BIJVULLEN
C.V.INSTALLATIE

Bijvullen en ontluchten van de C.V.-installatie
U kent het wel: vaak op de ongelukkigste momenten doet uw centrale verwarming het
niet meer en bij de ketels die gecombineerd zijn met warm water (combitoestellen) komt
er ook geen warm water meer uit de kraan.
Maar voordat u de Veenendaalse Woningstichting gaat bellen, kunt u er zelf ook wat aan
doen: Allereerst kijken of er wel voldoende water in het systeem zit.
Waar kunt u dit zien? Op de ketel of bij de radiator waar ook meestal bijgevuld wordt, zit
een drukmeter. Deze geeft de druk aan in bar. Om voldoende druk te hebben moet de
zwarte wijzer op minimaal 1 bar staan. Dus als de zwarte wijzer tegen of onder de 1
bar staat dan moet de uw c.v.-installatie worden bijgevuld.

Met de juiste waterdruk draait uw cv-ketel optimaal en wordt uw huis sneller warm.
Het kan ook zijn dat er lucht in de radiator zit, waardoor er geen warm water in kan, dan
is ontluchten van uw radiatoren noodzakelijk.

Bijvullen en ontluchten van de c.v. installatie

Het ontluchten van de c.v. installatie:
Neem de stekker uit het stopcontact.
Zorg dat alle radiatoren open staan.
Gebruik het ontluchtingssleuteltje. Begin
bij de laagstgelegen radiatoren. Eindig op
de bovenverdieping. Ontlucht tot er geen
lucht meer uit komt.

Bijvullen van de c.v installaltie:
Laat de installatie eerst afkoelen door de
thermostaat laag te zetten.
Sluit de vulslang aan op de waterkraan.
Verwijder het dopje van de c.v. vulkraan.

Draai de kraan langzaam open en vul de
slang met water. Sluit de kraan als de
slang vol is.

Sluit de volle slang aan op de c.v.
vulkraan.

Open de c.v. vulkraan. Draai de
waterkraan langzaam open.

Vul tot de druk 1,6 bar aangeeft (bij
koude c.v. installatie).

Sluit de waterkraan als er voldoende druk
is. Sluit de c.v. vulkraan.

Koppel de slang los van de kranen.
Bevestig het dopje weer op de c.v.
vulkraan.

Steek de stekker weer in het stopcontact.
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