Uw cv-ketel op storing, wat te doen.
•

•

Controleer of de waterdruk voldoende is (tussen 1,2 en 2,0 bar), dit kunt u zien
op de drukmeter bij of op het toestel
o Bijvullen nooit boven de 2,0 bar
Controleer op de display van het toestel of er een storingscode zichtbaar is.
(vaak een knipperende code)
o Zo ja, noteer deze code en reset vervolgens het toestel.
§ Gaat het toetel weer aan, bewaar de code voor het geval de
stroing opnieuw optreedt
o Geen tekst op de display, controleer of er spanning op het betreffende
stopcontact staat. (dit kan eventueel met een ander apparaat)
o Standaard bedrijfscode, controleer of er voldoende radiatoren open
staan en of de thermostaat aan staat. (bij oudere thermostaten
controleer de batterijen)

Wel warmwater, geen verwarming.
•
•
•

Een druppelende warmwaterkraan kan er voor zorgen dat de verwarming niet
aanslaat.
Staan er voldoende radiatoren open
Indien de thermostaat batterijen heeft, vervang deze/

Ontluchten
Wanneer u borrelende geluiden hoort uit (één van) uw radiatoren is het tijd de
verwarming te ontluchten.
• Zet de cv-ketel uit, of thermostaat laag
• Ontlucht de radiatoren, en eventueel de cv-ketel.
o Let op de waterdruk, deze moet tussen de 1,0 en 2,0 bar blijven.
o Voor, maar zeker na het ontluchten altijd bijvullen tot maximaal 2,0 bar.
• Schakel het toestel weer in.

Bijvullen
Helaas hebben wij nog geen instructie video (maar als u even via Google “cv-ketel
bijvullen” in toetst vind u diverse video’s met uitleg hierover).
Onderstaand een aantal tips:

•

Sluit de vulslang aan de waterleiding (wasmachine kraan)

•
•

Laat de vulslang vol lopen met water
Sluit de vulslang aan op de vulkraaan, na het verwijderen van het dopje.

o
o
o
o

Open eerst de wasmachine kraan, en daarna de vulkraan.
Let op de waterdruk in de cv-installatie mag niet boven de 2,0 bar komen.
Sluit beide kranen.
LET OP: bij het losnemen van de vulslang lekt er wat water de vulslang staat
nog onder druk.
o Zorg voor een bakje of doek om het overtollige water op te vangen.
o Doe het dopje weer op de vulkraan

