
CV-installatie
H o e  t e  h a n d e l e n  b i j  s t o r i n g ?

Uw woning is voorzien van een centrale verwarmingsinstallatie. Hieronder geven wij u enige infor-

matie over hoe u kunt handelen indien u een storing heeft aan de CV installatie.

Wat te doen bij storingen aan de CV ketel?

• Controleer de waterdruk (tussen 1.5 en 2 bar).

• Staat kamerthermostaat voldoende hoog.

• Staat ketelthermostaat op hoogste stand ( 90 graden Celsius).

• Brand de waakvlam (niet bij elektra-ontsteking).

• Is de gaskraan bij gasmeter en gaskraan bij toestel geopend.

• Druppelt er een warmwaterkraan.

• Is er elektriciteit op het toestel.

Ontluchten

• Zet de pomp stil door stroom (stekker) uit te schakelen.

• Wacht tot het water tot stilstand is gekomen (10 minuten).

• Draai het ontluchtingsventiel, dat zich op de radiator bevindt, een slag open.

• Laat de lucht ontsnappen en sluit het ventiel zodra er water uitkomt.

• Vul hierna eventueel de installatie bij tot 2 bar.

Bijvullen

• Zet de kamerthermostaat op de laagste stand.

• Wacht tot de keteltemperatuur gezakt is tot 40 graden Celsius.

• Zet pomp stil door stroom uit te schakelen.

• Sluit slang aan op koudwaterkraan.

• Laat slang nu eerst vol lopen.

• Sluit andere zijde aan op vulkraan-installatie.

• Draai eerst vulkraan kwartslag open.

• Draai koudwaterkraan een klein stukje open.

• Vul de installatie bij tot 2 bar.

• Sluit koudwaterkraan en daarna de vulkraan.

• Verwijder de slang.
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Kamerthermostaat

• Het instellen is afhankelijk van de warmtebehoefte.

Normaal is 20 à 22 graden, bij kou-klachten hoger instellen.

• Let op dat kamerthermostaat niet is afgedekt door bijvoorbeeld wandmeubel of schilderij.

• Zorg dat kamerthermostaat niet wordt beïnvloed door warmte van televisie, schemerlamp of zon.

• Let op bij plaatsen klokthermostaat dat u geen kortsluiting maakt.

Waakvlam aansteken

(Bij moderne elektronische toestellen zit geen waakvlam.)

• Controleer of de waakvlam brandt, zichtbaar door kijkglas.

• Lees de instructie (aansteken waakvlam) van de fabrikant door welke bij het toestel geleverd is.

• Houdt bij aansteken de knop 30 seconden ingedrukt.

• Na het los laten controleren of waakvlam blijft branden, zo niet aansteken herhalen.

Indien dit na enkele pogingen niet lukt, afspraak voor monteur.

Controle Elektra

• Is er spanning op de ketel.

Controleer een en ander door schermerlamp in stopcontact te steken.

Indien geen spanning, dan in meterkast zekeringen/stoppen controleren.

• Controleer of aardlekschakelaar in meterkast ingeschakeld is.

Indien de gehele woning geen elektra heeft, dan energiebedrijf waarschuwen.

• Gaat steeds dezelfde zekering of aardlekschakelaar eruit, dan eerst stekker van cv-ketel eruit halen.

• Gaat de zekering of aardlekschakelaar er nog uit, dan zit het in uw overige apparaten. 
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Het ontluchten van de cv-installatie

1. Neem de stekker uit het stopcontact.

Ontlucht de installatie. Dit is vooral in de eerste

twee weken na de installatie nodig.

2. Gebruik het ontluchtsleuteltje. Begin bij de

laagstgelegen radiatoren. Eindig op de boven-

verdieping. Ontlucht tot er geen lucht meer

uit komt.

Het vullen van de cv-installatie

3. Sluit de vulslang aan op de waterkraan.

Verwijder het dopje van de cv-vulkraan.

4. Draai de kraan langzaam open en vul de slang

met water. Sluit de kraan als de slang vol is.

5. Sluit de volle slang aan op de cv-vulkraan.

6. open de cv-vulkraan.

7. Draai de waterkraan langzaam open.

Vul tot de druk 2 bar aangeeft 
(bij koude cv-installatie)

8. Sluit de waterkraan als de druk voldoende is.

Sluit de vulkraan.

9. Koppel de slang los van de kranen. 

Bevestig het dopje weer op de cv-vulkraan.

10. Steek de stekker weer in het stopcontact.
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Mocht u na bovenstaande nog een storing hebben aan de CV-ketel, dan verzoeken wij u contact op 

te nemen met het bedrijf welke ook bij u het onderhoud uitvoert aan de CV-ketel (zie de sticker op de 

CV-ketel) . Het telefoonnummer van dit bedrijf kunt u ook vinden op de storingslijst die u heeft gekregen

bij het betrekken van de woning.
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