
                                                                               

 

 c.v. bijvullen met water. 

Allereerst gaan we kijken of dit nodig is, indien de druk lager aangeeft dan 1 bar (aangegeven op het 

toestel het ) dan moeten we water gaan bijvullen. 

Zolang de druk zich bevind tussen de 1 en 2 bar is dit voor de werking van het toestel nog niet nodig  

Gemiddeld vullen we een installatie zo’n 1 a 2 x per jaar bij ,is dit vaker dan heeft dit vaak een 

oorzaak zoals lekkage of een drukvat(expansievat) wat niet goed functioneert. 

We kunnen de druk aflezen op de manometer zowel analoog als digitaal en bij sommige toestellen 

zelfs op de klokthermostaat. 

Als voorbereiding neemt u een emmer en iets van een droge doek bij de hand ,want bijvullen zonder 

water te morsen kan lastig zijn . 

Hier een stappenplan om water bij te vullen 

1. Vult u bij het toestel let dan op dat het toestel niet te heet is (50 -80 graden) dit omdat 

we koud water gaan bijvullen en mogelijk anders schade kan toebrengen aan de hete 

warmtewisselaar. 

2. We koppelen als eerst de slang met 1 zijde aan de wasmachine kraan (dit kan ook een 

andere kraan zijn die daarvoor bedoeld is). 

3. We laten nu de slang vollopen met water ( dus gewoon laten stromen in de emmer ) als 

er geen lucht meer uitkomt kraan weer dicht draaien. 

4. Nu de andere zijde van de slang aan de vulkraan van de cv koppelen (om er voor te 

zorgen dat de slang niet leegloopt kun je de slang even dubbelknikken en als deze 

aangekoppeld is weer loslaten) 

5. Nu de slang is aangekoppeld kunnen we de vulkraan van de cv openen (dit is vaak het 

handeltje met de stroomrichting mee). 

6. Nu kunnen we zachtjes bijvullen tot de gewenste druk tussen de 1,5 en 2 bar (op het 

toestel) 

7. Als u klaar bent dan dient u de kraan en de  vulkraan weer af te sluiten voor dat u de 

slang weer afkoppelt. 

 

 
*In de afgebeelde manometer dienen we naar de zwarte wijzer te kijken ,de rode kunnen 

we met de hand bewegen en dient als geheugensteun. 


