de digitale vakman
cv bijvullen
geen warm water
De waterdruk op uw cv-ketel moet tussen de 1 en 2 bar liggen, in het groene gedeelte van de drukmeter. Is de druk lager, dan verwarmt de ketel geen water en
kunt u dus niet warm douchen of de afwas doen. Ook werkt de verwarming niet
goed meer.

thermostaat omlaag
U verhoogt zelf de waterdruk door de cv-ketel bij te vullen. Zet eerst de
kamerthermostaat op de laagste stand en wacht tot de temperatuur op de ketel
gedaald is tot 40 graden. Doet u dit niet, dan kan de ketel barsten door het
temperatuurverschil.

vulslang aansluiten en ontluchten
Draai de vulslang op de waterkraan bij de cv-installatie. U kunt ook de kraan van
de wasmachine gebruiken. Houd een dweil en emmer bij de hand. Draai de kraan
open en laat wat water in de emmer stromen, om de lucht uit de slang te
halen. Daarna draait u de kraan weer dicht.

waterkraan en vulkraan open
Het andere uiteinde van de vulslang draait u op het verwarmingssysteem: op de
ketel of op een radiator. Draai daarna eerst de waterkraan een paar slagen open,
en vervolgens de vulkraan van de verwarming. Met een kwartslag is de vulkraan
helemaal open.

vulkraan en waterkraan sluiten
De waterdruk mag niet te hoog worden. Als de meter tussen de 1,5 en 2 bar staat,
sluit u eerst de vulkraan en daarna de waterkraan.
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de digitale vakman
cv bijvullen
vulslang loskoppelen
Koppel de slang los van de vulkraan. Het water uit de slang laat u in de emmer
lopen. Vervolgens koppelt u de slang ook los van de waterkraan.

opmerking
De waterdruk op de cv-ketel mag niet te hoog worden. Vult u te lang bij, dan zal
de verwarming water gaan lozen om echte problemen te voorkomen. Als het drie
keer is voorgekomen dat de verwarming water loost, is het beter om een
verwarmingsmonteur te bellen.

tip
• Door de radiatoren te ontluchten voorkomt u niet alleen het borrelende en
tikkende geluid, maar bespaart u ook energie, en geld. Lees daarom ook de
handleiding cv ontluchten.

De Digitale Vakman ondersteunt bij eenvoudige klussen in huis. Lees voordat u begint de handleiding door en ga veilig en goed voorbereid aan de slag.
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