De binnenunit van de Elga warmtepomp heeft een aantal lampjes of
symbolen op het dashboard. Deze lampjes en symbolen geven de
status van de Elga aan. Welke symbolen er staan, verschilt per type
Elga warmtepomp. Kijk in de tabel voor de Elga warmtepomp in jouw
woning voor de betekenis van de symbolen.

In onderstaande tabel vindt je de betekenis van de symbolen van de Remeha
Elga Ace 4 kW en de Remeha Elga Ace 6 kW.

Automatische schakeling
koelingmodus

tussen

verwarmings-

en

Continu brandend: verwarmingsmodus actief
Knipperend: verwarming in uitvoering
Continu brandend: koelingmodus actief
Knipperend: koeling in uitvoering
Continu brandend: sanitair warm water beschikbaar
Knipperend: sanitair-warmwaterbereiding in uitvoering

Ziet jouw binnenunit er zo uit?
Dan heb jij de Remeha Elga
Ace.

Vorstbeveiligingsmodus geactiveerd
Zomermodus geactiveerd: Geen verwarming mogelijk.
Uitsluitend koeling en sanitair-warmwaterbereiding.
Storing gedetecteerd

De compressor van de verwarmingspomp is in werking

Ketel geactiveerd

Bedieningstestmodus geactiveerd

Installateursniveau geactiveerd
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In onderstaande tabel vindt je de betekenis van de lampjes van de Techneco
Elga 304.

Brandt

Uit

Knippert
Brandt

De warmtepomp is ingeschakeld en zal
samen met de cv-ketel functioneren voor
verwarming.
De warmtepomp is uitgeschakeld. Voor de
verwarming zal alleen de cv-ketel worden
gebruikt.
De Elga wordt extern geblokkeerd voor
verwarmen of de regeling is aan het
opstarten.
De warmtepomp kan gebruikt worden voor
koelen.

Uit

De warmtepomp kan niet gebruikt worden
voor koelen.

Knippert

De warmtepomp wordt extern geblokkeerd
voor koelen.

Brandt
Uit
Brandt
Uit

Knippert

Uit
Knippert

Ziet jouw binnenunit er zo uit?
Dan heb jij de Techneco Elga
304.

De buitenunit is in bedrijf.
De buitenunit staat in stand-by.
De ketel is in bedrijf.
De ketel staat in stand-by.
Er is voldoende vraag op de thermostaat
om de ketel in te zetten, maar de ketel is uit
omdat bijvoorbeeld de watertemperatuur
het setpoint heeft bereikt.
De warmtepomp heeft geen storing.
De warmtepomp heeft een storing en is
vergrendeld.

Heb je een probleem met de Elga warmtepomp? Wordt bijvoorbeeld je woning
niet goed warm? Neem dan contact met ons op via 088 – 244 0800
Kun je ons niet direct bellen voor een oplossing? Zet de Elga warmtepomp dan
volledig uit met de aan/uit-knop. De cv-ketel zal de warmtevoorziening dan
volledig overnemen.
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