
Uw woning heeft een eigen centrale verwarmings
installatie (CV). Voor het ontluchten en bijvullen 
van de CVinstallatie bent u zelf verantwoordelijk. 
De verwarmingsinstallatie houdt uw woning op 
de gewenste temperatuur. Vanaf de ketel stroomt 
warm water naar de radiatoren. In de woonkamer 
zit een thermostaat waarmee u de temperatuur 
regelt. Zet de kamerthermostaat nooit lager dan 
12 graden. Ook als u op vakantie gaat. Zo voor
komt u vochtvorming in huis en bevriezing van 
de CVinstallatie. 
Bekijk de video op www.paans.nl/bijvullen-ontluchten 
of volg onderstaande stappen om uw cvketel bij 
te vullen.

Ontluchten
Bij het verwarmen van water komt lucht vrij. Deze 
lucht verzamelt zich in het bovenste gedeelte van de 
installatie. Wanneer de radiator niet meer helemaal  
warm wordt, zit er waarschijnlijk lucht in de radiator. U 
moet de installatie ontluchten en daarna bijvullen. U 
start met het ontluchten van alle radiatoren, begin met 

de radiator(en) op de onderste verdieping (indien van 
toepassing).

Stap 1:  zet de pomp uit door de stroom uit te schakelen. 
Wacht ongeveer twee minuten tot het water 
stil staat.

Stap 2:  draai het ontluchtingsventiel op de radiator 
voorzichtig open met het ontluchtingssleuteltje. 
Draai het ontluchtingsventiel nooit helemaal 
uit het ventiel.

Stap 3:  houd een oude doek bij het ventiel en laat voor-
zichtig de lucht ontsnappen. Sluit het ventiel 
zodra er water uit komt.

Stap 4:  na het ontluchten van alle radiatoren schakelt 
u de pomp weer in.

Stap 5:  kijk op de manometer of de druk nog voldoende 
is. Is de druk lager dan 1 bar? Vul dan de instal-
latie bij. Lees hiervoor de instructie Vullen.
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Vullen
Om te controleren of de installatie voldoende water 
 bevat en wat de druk van het water is, is een manometer 
gemonteerd. De waterdruk mag maximaal 2 atmosfeer 
zijn. Vul de ketel daarom nooit boven de 1,6 bar.

Stap 1:  u heeft de radiatoren ontlucht en de manometer 
geeft aan dat de druk lager is dan 1 atmosfeer.

Stap 2:  zet de kamerthermostaat op de laagste stand 
en wacht tot de thermometer op de ketel niet 
meer dan 40 graden aanwijst. 

Stap 3:  zet de pomp uit door de stroom uit te schakelen. 
Wacht ongeveer 15 minuten zodat het water in 
de leidingen tot stilstand komt. 

Stap 4:  sluit de bijgeleverde vulslang aan op de koud-
waterkraan.

Stap 5:  houd het andere eind van de vulslang even 
hoog als de koudwaterkraan. Draai vervolgens 
de koudwaterkraan een klein beetje open zodat 
de slang met water wordt gevuld en de lucht uit 
de slang is ontsnapt.

Stap 6:  draai de koudwaterkraan dicht en sluit het 
 andere eind van de vulslang aan op de vulkraan.

Stap 7:  draai geleidelijk de waterkraan open. Open de 
vulkraan met de bijgeleverde sleutel door deze 
een kwartslag te draaien.

Stap 8:  sluit de vulkraan zodra de waterdruk ligt op 
maximaal 1,6 bar.

Stap 9:  sluit de waterkraan en koppel de slang af. Dit is 
ook een eis van de verzekeraar om waterschade 
te voorkomen.

Stap 10:  na het bijvullen schakelt u de pomp weer in. 
Zet ook de kamerthermostaat op de gewenste 
stand.

Storing
Het onderhoud aan de centrale verwarming gebeurt 
door Paans Installatiebedrijven. Storingen kunt u 
 melden op telefoonnummer (030) 261 01 11 of online 
via www.paans247.nl. Kijk voordat u een storing aan de 
CV-installatie meldt of uw klacht voorkomt in onder-
staande lijst:

Klacht Mogelijke oorzaak Oplossing

Installatie moet vaak worden bijgevuld Lekkage Paans waarschuwen

Lawaai in radiatoren en/of leidingen 
(ruisen/borrelen)

Lucht in de installatie en te weinig water Ontluchten en daarna weer bijvullen en 
ontluchten

Waakvlam uit Geen gasdruk Graskraan open

Waakvlam uitgewaaid Waakvlam aansteken

Waakvlam wil niet blijven branden 1. Waakvlambrander verstopt 
2. Thermokoppel defect

Paans waarschuwen
Paans waarschuwen

Ketel slaat niet aan 1. Stekker zit niet in het stopcontact
2. Kamerthermostaat staat te laag
3. Waterdruk is lager dan 1 atmosfeer
4. Waakvlam uit
5. Hoofdzekering in meterkast doorgeslagen

1. Stekker in het stopcontact steken
2. Thermostaat hoger instellen
3. Installatie bijvullen
4. Waakvlam aansteken
5. Hoofdzekering vernieuwen

Wel warm water, geen verwarming Lekkende warmwaterkraan Dichtdraaien of evt. kraanleertje  
vervangen

Radiatoren koud 1. Lucht in de radiator
2. Kamerthermostaat staat te laag

1. Ontluchten
2. Kamerthermostaat hoger instellen

Bevriezing Radiatoren te koud laten worden Paans waarschuwen


