
APK RAPPORT

Datum APK

Door vakman

Merk en type cv-ketel
Dit rapport is een aanvulling op de digitale werkbon met nummer  die u van Feenstra via de mail ontvangt. De APK 
van Feenstra controleert en beoordeelt uw cv-ketel op veiligheid, lekkage(s), optimale werking en comfortinstellingen.  

Veiligheid:

Lekkages:

Optimale werking:

Comfortinstellingen:

Door een meting in het rookgaskanaal controleren wij de verbranding van uw cv-ketel, waardoor het gevaar van koolmonoxidevergiftiging wordt uitgesloten.

Metingen ter beoordeling van:  Controle van de rookgasafvoer op:
• Een veilige verbranding: CO-waarde in PPM / nul-druk (15|18)  • Zichtbare lekkage;
• Een optimale verbranding: CO2-waarde in % (13|16)   • Afloop naar de cv-ketel (juiste afschot);
• De zuurstofwaarde: O2-waarde in % (14|17)   • Toepassing van het juiste materiaal;
• Het gasdrukverschil: statisch / dynamisch (10|11)   • Wijze van vastzetten (gebeugeld).

Status meting: goed niet goed   Status controle: goed niet goed

De gemeten waarden treft u aan op de digitale werkbon. De nummers achter de metingen corresponderen met de nummers op de werkbon.
Waarden kunnen afwijken van de gestelde richtlijnen door de fabrikant. Feenstra brengt, indien noodzakelijk, bij afwijkingen een advies uit.

Een lekkage kan de juiste werking van uw cv-ketel negatief beïnvloeden en zal resulteren in blijvende schade.

In de cv-ketel:    Rondom de cv-ketel:

Status: goed niet goed   Status: goed niet goed

Een optimaal werkende ketel is energiezuinig en dat is goed voor het milieu en uw portemonnee. Dit beoordeelt Feenstra door:

• De werking van de draaiende delen (zoals de pomp en ventilator) te controleren;
•  De afstelling van de cv-ketel na te kijken (op basis van de gemeten waardes van de rookgasanalyse en de richtlijnen van de fabrikant);
•  De voordruk van het expansievat te controleren t.b.v. uw cv-installatie;
• De cv-ketelwaterdruk te controleren. 

Status:  goed   niet goed

Feenstra controleert de instellingen van uw cv-ketel op onderstaande punten en past ze waar nodig aan, zodat u zo comfortabel mogelijk gebruik 
kan maken van warmte en warm water.  

• De comfortstand warm water;
• Het ingesteld cv vermogen voor centrale verwarming;
• De warm water temperatuur;
•  De wijze waarop de cv-ketel en de afgiftebronnen (radiatoren, vloerverwarming, convectoren) op elkaar zijn afgestemd.

Status:  goed   niet goed

 Advies om de veiligheid en de werking te verbeteren:

REPARATIE/ADVIESPUNTEN: ZIE DIGITALE WERKBON 
Uw cv-ketel: Uw cv-ketel komt in aanmerking voor het serviceabonnement:

Functioneert naar behoren o.b.v. gecontroleerde / beoordeelde punten  WarmteGarantie

Verdient aandacht conform reparatie / adviespunten  Service en Onderhoud

Gelijktijdig onderhoud uitgevoerd Zie ook voorwaarden APK op www.feenstra.com       

Handtekening monteur:
Feenstra Verwarming B.V. 
088 8455 000 (lokaal tarief) 
www.feenstra.com13
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