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Vulkraan
Vaak onder de ketel maar soms ook 
in de badkamer, bijkeuken of op een 
andere plek.

Manometer
Dit is de drukmeter van je 

cv-ketel. Wanneer de druk 
lager dan als 1,2 bar moet 
de ketel bijgevuld worden.

Sleutel en ontluchtingsventiel
Draai met het sleuteltje het ontluchtingsventiel 

van elke radiator open tot er water uit komt 
(opvangen met doekje of emmer). 

Begin onderin de woning en werk naar 
boven tot alle radiatoren ontlucht zijn.

 

Kijk naar het 
instructiefilmpje op 
onze site voor een 
uitgebreide toelichting.

(Koudwater) kraan
Vaak vlak bij de ketel, maar soms moet 
de kraan van badkamer of wasmachine 
gebruikt worden.

Vulslang
Deze varieert naar behoefte van lengte en 
komt tussen de koudwater- en vulkraan. De 
slang moet aan beide kanten voorzien zijn van 
een wartel. Let op; alle lucht moet uit de slang 
voordat u de installatie bijvult (druk verhoogt).

cv-ketel

display cv

OPEN DICHT

expansievat

Brrr...
Ja fris hé...

Effe checken!

Lekker!

Zo dat is
veel beter...

Bijvullen:
1. druk bepalen (manometer)
2. cv-ketel uitzetten en de  
    installatie laten afkoelen   
    (20 min)
3. slang op waterkraan 
4. slang op vulkraan
5. cv-ketel bijvullen
6. cv-ketel aanzetten
7. slang loskoppelen en 
    en kranen weer dicht

Resetten
1.  storingscode noteren
    voor evt. servicedienst
2. ketel resetten (zie het   
    instructieboekje)
3. indien geen resetknop,
    stekker ketel 10 sec.  
    van de stroom halen

Ontluchten
1. draai alle radiatoren open
2. zet de thermostaat op 15 graden
3. schakel de ketel uit (stekker eruit)
4. laat de installatie afkoelen (20 min)
5. open ontluchtingsventiel met 
    sleuteltje tot er water uit komt.
6. contoleer de druk (1,2-2 bar)
7. schakel de ketel in (stekker erin)

Eerst checken - dan doen!
1. thermostaat op 25 graden
2. krijgt de cv-ketel stroom?
3. minimaal 3 radiatoren open zetten 
4. alle warmwaterkranen echt dicht
5. waterdruk controleren (min 1,2 bar)
    zo nodig bijvullen (stap B)
6. installatie ontluchten (stap C)
7. storingscode opschrijven en dan  
    installatie resetten (stap D)
8. nog steeds storing?
    Comfort Partners bellen.

Storing? Bel 085 - 48 46 500
 

Is er iets onduidelijk? 
Heeft u twijfels of alles goed gaat? 
Neem dan contact met ons op.
 

EERSTE HULP BIJ STORINGEN


