Na verloop van tijd kan er lucht in het verwarmingssysteem komen.
Door de aanwezige lucht kan een debietstoring ontstaan. Deze storing
kan verholpen worden door de Elga te ontluchten. Dit betekent dat
alle lucht uit het systeem wordt gehaald. Hoe het ontluchten werkt,
verschilt per type Elga warmtepomp.
Heb je een Techneco Elga 304 zoals rechts op de afbeelding? Dan volg
je onderstaand stappenplan om zelf te ontluchten. Heb je een Remeha
Elga Ace? Dan gaat het ontluchten helemaal automatisch en hoef je
niets te doen.
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Ziet jouw binnenunit er zo uit? Dan
heb jij de Techneco Elga 304.

Voordat je begint; zorg dat je een doekje bij de hand hebt om
straks eventueel vocht op te kunnen vangen.
Haal de schroeven aan de boven- en onderzijde van de
kunststof kap los.
Haal de kap eraf door deze naar je toe te trekken.
In het midden van de Elga zit een koperkleurig dopje (zie
afbeelding). Draai dit dopje helemaal los.
Onder het dopje zit een pinnetje. Druk voorzichtig op het
pinnetje totdat er geen lucht meer uit komt. Doe dit met
bijvoorbeeld een paperclip of schroevendraaier. Het kan zijn
dat er een klein beetje water uit komt, vang dit op met het
doekje.
Draai het dopje er weer op.
Bevestig de kap op de Elga.
Controleer of de thermostaat nog een storingscode
weergeeft. Staat code 32 niet meer genoteerd? Dan is het
probleem verholpen! Staat dezelfde code nog op de
thermostaat, neem dan contact met ons op via het
onderstaande telefoonnummer.

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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