TOP

Hoe u zelf uw
verwarmingsinstallatie op
topniveau kunt houden.

Kijk met regelmaat ( 2 tot 4 keer per jaar ) volgende zaken na ;
Staat uw installatie op de juiste druk ?
Zoniet, vul dan water bij met het voorziene vulset.
Doe dit gecontroleerd en achtzaam !
De meeste ketels werken niet meer wanneer de cv druk onder de 0,8 bar
komt. In een doorsnee woning heb je reeds voldoende met 1,5 bar,
in een appartement met 1,2 bar.
Grote gebouwen met een centrale stookplaats, raadpleeg ons aub !
VUL NOOIT HOGER DAN 3 bar !!!!!!!!!
Dien je regelmatig water bij te vullen, dan is er iets mis.
b.v. Expansievat stuk, lekkende cv leiding …
Bel 03 239 31 47
Start je ketel
een keer in de zomer, zodat je weet dat alles ok is.
M.a.w. zet de kamerthermostaat heel even hoger en ervaar of je
elementen/ installatie warm worden.
Thermostaatkranen of radiatorkranen
Draai regelmatig (2 keer) aan alle radiatorkranen zodat ze niet vast
komen te zitten.
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Stookolietank
Kijk met regelmaat de inhoud van je stookolietank na.
Bijtanken van stookolie
Steeds je verwarmingsketel UIT zetten !
Zo voorkom je dat er vuil in je stookolieleiding komt en de oliebrander niet
meer opstart. Wacht steeds 1 a 2 uur alvorens de verwarming terug aan te
zetten na het vullen van de stookolietank !
Onderhoud
Laat met regelmaat je installatie onderhouden, dit is trouwens verplicht,
voor gasinstallatie om de 2 jaar, voor een installatie op stookolie om het
jaar. Zo blijft je cv ketel op topniveau.
Wees slim en laat het onderhoud uitvoeren in de zomerperiode, dan staat
je ketel reeds in orde voor het nieuwe stookseizoen en vermijd je alzo
lange wachttijden in de winterperiode !
Wij hopen u hiermee een beetje geholpen te hebben om onnodige pannes
te voorkomen, blijkt het je toch niet te lukken kan je steeds beroep doen op
onze service BEL 03 239 31 47.
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