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Nya protokoll i 
AMA VVS & Kyla 22
• Bilaga AMA YHB/4 Injustering och 

kontroll av flöden i vvc-system
• Bilaga AMA YHB/5 Injustering och 

kontroll av flöden i köldbärar- och 
värmebärarsystem

• Bilaga AMA YHB/6 Injustering och 
kontroll av flöden i värmesystem

Dessutom finns den nya bilagan AMA 
YHB/3 för kontroll av temperatur och 
risk för mikrobiell tillväxt i tappvatten-
installation.

Här har kraven ändrats

• YHC.521 Injustering av 
tappvattensystem  
Nya texter som bättre beskriver 
injustering av varmvattencirkulation, 
VVC. 

• YHC.552 Injustering av köldbärar- 
och kylmedelsystem  
Ny kod och rubrik för injustering av 
”vattendelen” av kylsystem. 

• YHC.56 Injustering av värmesystem 
Modernare formuleringar för 
injustering.
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Förändrade krav på injustering av vätske-
system gäller främst på låg nivå i kodstruk-
turen. De är i stort sett gemensamma för 
alla system; värme, kyla och varmvatten.

På högre nivå, YHC.5 Injustering av vvs-, 
kyl- och processmedieinstallationer, är  
kraven fortfarande att alla ingående system, 
utrustningar och komponenter ska injusteras 
till föreskrivna värden. Innan det görs ska 
arbeten som kan påverka detta vara slutförda.

För övrigt gäller bland annat dokumen-
tationskrav och att tillverkarens anvisningar 
ska följas. 

DET SKA VARA LÅGA TRYCKFALL

Ett grundkrav är att system ska injusteras 
till föreskrivna värden med lägsta möjliga 
systemtryckfall. Samtidigt får flöden inte 
avvika mer än 10 procent från föreskrivet 
värde, exklusive mätosäkerhet. Motsvarande 
för differenstryck över betjänade objekt är 
20 procent.

För tydlighetens skull har förberedande 
arbeten samlats under gemensam okodad 
rubrik. Det gäller att pumpar ska ha varit 
kontinuerligt i drift under minst två veckor. 
Systemet ska vara avluftat med rengjorda 
rörledningar och silar innan injustering 
kan påbörjas.

DOKUMENTATIONEN ÄR VIKTIG

Injustering i helhet ska dokumenteras 

Modernare metoder 
för injustering
 Med AMA VVS & Kyla 22 är texterna för injustering 
uppdaterade. Anpassningen speglar moderna metoder och 
de mer komplexa ventiler som nu används i vätskesystem.
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tillsammans med värden för ventiler med 
injusteringsfunktion. Till hjälp finns flera 
nya protokoll som bilagor i AMA.

De nya bilagorna har fått fler och mer 
relevanta fält för uppgifter. Vilken bilaga 
som ska användas beror på vilket system 
som injusteras – värme, köldbärare eller 
varmvattencirkulation, VVC.

TAPPVATTENSYSTEM SKA INJUSTERAS

Injustering av VVC ska också utföras på 
liknande sätt som värmesystem. Men i 
VVC-system är temperaturen den 
prioriterade parametern. Därför får 
avvikelse i flöde inte medföra att föreskriven 
temperatur underskrids.

Vidare gäller att injustering ska göras vid 
dimensionerande framledningstemperatur 
på varmvattnet vid tidpunkt med liten 
tappning.

För kontroll av temperatur och risk för 
mikrobiell tillväxt i tappvatteninstallation 
finns också det nya protokollet AMA 
YHB/3.

DET ÄR SKILLNAD PÅ MEDIA

Under YHC.55 Injustering av kylsystem 
finns nu två underkoder: YHC.551 Injus-
tering av köldmediesystem samt YHC.552 
Injustering av köldbärar- och kylmedelsystem.

Texten under YHC.551 är oförändrad 
medan YHC.552 har fått i princip samma 

utformning som värmesystem.
Att detta separerats i AMA VVS & Kyla 

22 beror på att det oftast handlar om olika 
entreprenaddelar. För att göra injustering 
på köldmediesidan krävs det ofta en 
ytterligare kompetens för att vara behörig.

RENSNING BLAND VENTILER

Moderna injusteringsventiler har många 
funktioner, många fler än de hade när 
strukturen i BSAB-systemet anpassades till 
AMA VVS. Därför har floran av koder och 
rubriker förenklats.

PSD.12 Radiatorventiler är nu en 
samlingskod för alla radiatorventiler och 
nivåerna under PSE.11 Temperaturstyrda 
ventiler i vätskesystem har blivit färre. Det 
ställer lite större krav på projektören som 
måste föreskriva utförandet noggrannare. 
Till hjälp finns text i RA och tillhörande 
specifikationsmatriser. 




