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Introductie

In deze handleiding wordt het gebruik van het Elga servicetool pakket beschreven. Dit pakket is speciaal
ontwikkeld voor gebruik met de Elga (niet Elga Ace) en biedt de mogelijkheid om storingen uit te lezen,
instellingen te wijzigen en firmware te laden.

1.1

Inhoud

Het pakket bestaat uit een USB-to-Serial kabel met RJ11 aansluiting voor het verbinden van een computer
met de Elga printplaat en de benodigde software (te benaderen via de weblink remeha.nl/elga-servicetool),
drivers en handleiding. In Figuur 1 is de inhoud van het pakket weergeven.

Figuur 1

1.2

Benodigdheden
•
•
•

1.3

Elga servicetool pakket
Computer met WIN 7/8/8.1/10
Elga warmtepomp met Toshiba buitenunit en firmware 15.3 of nieuwer voor het monitoren of firmware
12.65 of hoger voor het flashen van de firmware.

Aanbevelingen

Om problemen en foutmeldingen te voorkomen zijn er enkele aanbevelingen wat betreft het gebruik van het
Elga servicetool pakket.
•

•

Zorg voor een reserve printplaat. Wanneer de verbinding tijdens het laden van de firmware
onverwachts wordt onderbroken of de stroom uitvalt zal het laden halverwege worden afgebroken en
zal de printplaat niet langer werken. Een eventuele reparatie kan dan niet meer door de installateur
worden uitgevoerd.
Zorg voor een internetverbinding, zodat de drivers voor de USB-to-Serial kabel automatisch worden
geïnstalleerd. Anders moeten de drivers vanaf de website gedownload worden en geïnstalleerd
worden.

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend
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Installatie

In dit hoofdstuk wordt de installatie van de benodigde hardware en software beschreven.
Let op! Controleer of de meegeleverde firmwareversie de recentste is op remeha.nl/elga-servicetool.

2.1

Software

De benodigde software voor het gebruik van het Elga servicetool pakket bestaat uit twee onderdelen.
1. Elga servicetool (nr. 3 in Figuur 2)
2. Drivers voor Serial-to-USB kabel (nr. 2 in Figuur 2)

1
2
3

Figuur 2

2.1.1

Driver

Voor het gebruiken van de meegeleverde Serial-to-USB kabel moet een driver op de computer worden
geïnstalleerd. Wanneer de computer is verbonden met internet zal de driver automatisch installeren. Is de
computer niet aan internet verbonden installeer de driver dan handmatig, hiervoor kan de driver worden gebruikt
die te vinden is op de webpagina remeha.nl/elga-servicetool. Zie Figuur 2 bij nummer 2.

2.1.2

Elga servicetool

Installeer de Elga servicetool op de computer. Gebruik hiervoor het bestand dat is weergegeven bij nummer 3 in
Figuur 2. Volg de stappen in de wizard, klik op het laatste scherm op Finish om de installatie af te ronden, zie
Figuur 3.

Figuur 3
Versie: 1.1
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2.2

Hardware

Let op! Maak de Elga spanningsloos alvorens de beschermkap te verwijderen en de kabel aan te sluiten.
De benodigde hardware voor het gebruik van het Elga servicetool pakket bestaat uit twee onderdelen.
1. Computer met WIN7/8/8.1/10
2. Serial-to-USB kabel
Volg deze stappen voor het aansluiten van de Elga.
1. Verbind de Serial-to-USB kabel met de USB-poort van de computer zoals te zien in Figuur 4.
2. Verbind de Serial-to-USB kabel met de printplaat van de Elga zoals te zien in Figuur 5.

Figuur 4

Figuur 5

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend
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Gebruik

De servicetool voor de Elga kan voor drie functies gebruikt worden. In dit hoofdstuk zijn de drie functies
beschreven. Ten eerste wordt het ‘meekijken’ beschreven. Hiermee kan de huidige bedrijfsstatus van de Elga
worden uitgelezen. Ten tweede wordt het ‘instellen’ beschreven. In dit menu kunnen verschillende instellingen
van de Elga worden gewijzigd. Ten derde kan er nieuwe firmware worden geladen.
Let op! Activeer eerst de verbinding na het aansluiten van de kabel door op de knop Verbinding
maken te klikken.

3.1

Meekijken

De eerste functie van de servicetool is het monitoren van de huidige status van de Elga. Alle belangrijke
parameters zijn op dit scherm weergegeven. In dit hoofdstuk worden de verschillende onderdelen van dit
scherm toegelicht.

3.1.1

Elga bedrijfsstand

Onder deze kop wordt de bedrijfsstand van de Elga binnenunit beschreven.

Figuur 6
De volgende parameters zijn via de tool uit te lezen (zie Figuur 6).
1. Bedrijfsmodus van de Elga
0 – Opstarten
1 – Stand-by bij weersafhankelijke regeling
2 – Stand-by
3 – Alleen warmtepomp
4 – Warmtepomp & CV-ketel of stadsverwarming
5 – Alleen warmtepomp , weersafhankelijk
6 – Alleen CV-ketel of stadsverwarming
7 – Slaapstand
8 – Koelmodus warmtepomp aan
9 – Koelmodus warmtepomp uit
10 – Warmtepomp & CV-ketel of stadsverwarming weersafhankelijk
11 – Alleen CV-ketel weersafhankelijk
12 – Warmtepomp uitgeschakeld of storing
13 – TESTMODE Circulatiepomp
14 – TESTMODE Alleen warmtepomp
15 – TESTMODE Warmtepomp & CV-ketel of stadsverwarming
16 – TESTMODE Warmtepomp koelen
2. Firmwareversie b.v. 153 voor versie 15.3
3. Retourtemperatuur CV-water
4. Aanvoertemperatuur CV-water
5. Temperatuur koudemiddel condensor uittrede
6. Temperatuur koudemiddel condensor intrede
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7. Opgenomen stroom door compressor buitenunit (x10 A)
8. Temperatuur gemeten door externe buitenvoeler
9. Verschillende statussen over de Elga

3.1.2

Toshiba

Onder deze kop wordt de bedrijfsstand van de Toshiba buitenunit beschreven.

Figuur 7
De volgende parameters zijn via de tool uit te lezen (zie Figuur 7).
1. Bedrijfsmodus van de Toshiba
a. 0: Auto bij opstarten
b. 1: Heat bij verwarmen
c. 2: Cool bij koelen
2. Gevraagd setpoint van de Elga aan de Toshiba buitenunit (t.o.v. controlesensor)
3. Controlesensor, deze sensor dient 20°C aan te geven
4. Gemeten buitentemperatuur door de interne sensor van de buitenunit
5. Ontdooimodus aan = 1. Ontdooimodus uit = 0

3.1.3

OpenTherm

Onder deze kop worden de berichten die over OpenTherm worden gestuurd weergegeven.

Figuur 8
De volgende parameters zijn via de servicetool uit te lezen (zie Figuur 8):
1. Kamer gewenst is de gewenste ruimtetemperatuur van de thermostaat
2. Kamertemperatuur is de gemeten ruimtetemperatuur van de thermostaat
3. Thermostaat vraag is de gewenste aanvoertemperatuur van de thermostaat
4. Gevraagd ketel is de door de Elga bepaalde gewenste aanvoertemperatuur van de ketel
5. Bij smartgrid sturing is de smartgridvariabele uit te lezen die via OpenTherm wordt verstuurd
a. 0: Geen smartgrid actief
b. 1: Normaal gebruik (smartgrid actief)
c. 2: Alleen Elga blokkeren voor verwarmen/koelen

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend
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3.1.4

Foutmeldingen

Onder deze kop worden alle foutmeldingen van de binnenunit, buitenunit en OpenTherm-ketel weergegeven.

Figuur 9
De volgende parameters zijn via de servicetool uit te lezen (zie Figuur 9).
1. De Toshiba foutcode is hier weergegeven, raadpleeg hoofdstuk 11.1 van de installateurshandleiding
voor meer informatie.
2. De Sticky foutcode is de laatst geconstateerde fout. Deze blijft staan ook nadat de fout is verholpen.
3. Verschillende foutmeldingen. Een actieve fout heeft een aangevinkt vakje.

3.1.5

Dipswitches

De posities van de dipswitches op de Elga printplaat zijn weergegeven in Figuur 10. In de installateurshandleiding hoofdstuk 7.3 zijn de dipswitches verder toegelicht.

Figuur 10

3.1.6

Loggen

Door te klikken op de knop Start Logfile kan een log worden gemaakt van de Elga over langere periode om
een analyse van de werking uit te kunnen voeren. De laptop dient aan de Elga gekoppeld te blijven.

Na het klikken op Start Logfile wordt gevraagd om de locatie te kiezen om de file op te slaan. In deze logfile
worden alle parameters van de Elga bijgehouden. Deze informatie kan worden gebruikt bij het analyseren en
oplossen van problemen.

3.1.7

Geavanceerd

In het menu Geavanceerd zijn enkele variabelen uit te lezen die meer achtergrondinformatie kunnen geven
over de werking van de Elga. Deze informatie kan worden gebruikt bij meer complexe problemen en wordt in
deze handleiding niet toegelicht.
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3.2

Instellen

De tweede belangrijke functie van de servicetool is het kunnen instellen van verschillende bedrijfsparameters
van de Elga. In dit hoofdstuk zijn die functies beschreven.
Let op! Activeer eerst de verbinding na het aansluiten van de kabel door op de knop Verbinding maken
te klikken. Pas dan is de knop Instellen ook beschikbaar.

3.2.1

Knoppen

In Figuur 11 is een deel van het scherm weergegeven, onder het figuur is de betekenis van de verschillende
onderdelen beschreven.

Figuur 11
1. Instellingen ophalen; hiermee worden de huidige instellingen van de aangesloten Elga opgehaald.
2. Instellingen wegschrijven; door op deze knop te drukken, nadat er instellingen zijn gewijzigd, worden
deze instellingen naar de Elga verstuurd.
Let op! Klik na het wijzigen van instellingen altijd op Instellingen wegschrijven anders worden
de instellingen niet opgeslagen.
3. Instellingen standaard; zet de instellingen in het scherm terug naar de fabrieksinstellingen. Klik op
Instellingen wegschrijven om deze instellingen vervolgens in de aangesloten Elga te laden.
4. Firmware flashen…; met deze knop kan nieuwe firmware worden geladen op de Elga. Dit proces
wordt verder toegelicht in hoofdstuk 3.3.
5. Geavanceerd; In dit menu kunnen geavanceerde instellingen van de Elga worden gewijzigd. Dit menu
is voor de installateur niet toegankelijk en afgeschermd met een code. Het wijzigen van de instellingen
in dit menu kan de prestaties en levensduur van het apparaat ernstig ten nadele beïnvloeden.

3.2.2

Algemeen

In Figuur 12 is een deel van het scherm weergegeven, onder het figuur is de betekenis van de verschillende
onderdelen beschreven.

Figuur 12
1. De voorlooptijd van de circulatiepomp in de Elga in seconden.
2. In slaapstand wordt de Toshiba-print van de Elga uitgeschakeld om het stand-by verbruik om laag te
brengen. Als de Elga 36000 seconden (10 uur) geen warmte- of koudevraag heeft zal de slaapstand
worden ingeschakeld. In deze instelling is deze wachttijd te wijzigen.
3. De compressor in de buitenunit zal blijven optoeren tot deze retourtemperatuur wordt bereikt
(standaard 43°C).
4. De compressor in de buitenunit zal niet verder optoeren als deze retourtemperatuur wordt bereikt
(standaard 45°C).

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend
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5. De compressor in de buitenunit zal aftoeren en uitschakelen als deze retourtemperatuur wordt bereikt.
(standaard 47°C)
6. Met deze instelling kan de afschakeltemperatuur van de Elga worden verlaagd vanaf 4 graden. Hier
1,0 instellen betekent een afschakeltemperatuur van 4,0 – 1,0 = 3,0°C.
7. Maximale buitentemperatuur waarbij de ketel mag worden ingeschakeld worden verlagen vanaf 40
graden. Hier 30,0 instellen betekent een maximale inschakeltemperatuur van 40,0 – 30,0 = 10,0°C.

3.2.3

Verwarmen

In Figuur 13 is een deel van het scherm weergegeven, onder het figuur is de betekenis van de verschillende
onderdelen beschreven.

Figuur 13
1. Nadraaitijd van de interne circulatiepomp in verwarmingsbedrijf in seconden.
2. Nadraaitijd van de externe circulatiepomp in verwarmingsbedrijf in seconden.
3. Temperatuur waaronder de functie verlaagde temperatuur wordt ingeschakeld. Zie voor meer
informatie hoofdstuk 9.9 van de installateurshandleiding.
4. Aantal graadminuten waarbij de ketel wordt ingeschakeld om de Elga te ondersteunen of af te lossen.

3.2.4

Koelen

In Figuur 14 is een deel van het scherm weergegeven, onder het figuur is de betekenis van de verschillende
onderdelen beschreven.

Figuur 14
1. Nadraaitijd van de interne circulatiepomp in koelbedrijf in seconden.
2. Nadraaitijd van de externe circulatiepomp in koelbedrijf in seconden.
3. Koelen wordt uitgeschakeld wanneer de watertemperatuur meer dan deze waarde onder de gewenste
watertemperatuur komt
4. Koelen wordt ingeschakeld wanneer de watertemperatuur meer dan deze waarde boven de gewenste
watertemperatuur komt.
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3.2.5

Stook- en koellijnen

In Figuur 15 is een deel van het scherm weergegeven, onder het figuur is de betekenis van de verschillende
onderdelen beschreven.

Figuur 15
In Figuur 15 zijn de instellingen voor de 4 stooklijnen en de koellijn weergegeven. De stook- en koellijnen zijn
met 4 parameters gedefinieerd. De stooklijn is de lijn tussen de coördinaten (Xmin,Ymax) en (Xmax,Ymin) en
de koellijn is de lijn tussen (Xmin,Ymin) en (Xmax, Ymax). In Figuur 16 en Figuur 17 zijn de standaard stook- en
koellijnen weergegeven.

Figuur 16

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend
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Figuur 17

3.2.6

Testmodus

In Figuur 18 zijn de verschillende testmodi weergegeven. De modi kunnen worden ingeschakeld door ze te
selecteren en vervolgens te klikken op Instellingen wegschrijven. De omschrijving van de verschillende modi is
te vinden in hoofdstuk 8 van de installateurshandleiding.

Figuur 18

3.3

Firmware flashen

De derde belangrijke functie van de servicetool betreft de mogelijkheid om nieuwe firmware te kunnen flashen
op de printplaat van de Elga.
1. Klik op de knop Firmware flashen… en selecteer de file met de nieuwe firmware. Deze bestanden
hebben de extensie .a43
2. De firmware zal nu geladen worden op de printplaat. Zorg ervoor dat de verbinding tijdens dit proces
intact blijft (niet verbroken wordt).
3. Wanneer de firmware succesvol is geladen zal bij Firmware versie (zie Figuur 6, nummer 2) de juiste
versie worden weergegeven.
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4

Problemen en oplossingen

In dit hoofdstuk zijn enkele problemen en oplossingen voor de servicetool beschreven.

4.1

De knop “instellen” is niet beschikbaar

Voor dit probleem zijn twee oorzaken:
1. De USB-to-Serial kabel zit niet aangesloten op de PC.
2. Er is niet op Verbinding maken geklikt.

4.2

Knoppen in het instelmenu niet beschikbaar

Voor dit probleem zijn twee oorzaken:
1. De USB-to-Serial kabel zit niet aangesloten op de Elga.
2. De Elga is niet ingeschakeld.

4.3

Storingen aan het toestel

Als de Elga, Toshiba buitenunit of OpenTherm-ketel een storing heeft, zal de storingscode uit te lezen zijn via
de Elga servicetool. Zie de installateurshandleiding van de Elga voor de verschillende storingscodes en
oplossingen.

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend
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