Zelf je verwarmingsinstallatie controleren
Natuurlijk wil je er op kunnen rekenen dat je radiatoren lekker warm worden zodra je de thermostaat activeert. Gebeurt dat
niet, dan kan je in enkele eenvoudige stappen zelf checken of je verwarmingsinstallatie goed functioneert.
Zo bespaar je de kosten van een herstelling.

DOE DE
5-STAPPEN-TEST
Je verwarmingsinstallatie zelf testen,
dat is snel gefikst, in 5 korte stappen.
Zo ben je gerust.

STAP 1

Check of je verwarmingsketel aan staat. Zet die
trouwens nooit af, ook niet
als je met vakantie gaat.

STAP 2

Draai de kraan van de
radiatoren open, dus
tegen wijzerzin in. Dicht is
met de klok mee.

STAP 3

Zet de gewenste
temperatuur van je
thermostaat hoger dan de
kamertemperatuur.

STAP 4

EEN MOGELIJKE STORING?
Heb je de 5-stappen-test gedaan en warmen je radiatoren
niet op? Controleer dan nog even dit vooraleer je een vakman
contacteert.

WERKT JE THERMOSTAAT?
Sommige thermostaten werken op batterijen.
Misschien zijn die aan vervanging toe. Start het
seizoen met nieuwe batterijen.
IS ER GENOEG WATERDRUK?
Het wijzertje van de druk- of manometer op je
ketel hoort tussen 1 en 1,5 bar te staan. Is de druk
te laag of krijg je foutmelding F22? Vul dan water
bij door de rode kranen met de flexibele slang
ertussen open te zetten. Sluit de kranen weer bij
een druk van 1,5 bar.
IS ER ELEKTRICITEIT?
Kan je niets lezen op de display van je
verwarmingsketel? Dan staat hij misschien
af, of is in de schakelkast de zekering van je
ketel uitgeschakeld. Of misschien is er een
elektriciteitspanne geweest en moet je het toestel
resetten door op de “reset”-knop te drukken.

Check of de ketel aanslaat.
Dat kan je zien op de
display. Bij bepaalde
modellen verschijnt er een
vlammetje.

STAAT DE GASTOEVOER OPEN?
Een rood lampje, of foutcode F1, F28 of F54 wijst
op een storing in de gastoevoer. Als je buur
hetzelfde probleem heeft, ligt de oorzaak niet aan
je toestel. Het zal automatisch opnieuw opstarten.

STAP 5

STAAT JE KETEL IN DE JUISTE MODUS ?
Heb je een ouder verwarmingstoestel? Dan moet
je die misschien nog zelf in wintermodus zetten.
Want in zomermodus gaat je ketel enkel water
opwarmen voor sanitair gebruik (bad of douche).

Als de radiatoren warm
worden, kan je de
thermostaat verminderen
of op de gewenste
temperatuur zetten.

WE ZIJN ER
VOOR JOU

Werkt je verwarming niet, ook al heb je de test gedaan?
Contacteer ons dan, zodat we je kunnen helpen en het gauw
weer warm wordt in je huis.

02 431 80 00 • service@bulex-services.be

