AWBeter Installeren

Technisch bulletin voor de installateur
Zomer 2016

Het in bedrijf stellen van
de GeniaAir warmtepomp
 Vullen van het circuit
 Checklist voorafgaande activeren
 Activeren
 Werking controleren
 Werkingsgeluiden
 Jaarlijks onderhoud
 AWB onderhoud GeniaAir

Technisch Advies
Bij technische vragen, storingen of problemen kunt u altijd
telefonisch bij onze technische experts terecht.
Telefoon:
• 020 565 94 80

Onderdelenservice
Ma t/m vr:
Telefoon:

08.00 - 17.00 uur
• 020 565 94 90

Buiten stookseizoen

Stookseizoen

Tussen 18 april 2016 - 14 oktober 2016
Ma t/m vr*:
08.00 - 18.00 uur
Telefoon:
• 020 565 94 80

Tussen 15 oktober 2016 - 17 april 2017
Ma t/m vr:
08.00 - 18.00 uur
Telefoon:
• 020 565 94 80

Avond- en weekenddienst
Ma t/m vr*:
18.00 - 20.00 uur
Za:
09.00 - 17.00 uur
Telefoon:
• 020 565 94 85

Avond- en weekenddienst
Ma t/m vr*:
18.00 - 21.00 uur
Za,zo en feestdagen:
09.00 - 17.00 uur
Telefoon:
• 020 565 94 85

* juni/juli/augustus is de avonddienst bereikbaar vanaf 17.00 - 20.00 uur
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AWBeter Intro
Column

GeniaAir

Geachte relatie,

De GeniaAir, het AWB lucht/water warmtepompsysteem, is
ontwikkeld voor een gemakkelijke en probleemloze installatie
en garandeert een optimaal verwarmingscomfort.

Voor u ligt de eerste AWBeter Installeren editie van 2016, het
technisch bulletin van AWB. De AWBeter Installeren geeft u
handige tips en technische wetenswaardigheden over AWB
producten en diensten.
In dit nummer wordt aandacht besteed aan de GeniaAir, specifiek
op het gebied van in bedrijf nemen en onderhoud. Ook staan
onze openingstijden en telefoonnummers voor technisch advies
binnen en buiten kantoor uren vermeld.

Uitgerust met de meest recente technologieën, biedt de
GeniaAir van AWB uitzonderlijke prestaties voor zowel centrale
verwarmingstoepassingen, warm water oplossingen, als koeling
in verschillende type woningen.

Heeft u vragen n.a.v. deze AWBeter Installeren of vind u dat een
onderwerp van een specifiek toestel in het AWBeter aan bod
moet komen dan vernemen wij dat graag.
Wij wensen u heel veel leesplezier toe.

Met vriendelijke groet,
Gunduz Yilmaz, Manager Service

AWB
Paasheuvelweg 42		
1105 BJ Amsterdam

Postbus 23250		
1100 DT Amsterdam

Tel. 020 565 94 00
Fax 020 697 15 23
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AWBeter Installeren
 Vullen van het circuit
Voor het vullen van het circuit kunt u volstaan met water.
Bij mogelijk gevaar voor bevriezing kunt u gebruik maken van
antivries. Antivries middelen die wij adviseren en probleemloos
gebruikt kunnen worden zijn:
1. Fernox HP 15 of HP15C
2. Sentinel X 500
Om het systeemcircuit tijdens het vullen te ontluchten adviseren
wij een vulpomp.
Let op: het drukniveau kan de eerste maand na ingebruikneming
dalen. Ook varieert het systeemdruk afhankelijk van de
buitentemperatuur.

 Checklist voorafgaande activeren

 Werkingsgeluiden

Bij het daadwerkelijk in bedrijf stellen van de GeniaAir dienen
de volgende controles uitgevoerd te worden:

Controleer vervolgens de werkingsgeluiden die ontstaan
bij de verschillende modi van de GeniaAir:

1 . Controleer of de unit voldoende elektrisch gezekerd is.
2. Controleer alle hydraulische en elektrische aansluitingen
correct uitgevoerd zijn;
3. Controleer of er een vuil opvangfilter in de retourleiding van
de warmtepomp is geïnstalleerd;
4. Controleer of er een veiligheidsklep, een expansievat en een
manometer is geïnstalleerd;
5. Controleer de dichtheid van de aansluitingen;
6. Open alle kleppen van het CV circuit.

 Activeren
Let bij het activeren van de GeniaAir op de volgende zaken:
1. Zorg ervoor dat instelling van de maximale
aanvoertemperatuur bij de CV installatie past.
2. Zorg dat de systeemregeling vragend staat.
3. Schakel de veiligheidsschakelaar in de zekeringskast in die
met warmtepomp verbonden is.

1
“FFFF...”
...” (*)

2
“SCH...’!”

3
“RIII...”

4
“Tlock!”

 Werking controleren
De werking van de GeniaAir controleert u door de volgende
zaken te verzorgen:
1. Zorg ervoor dat de externe regelingen, thermostaten en
sensoren warmtevraag naar de warmtepomp stuurt.
2. Zorg ervoor dat alle thermostaatkranen van de CV installatie
geopend zijn.

5
“Tac,
ac, tac,
tac,...”

6
“WWWW...”
W...” (*)
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AWBeter Onderhoud
 Advies jaarlijks onderhoud
1.

Controleer de omgeving waar de GeniaAir is opgesteld op
veiligheid, toegankelijkheid, zodat u de werkzaamheden altijd
veilig uit kan voeren.
2. Controleer de directe omgeving van de GeniaAir, zodat hierbij
een goede werking gegarandeerd blijft, met name aandacht
voor boomtaken of ander obstakels die wellicht later in de
buurt van de unit zijn geplaatst.
3. Controleer de eventuele antivries op juiste mengverhouding.
4. Controleer het koude middelen circuit op roestvorming,
olielekkage, zowel aan leiding als aan de componenten.
5. Controleer of alle draden vast in de aansluitstekkers zitten.
6. Controleer de aarding van het product.
7. Controleer de aanvoer temperatuur van de CV pomp en de
instelwaarde.
8. Verwijder stof van elektronica box en de omvormer box
9. Reinig de lamellen verdamper en zorg ervoor dat lucht
tussen de lamellen en rond het product blijft circuleren.
10. Controleer of de ventilator vrij roteert.
11. Controleer of condens correct uit de warmtepomp kan komen.
12. Controleer de correcte zitting van de trillingsdempers.
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2. Controleer
de directe omgeving

9. Reinig de lamellen verdamper

10. Controleer de ventilator
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AWBeter Onderhoud
 AWB onderhoudservice GeniaAir
Heeft u onvoldoende kennis in huis voor het onderhoud van
warmtepompen? AWB is de expert in deze nieuwe technologie.
Daarom bieden wij u de mogelijkheid gebruik te maken van
de AWB onderhoudservice voor GeniaAir warmtepompen.

Lucht-water warmtepompen
GeniaAir All electric
Verwarmingsvermogen (kW)

Van

Tot

5/1

05

10

✓

Artikel nr.

Prijs

899 XXX

€

125,00

Vraag ons naar de voorwaarden.

Hybride systemen
GeniaAir Hybrid
Verwarmingsvermogen (kW)

Van

Tot

5/1

05

10

✓

Artikel nr.

Prijs

899 XXX

€

185,00

Vraag ons naar de voorwaarden.

 Installatiehandleiding op www.awb.nl/genia-air
Voor gedetailleerde informatie voor het in bedrijf stellen
verwijzen wij u naar de installatiehandleiding op de website.
Op www.awb.nl/genia-air vindt u o.a.:
• Brochure
• Installatiehandleiding
• Verklaringen
• Productspecificaties
• Systeemcomponenten
• Energielabel
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AWBeter Service
Storingsgids app
Snel antwoord binnen uw handbereik
Om de oorzaken van een storing snel te beantwoorden met een
oplossing is er de AWB storingsgids app voor uw smartphone of
tablet. U download de app eenvoudig in de Google Play store
door te zoek op AWB storingsgids. Op onze website kunt u ook
een desktop versie downloaden van de service.

Activatiecode aanvragen
Om toegang te krijgen tot de app dient u eerst een unieke
activatiecode aan te vragen via mijnAWB op www.awb.nl.
Er wordt gewerkt aan een update van de app zodat deze
de nieuwste producten toont en ook weer in de Apple store
beschikbaar is.

AWBeter Trainen
Producttraining volgen?
Wilt u de kennis van de AWB-producten verhogen, zodat u
uw klant beter kan helpen en daarnaast de installatie- en
onderhoudskosten tot een minimum kan beperken? Onze
professionele trainers leren u graag de fijne kneepjes van het
installeren en onderhouden van AWB-producten in het AWB
trainingslokaal.
Momenteel zijn de volgende trainingen beschikbaar:
• ThermoMaster C-XV
• ThermoElegance Advance
• ThermoSystem HRM/3
• GeniaAir

Meer informatie en aanmelden: www.awb.nl/training.

Colofon
AWBeter is een periodieke uitgave van AWB. Hiermee informeren
we installateurs over ontwikkelingen rondom onze producten,
technische aspecten van de toestellen en adviseren we over
installatie, onderhoud en service.

Reageren
Wilt u reageren op de inhoud van dit bulletin? Heeft u zelf
onderwerpen die u wilt aandragen voor een volgende AWBeter?
Stuur dan een e-mail naar info@awb.nl.

