė

• Sugedęs valdymo skydas,
esantis AMS 20

Sugedęs ryšys tarp inverterio
montavimo plokštės ir valdymo
skydo.

Inverterio klaida254264

• Sugedęs ventiliatoriaus variklis

• Sugedusi AMS 20 inverterio
valdymo plokštė

Nuolatinis tranzistoriaus srovės
svyravimas, trunkantis 15
minučių

Inverterio klaida255265

• Uždarytas techninės priežiūros
vožtuvas

• Atsilaisvinusi jutiklio jungtis
(BT15, BT3)

• Jutiklio gedimas (BT15, BT3)

• Per mažai šaltnešio

Paleidus vėsinimo režimu
nustatyta, kad nepakanka
šaltnešio.

Nepakanka šaltnešio256266

• Sugedusi AMS 20 inverterio
valdymo plokštė

• Sugedęs valdymo skydas,
esantis AMS 20

• Kompresoriaus sutrikimas

Nepavyko paleisti kompresoriausInverterio klaida257267

• Staigus maitinimo dingimasViršįtampis, inverterio A/F
modulis

Inverterio klaida258268

• Šaltų orų sąlygos

• Jutiklio triktis

BT28 (Tho-A) temperatūra
žemesnė nei nustatytoji vertė,
kuriai esant leidžiama veikti

Šaltas oras lauke260271

• Šiltų orų sąlygos

• Jutiklio triktis

BT28 (Tho-A) temperatūra
aukštesnė nei nustatytoji vertė,
kuriai esant leidžiama veikti

Karštas oras lauke261272
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Priežastis gali būtiAprašasAvarinio signalo tekstas
ekrane

Avar. sign.
S serija

Avar. sign.
VVM/SMO

• Atvira grandinė arba trumpasis
jungimas jutiklio įvade

• Jutiklis neveikia (žr. skyrių
„Iškilę nepatogumai“)

• Sugedęs valdymo skydas,
esantis AMS 20

Jutiklio triktis, šilumokaitis,
esantis AMS 20(Tho-R).

Jutiklio triktis Tho-R147277

• Atvira grandinė arba trumpasis
jungimas jutiklio įvade

• Jutiklis neveikia (žr. skyrių
„Iškilę nepatogumai“)

• Sugedęs valdymo skydas,
esantis AMS 20

Jutiklio triktis, lauko
temperatūros jutiklis, esantis
AMS 20 BT28 (Tho-A).

Jutiklio triktis Tho-A148278

• Atvira grandinė arba trumpasis
jungimas jutiklio įvade

• Jutiklis neveikia (žr. skyrių
„Iškilę nepatogumai“)

• Sugedęs valdymo skydas,
esantis AMS 20

Jutiklio triktis, karštos dujos,
esančios AMS 20 (Tho-D).

Jutiklio triktis Tho-D149279

• Atvira grandinė arba trumpasis
jungimas jutiklio įvade

• Jutiklis neveikia (žr. skyrių
„Iškilę nepatogumai“)

• Sugedęs valdymo skydas,
esantis AMS 20

Jutiklio triktis, įsiurbiamos dujos,
esančios AMS 20 (Tho-S).

Jutiklio triktis Tho-S150280

• Atvira grandinė arba trumpasis
jungimas jutiklio įvade

• Jutiklis neveikia (žr. skyrių
„Iškilę nepatogumai“)

• Sugedęs valdymo skydas,
esantis AMS 20

• Šaltnešio grandinės sutrikimas

Jutiklio sutrikimas, (AMS 20)
žemo slėgio siųstuvas.

Jutiklio triktis LPT151281

• Lauko modulis ir patalpų
modulis (VVM) / valdymo
modulis (SMO) nesuderinami.

Šilumos siurblys ir patalpų
modulis (VVM) / valdymo
modulis (SMO) tinkamai neveikia
kartu dėl techninių parametrų.

Nesuderinamas lauko oro
šilumos siurblys

269294
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Išsamią informaciją apie priedus ir visų priedų sąrašą
galima rasti nibe.eu.

Ne visi priedai yra prieinami visose rinkose.

KONDENSACIJOS VANDENS VAMZDIS

KVR 10-10 F2040 / HBS
1 metro

Dalies Nr. 067 614

KVR 10-30 F2040 / HBS
3 metro

Dalies Nr. 067 616

KVR 10-60 F2040 / HBS
6 metro

Dalies Nr. 067 618

STOVAS IR LAIKIKLIAI

Pagrindas
Skirta AMS 20-6 , -8, -12, -16

Dalies Nr. 067 651

Sieninis laikiklis
Skirta AMS 20-6, -8, -12

Dalies Nr. 067 600

ŠALTNEŠIO VAMZDŽIO KOMPLEKTAS
1/4 col. / 1/2 col., 12 metrų, izoliuota,
skirta HBS 05-6, HBS 20-6 ir AMS 10-6, AMS 20-6

Dalies Nr. 067 591
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Garso slėgio lygiai
AMS 20 paprastai statoma prie namo sienos, dėl to
tiesiogiai paskirstomas garsas, tai reikėtų įvertinti.
Atitinkamai, visuomet turite mėginti rasti vietą toje
pusėje, kuri nukreipta į vietą, kur kaimynams triukšmas
trukdys mažiausiai.

Garso slėgio lygius dar įtakoja sienos, plytos, žemės
lygio skirtumai ir t. t., todėl duomenis reikia vertinti tik
kaip orienatcines reikšmes.

2 m

4 m

6 m

10 m

UN

Triukšmas, AMS 20-6

54LW(A)Garso galios lygis pagal EN 12102 esant 7/35 ℃ (vardinė vertė)*

40dB(A)Garso slėgio lygis, kai įrenginys laisvai stovi 2 m atstumu (vardinė vertė)*
30,5dB(A)Garso slėgio lygis, kai įrenginys laisvai stovi 6 m atstumu (vardinė vertė)*
26dB(A)Garso slėgio lygis, kai įrenginys laisvai stovi 10 m atstumu (vardinė vertė)*

* Laisva erdvė.
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Techniniai duomenys
AMS 20

AMS 20-6Lauko modulis

Lauko
temp. /
tiekimo
temp.

Šildymas

Galios duomenys pagal EN 14511 ΔT5K

Pajėgumas / įėjimo galia / COP (kW / kW / -)
esant vardiniam srautui 2,64 / 0,486 / 5,427/35 °C

(grindų)
2,31 / 0,56 / 4,132/35 °C

(grindų)
5,55 / 2,05 / 2,717/35 °C

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

Pajėgumas / įėjimo galia / EER (kW / kW / -)
esant didžiausiam srautui

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

Elektros sistemos duomenys
230V 50 Hz, 230V 2AC 50HzVardinė įtampa

15ArmsDidž. srovė

16ArmsRekomenduojamas saugiklio stiprumas

5ArmsPaleidimo srovė

2 530m3/hDidž. ventiliatoriaus srautas (šildymas, vardinis)

50WVentiliatoriaus galia

110WŠildytuvo išpylimo kanalas (įmontuotas)

Grįžtamasis ciklasAtitirpinmas

IP24Korpuso klasė

Šaltnešio grandinė
R32Šaltnešio tipas

675GWP šaltnešis

Dvigubas sukamasisKompresorius

1,3kgŠaltnešio kiekis

0,88tCO2 ekviv.

-MPa (bar)Išjungimo reikšmė, slėgio jungiklis, aukštas slėgis

4,5 (45)MPa (bar)Aukšto slėgio pertraukimo reikšmė

-MPa (bar)Išjungimo reikšmė, slėgio jungiklis, žemas slėgis (15 s)

30*mDidž. ilgis, šaltnešio vamzdis, vienakryptis

20mDidž. aukščių skirtumas, šaltnešio vamzdis

Dujų vamzdis: OD12,7 (1/2 col.)
Skysčio vamzdis: OD6,35 (1/4 col.)

Matmenys, šaltnešio vamzdis

Vamzdžių jungtys
Dešinė pusėVamzdžių prijungimo galimybė

PlatėjantiVamzdžių jungtys

Matmenys ir svoris
800mmPlotis

290mmStoris

640mmAukštis

46kgSvoris

Kita
Švinas žalvariniuose komponentuoseMedžiagos pagal Direktyvos (EG) Nr. 1907/2006 33 straipsnį (Reach)

064 235Dalies Nr.

* Jei šaltnešio vamzdžių ilgis viršija 15 m, reikia papildomai įpilti šaltnešio po 0,02 kg/m. Panaudodami kartu pateikiamą etiketę, nurodykite
naują įrenginio šaltnešio kiekį.
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SCOP IR PDESIGNH

SCOP ir Pdesignh AMS 20 pagal EN14825

AMS 20-6 /
HBS 20-6

Išorinis modulis / SPLIT „Box“

SCOPPdesignh

5,085,2SCOP 35 Vidutinis klimatas

3,585,6SCOP 55 Vidutinis klimatas

4,255,8SCOP 35 Šaltas klimatas

3,175,7SCOP 55 Šaltas klimatas

6,765,57SCOP 35 Šiltas klimatas

4,555,48SCOP 55 Šiltas klimatas

ENERGIJOS DUOMENYS, VIDUTINIS KLIMATAS

AMS 20-6
/ HBS 20-6

Modelis

SMOValdymo modulio modelis

35 / 55°CPasirenkama temperatūra

A+++ / A++Produkto patalpų šildymo našumo klasė1)

A+++ / A++Patalpų šildymo sistemos energinio naudingumo klasė2)

1Produkto patalpų šildymo našumo klasės skalė nuo A++ iki G.

2Sistemos patalpų šildymo našumo klasės skalė nuo A+++ iki G.

Nurodant sistemos našumą, atsižvelgta ir į valdiklį. Jei prie sistemos pridedamas papildomas katilas arba šildymo naudojant saulės energiją
sistema, bendrąjį sistemos našumą reikia perskaičiuoti.
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Darbo zona
Kompresoriaus veikimas – šildymas
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Energijos sąnaudų ženklinimas
INFORMACINIS LAPAS

NIBETiekėjas

AMS 20-6 / HBS 20-6Modelis

35 / 55°CPasirenkama temperatūra

A+++ / A++Patalpų šildymo našumo klasė, vidutinis klimatas

5 / 6kWVardinė šildymo galia (Pdesignh), vidutinis klimatas
2 116 / 3 250kWhMetinės energijos sąnaudos patalpoms šildyti, vidutinis

klimatas
200 / 139%Sezoninis vidutinis patalpų šildymo našumas, vidutinis

klimatas
35dBGarso galios lygis LWA patalpoje

6 / 6kWVardinė šildymo galia (Pdesignh), šaltas klimatas
6 / 5kWVardinė šildymo galia (Pdesignh), karštas klimatas

3 487 / 4 604kWhMetinės energijos sąnaudos patalpoms šildyti, šaltas
klimatas

1 110 / 1 617kWhMetinės energijos sąnaudos patalpoms šildyti, karštas
klimatas

161 / 119%Sezoninis vidutinis patalpų šildymo našumas, šaltas
klimatas

265 / 178%Sezoninis vidutinis patalpų šildymo našumas, karštas
klimatas

54dBGarso galios lygis LWA lauke

ANT PAKUOTĖS PATEIKTI ENERGINIO NAŠUMO DUOMENYS

AMS 20-6 / HBS 20-6Modelis

SMOValdymo modulio modelis

35 / 55°CPasirenkama temperatūra

VIValdiklis, klasė
4,0%Valdiklis, našumo didinimas

204 / 143%Ant pakuotės nurodytas sezoninio patalpų šildymo
sistemos energinis našumas, vidutinis klimatas

A+++ / A++Ant pakuotės nurodyta sezoninio patalpų šildymo
sistemos energinio našumo klasė, vidutinis klimatas

165 / 123%Ant pakuotės nurodytas sezoninio patalpų šildymo
sistemos energinis našumas, šaltas klimatas

269 / 182%Ant pakuotės nurodytas sezoninio patalpų šildymo
sistemos energinis našumas, šiltas klimatas

Nurodant sistemos našumą, atsižvelgta ir į valdiklį. Jei prie sistemos pridedamas papildomas katilas arba šildymo naudojant saulės energiją
sistema, bendrąjį sistemos našumą reikia perskaičiuoti.
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TECHNINIAI DOKUMENTAI

AMS 20-6 / HBS 20-6Modelis

Oras–vanduo

Išleidžiamas oras–vanduo

Mišinys–vanduo

Vanduo–vanduo

Šilumos siurblio tipas

Taip NeŽemos temperatūros šilumos siurblys

Taip NeIntegruotas panardinamasis šildytuvas, skirtas papildomai
pašildyti

Taip NeKombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu

Vidutinis Šaltas ŠiltasKlimatas

Vidutinė (55 °C) Žema (35 °C)Pasirenkama temperatūra

EN14511 / EN14825 / EN12102Taikomi standartai
%139ƞsSezoninio patalpų šildymo sistemos energinis

našumas
kW5,6PratedVardinė šiluminė galia

Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumo koeficientas esant dalinei
apkrovai ir lauko temperatūrai Tj

Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumas esant dalinei apkrovai ir lauko
temperatūrai 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 (jei TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (jei TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin. lauko oro temperatūra°C-7TbivPerėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra
-COPcycCiklo intervalo efektyvumaskWPcychCiklo intervalo našumas

°C58WTOLAukščiausia tiekimo temperatūra-0,96CdhBlogėjimo koeficientas

Papildoma šilumaEnergijos sąnaudos dirbant kitais režimais, o ne aktyviu režimu
kW1,0PsupVardinė šiluminė galiakW0,007POFFAtjungtinis režimas

kW0,0112PTOIšjungto termostato režimas
ElektrosSunaudotos energijos tipaskW0,0107PSBBudėjimo režimas

kW0PCKKarterio šildytuvo režimas

Kiti elementai
m3/h2 340Vardinis oro srautas (oras–vanduo)KintamasisGalios valdymas
m3/hVardinis šildymo terpės srautasdB35 / 54LWAGarso galios lygis, patalpose / lauke
m3/hMišinio srautas naudojant šilumos siurblius

„mišinys–vanduo“ arba „vanduo–vanduo“
kWh3 250QHEMetinės energijos sąnaudos
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Elektros grandinės schema
AMS 20-6
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AprašasPaskirtis

Keturkrypčio vožtuvo solenoidas20S
Kompresorinis variklisCM
Gnybtų blokasCnA~Z
Srovės stiprumo jutiklisCT
Kondensato nuvedimo įrenginio kaitinimo elementasDH
SaugiklisF
Ventiliatoriaus variklisFM01
Indukcinė ritėL/L1
Plėtimosi vožtuvas šildymuiQN1 (EEV-H)
Plėtimosi vožtuvas vėsinimui(EEV-C)
Gnybtų blokasTB
Temperatūros jutiklis, lauko oroBT28 (Tho-A)
Karštų dujų temperatūros jutiklisTho-D
Temperatūros jutiklis, šilumokaitisTho-R
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VERTIMO LENTELĖ

VertimasLietuvių k.

2 kartus2 times
Keturkryptis vožtuvas4-way valve
Avarinis signalasAlarm
Pavojaus signalų išvestisAlarm output
Aplinkos temperatūros jutiklisAmbience temp
juodasBlack
mėlynasBlue
rudasBrown
Tiekimo siurblysCharge pump
Ryšio įvestisCommunication input
KompresoriusCompressor
ValdymasControl
Centrinio procesoriaus plokštėCPU card
Kompresoriaus šildytuvasCrank case heater
Šildytuvo nulašėjimo padėklas / šildytuvo kondensacijos
vandens lovelis

Drip tray heater

Garintuvas, temperatūros jutiklisEvaporator temp.
Išorinis ryšysExternal communication
Išorinis šildytuvasExternal heater (Ext. heater)
VentiliatoriusFan
Ventiliatoriaus greitisFan speed
FeritasFerrite
Skysčio linija, temperatūros jutiklisFluid line temp.
ŠildymasHeating
Aukšto slėgio presostatasHigh pressure pressostat
„gn/ye“ (geltonas / žalias)gn/ye (green/yellow)
Þemo slėgio presostatasLow pressure pressostat
Kitas įrenginysNext unit
SlopintuvasNoise filter
TiekimasMain supply
Įjungta / išjungtaOn/Off
KomplektacijaOption
Ankstesnis įrenginysPrevious unit
Automatinė apsaugaRCBO
RaudonaRed
Grįžtamoji linija, temperatūros jutiklisReturn line temp.
Srauto linija, temperatūros jutiklisSupply line temp.
Gaunama srovė / įtampaSupply voltage
Karštų dujų temperatūros jutiklisTemperature sensor, Hot gas
Įsiurbiamų dujų temperatūros jutiklisTemperature sensor, Suction gas
Tik du ventiliatoriaus blokaiTwo fan unit only
BaltasWhite
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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
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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,
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 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 3000
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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
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NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz
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Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch
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