
Monteringsvejledning

AMNIS Booster  
og Cirkulationssæt
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til Amnis BVTVS, BVTV-TD og BVTVS-TD
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Wavin AMNIS cirkulationssættet består af:

 1 Grundfos UP 15-40 pumpe

 1 Kontraventil

 1 Sikkerhedsventil

 Diverse vinkler, nipler, overgange pakninger mm.

Montering af AMNIS cirkulationssæt

1. Montér nippel med reces i 
toppen og overgang i bunden 
af pumpen.

7. Montér nippel og kapilarrør i 
tee ved styreventil.

8. Demontér vinkel og montér 
medleveret tee.

9. Montér vinkel i tee. Det skal 
pakkes.

11. Placering af rørholder bag 
veksler.

12. Demontér trykbeholder. 13. Montér overgangsnippel.

10. Montér røret fra figur 3 
i vinklen.

14. Montér sikkerhedsventil.

5. Demontér kapilarrør og nip-
pel der er forbundt til Heimeir 
ventilen.

6. Montér proppen fra figur 4.

2. Montér kontraventil i over-
gangen. Vær opmærksom på 
strømningsretning.

3. Montér medfølgende rør  
i niplen med reces.

4. Demontér proppen i tee ved 
styreventil.
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Wavin Amnis boostersæt består af:

 1 Grundfos UPA 15-90 pumpe

 1 Kontraventil

 1 Sikkerhedsventil

 Diverse vinkler, nipler, overgange pakninger mm.

Montering af AMNIS Boostersæt

1. Demontér styreventil og  
forskrugning på veksleren.

7. Montér styreventil. Vær 
opmærksom på strømningsret-
ningen.

8. Montér medleveret vinkel 
på veksleren. Vinkelen SKAL 
pakkes.

9. Montér medleveret rør. Luk 
vand på anlægget og tjek for 
utætheder. 

5. Hvis der skal være booster og 
cirkulationssæt skal kapilarrør fra 
Heimeir ventilen tilsluttes i tee.

6. Montér medleveret vinkel 
og pumpe i vinkelen ved PM 
ventilen.

2. Demontér tee, vinkel mm. 
tilbage til PM ventilen.

3. Montér tee igen på PM 
ventilen.

4. Montér vinkel på tee-stykket.



Overlegen under og over jorden
www.wavin.dk

Water management |  Heating and cooling |  Water and gas distribution
Waste water drainage |  Cable ducting

Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling
og forbeholder sig derfor retten til, uden forud-
gående varsel, at ændre eller rette (tekniske) spe-
cifikationer på produkterne. Alle informationer i 
denne publikation er afgivet i god tro og menes 
korrekte for tidspunktet for publikationens udgivel-
se. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler 
eller fejlfortolkninger baseret herpå. Installationer 
og montage skal altid følge den gældende mon-
tagevejledning.

Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser
såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af
kvantitet og ud fra tegningsmateriale m.v. er udeluk-
kende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv.
Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget ansvar for.
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