
In 2 x 7 stappen de cv ontluchten en bijvullen 
 
Nu de winter weer is aangebroken en de centrale verwarming het huis verwarmt kunnen de 
verwarmingsbuizen en radiatoren een tikkend, stromend of borrelend geluid maken. De woning warmt 
dan ook niet meer goed op. De oorzaak is waarschijnlijk lucht in het verwarmingssysteem. Dan is het 
tijd dat de cv wordt ontlucht, en zo nodig wordt bijgevuld. 
 
Huurders van Woningstichting moeten zelf hun cv ontluchten en bijvullen. Moeilijk ? Nee, maar het vraagt 
wel wat voorbereiding en voorzichtig handelen. Hier leest u hoe het werkt. 
 
In 7 stappen de cv ontluchten: 

1. Zet de thermostaat op de laagste temperatuur. 
2. Haal daarna stekker van de CV ketel uit het stopcontact. Hiermee zet u de installatie uit. 
3. Laat alles een kwartier afkoelen. 
4. Begin bij de radiatoren op de onderste verdieping van uw huis. Houd een doekje bij het  

ontluchtingsventiel dat zich boven op elke radiator bevindt, en draai het ventiel met een speciaal 
sleuteltje open. 

5. Op het moment dat er water uitkomt, is alle lucht eruit en kan het ventieltje gesloten worden. 
6. Werk zo alle radiatoren in het huis af, van beneden naar boven 
7. Controleer de drukmeter of deze nog tussen de 1,5 en 2 bar staat. Als de drukmeter aangeeft dat 

de druk lager is dan 1,5 bar, vul dan de CV ketel bij. 
 
Als de CV is bijgevuld zet u de CV ketel weer aan door de stekker in het stopcontact te doen. Daarna zet u 
de thermostaat op de gewenste temperatuur. 
 
In 7 stappen de cv bijvullen: 

1. Sluit de vulslang aan op de koudwaterkraan. Houd een emmer onder het uiteinde van de slang en 
open de kraan. Laat het water tot de rand van de slang komen. Zo zit er bijna geen lucht in de 
slang en kan er dus ook bijna geen lucht in de cv-installatie komen. Doe de waterkraan dicht 

2. Zoek dan de vulkraan, die zit meestal bij de ketel. Draai de dop van de vulkraan, zonder de 
vulkraan te openen. Sluit de vulslang goed vast aan op de vulkraan van de cv-installatie 

3.  Nu gaat u uw verwarmingsketel bijvullen. Open de waterkraan en draai daarna pas de vulkraan 
van de cv-installatie open. Na een kwartslag is de vulkraan helemaal open. 

4. Als de druk bijna op 2 bar staat, sluit u eerst de vulkraan en daarna de waterkraan. 
5. Koppel de slang af en laat het water dat nog in de slang zit, in een emmer lopen. 
6. Zet de kamerthermostaat weer op de gewenste stand. 
7. Ontlucht eventueel uw cv nog, want vaak komt er met het bijvullen nog wat lucht in de cv. 

 

 


