
Uw centrale verwarming ontluchten en bijvullen 

 

Nu het weer winter is, gaat de verwarming aan. Zeker als uw verwarming al wat langer niet aan is 

geweest, kunt u te maken krijgen met borrelende geluiden in de leidingen van en naar de radiatoren. 

Vaak betekent dat dat er lucht in het systeem is gekomen. Tijd om de installatie te ontluchten.  

 

Als u een beetje handig bent, kunt u dat zelf en hoeft u geen monteur in te huren.  

 

Ontluchten betekent dat u niet alleen van die rare geluiden af bent, maar ook dat uw huis warmer 

wordt én uw energierekening lager wordt. Bij een goed ontlucht systeem hoeft uw Cv-ketel minder 

hard te werken. 

 

Gereedschap 

U hebt eigenlijk alleen een ontluchtingssleutel nodig. Die zit er zo uit: 

 
Daarnaast een doek die vocht kan opnemen en een emmer (voor de zekerheid) 

 

Wat moet u doen? 

 U zet de cv-ketel uit. Of door de stekker uit het stopcontact te trekken of door de aan/uitknop te 

gebruiken. 

 Wacht minstens 15 minuten. 

 Zet de kraan van alle radiatoren maximaal open. Hieronder een voorbeeld hoe een radiatorkraan 

er uit kan zien. 

 

             
 

 Woont u in een eengezinswoning; begin met het ontluchten van de radiatoren op de begane 

grond. 

 Draai met behulp van de ontluchtingssleutel het ventiel van de radiator open en houd de doek 

of emmer bij de hand. Zodra er water uit de radiator komt, is alle lucht ontsnapt.  

 

  
 

 

 Draai het ventiel weer dicht. 

 Herhaal deze stappen voor alle radiatoren in huis. 

 Als u klaar bent, controleer u de waterdruk van de cv-ketel. De drukmeter kan er zo uitzien: 



 

 

 

        
 

 

 De druk moet tussen 1,5 en 2 zijn. Bij een ronde meter gaat het om de zwarte wijzer. Bij een 

digitale meter verschijnt een getal in beeld. 

 Is de druk OK? Zet u dan de radiatoren en de thermostaat op de gewenste stand en zet uw cv-

ketel weer aan. 

 

Is de druk lager dan 1,0 bar? Dan moet u de ketel bijvullen. Ook dat is geen raketwetenschap. 

 

Gereedschap 

Een waterpomptang  / een waterslang / doek en emmer 

               
 

 Zet de kamerthermostaat laag en wacht 15 minuten om de cv-ketel te laten afkoelen. 

o Hebt u een Cv-ketel met een ronde (analoge) drukmeter: haal de stekker uit het 

stopcontact. 

o Hebt u een Cv-ketel met een digitale drukmeter: laat de stekker in het stopcontact zitten. 

Kijk in de gebruiksaanwijzing van uw cv-ketel hoe u in het bijvulprogramma komt. 

 In de buurt van de cv-ketel vindt u een waterkraan. Sluit de slang aan op uw waterkraan. Laat de 

slang voorzichtig volstromen met water (anders komt er lucht in de slang). 

 Sluit daarna de kraan weer. 

 Sluit daarna de vulslang aan op de vulkraan van de cv-ketel.  

 Draai eerst de waterkraan open en vervolgens de vulkraan. 

 Wacht tot de drukmeter tussen 1,5 en 2 twee bar staat. 

 Draai eerst de vulkraan op de ketel dicht en vervolgens de waterkraan. 

 Houdt een emmer onder de kraan voordat u de slang loskoppelt. 

 Nu kunt u de cv-ketel weer aanzetten 

 

Klaar! De kamerthermostaat kan weer op de normale temperatuur. 

 

Werkt uw cv-systeem na het controleren van bovenstaande zaken nog steeds niet? Neem dan 

contact op met uw leverancier of een servicepartner. 


