
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De centrale 
verwarming 



De meeste huizen hebben centrale 

verwarming. Als u de cv goed 

gebruikt, is het de meest voordelige 

manier om een huis lekker te 

verwarmen. Maar dan moet u de cv 

wel goed gebruiken. Lees hoe u dit 

doet. 
 

 
 
 
 

Algemeen 
 

 
Wat moet u allemaal weten over de cv-installatie? 

 
Werking 

Warmwater straalt warmte af. Dat is de gedachte achter 

de werking van de meeste verwarmingsinstallaties. Door 

een huis lopen leidingen en radiatoren, waarin 

warmwater wordt rondgepompt. Het water wordt warm 

gemaakt in de cv-ketel. Een ketel kan naast de woning 

verwarmen, ook warmwater maken voor de keuken of 

badkamer. Een ketel die dit allebei kan heet een 

combiketel. 

 
Onderhoud 

Als u er zeker van wilt zijn dat uw verwarmingsketel 

goed functioneert laat deze dan jaarlijks of tweejaarlijks, 

afhankelijk van de gebruiksaanwijzing van de 

ketelfabrikant, door een installateur controleren. Sluit 

hiervoor een onderhoudscontract af met een erkende 

installateur. Mocht er plotseling een storing optreden in 

uw installatie, bijvoorbeeld in het weekend, kunt u direct 

zijn hulp inroepen. 

Bij een cv-ketel hoort altijd een gebruiksaanwijzing/ of 

instructieboekje waarin de onderhoudsgegevens staan. 

 
Levensduur 

De meeste onderdelen van de cv-installatie gaan net 

zo lang mee als de ketel zelf, tussen de vijftien en 

twintig jaar. De cv-pomp is meestal eerder 

aan vervanging toe, na ongeveer zeven jaar. Het 

expansievat gaat zo’n vijf jaar mee en vergt verder 

geen onderhoud. 

 
Garantie cv-installatie 

In het algemeen heeft een verwarmingsketel 

twee jaar fabrieksgarantie. De garantieperiode op 

onderdelen van de ketel verschilt per merk en per 

soort. Bij sommige fabrikanten kunt u tegen een 

vergoeding de garantieperiode verlengen. 

 
Capaciteit 

Een cv-ketel moet voldoende capaciteit hebben om 

een woning goed te kunnen verwarmen. Hoeveel 

capaciteit (kW) er nodig is, wordt bepaald door: 

- De afmeting van het huis 

- De woningisolatie 

- Het type woning. Een vrijstaand huis verliest 

bijvoorbeeld meer warmte dan een appartement. 

 

Onderdelen centrale 

verwarming 
 
De centrale verwarming bestaat uit verschillende 

onderdelen. Wat doen ze? 

 
De (combi)ketel 

De cv-ketel zet brandstof om in warmte. Met 

die warmte verwarmt de cv-ketel water voor de 

radiatoren en warmwater voor de kraan. 

 
De pomp 

De cv-pomp pompt het water door de radiatoren. 

 
Radiatoren 

Radiatoren worden in de centrale verwarming gebruikt 

om warmte uit een doorstromende vloeistof (water) af te 

staan aan langsstromende lucht. Wanneer  een 

radiator(en) op de koudste plekken 

in een ruimte worden gemonteerd, behalen ze het 

beste rendement. Bijvoorbeeld onder een raam 

of tegen een buitenmuur. Houd de radiator ten minste 

vijf centimeter vrij van de muur. Ook moet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
er ongeveer tien centimeter vrije ruimte zijn aan de 

onder- en bovenkant van de radiator, voor voldoende 

luchtcirculatie. 

 
Convectoren 

Het verschil tussen een radiator en een convector zit 

vooral in de aard van de warmte die ze voortbrengen. Je 

hebt stralingswarmte en convectiewarmte. 

Stralingswarmte is een directe vorm van 

verwarming. Het verwarmingselement straalt 

elektromagnetische golven uit waarvan de energie wordt 

omgezet in warmte wanneer het op een oppervlak valt. 

Convectiewarmte is een indirecte vorm van verwarming. 

De warmte wordt hierbij verspreid door luchtstroming. 

Zowel een radiator als een convector geven stralings- en 

convectiewarmte af, maar bij een convector is het 

aandeel van de convectiewarmte veel groter dan bij een 

radiator. 

 
Thermostaatkranen 

Met thermostatische radiatorkranen kunt u per kamer de 

temperatuur regelen. Zo kunt u beslissen om in bepaalde 

ruimtes lager of bijvoorbeeld niet te stoken. Plaats geen 

thermostaatkraan in de kamer waar de (klok)thermostaat 

hangt, dat verstoort de werking ervan. 

 
Kamerthermostaat 

Met de kamerthermostaat kunt u het cv-systeem 

aansturen. 

 
Vloerverwarming 

Vloerverwarming is een vorm van verwarming 

die in de vloer is ingebouwd. Tegenwoordig zijn er 

verschillende systemen, die elektrisch of met warm 

water  werken. Bij het gebruik van vloerverwarming als 

hoofdverwarming zijn er geen radiatoren nodig, zodat u 

meer ruimte in huis heeft. Een nadeel van 

vloerverwarming is dat de leidingen in de vloer moeten 

worden gelegd. Om die reden wordt vloerverwarming 

meestal alleen bij nieuwbouw of grondige renovatie 

toegepast. 

 
Expansievat 

Door de wisselende temperaturen van het cv- 

water ontstaan er volume- en drukverschillen in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
de installatie. Die worden opgevangen door het 

expansievat. Hierin zitten twee compartimenten. Het ene 

compartiment is gevuld met dezelfde vloeistof als het 

systeem, het andere compartiment bevat een 

gecomprimeerd gas. De compartimenten worden 

gescheiden door middel van een membraam. Dit is een 

soort vlies. 

 
Zonneboiler 

Bijna de helft van uw energie(kosten) voor warmwater 

kunt u besparen als u kiest voor een zonneboiler. Een 

zonnecollector op het dak gebruikt warmte uit zonlicht 

om kraanwater te verwarmen. 

 
Tip: isoleer de leidingen 

CV-leidingen geven onnodig veel warmte af. Breng 

daarom buisisolatie (bijvoorbeeld met pvc) op cv- 

leidingen in onverwarmde ruimten aan. Denk aan de 

kruipruimte of achter de knieschotten op zolder. Zo 

bespaart u op stookkosten. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soorten cv ketels 

CV- ketels kun je indelen in rendement. Een overzicht: 

 
Een conventionele ketel 

Een conventionele cv-ketel is een gewone, 

ouderwetse ketel. Aardgas wordt in deze ketel voor 

70 tot 80 procent omgezet in nuttige warmte. Zo gaat 

20-30 procent van de warmte verloren. Dit type cv- 

ketel wordt niet meer gemaakt. 

 
VR- ketel 

VR staat voor verbeterd rendement. Met verbeterd 

rendement wordt +/- 89 procent van de energie door de 

cv-ketel omgezet in nuttige warmte. Er gaat dus nog 

altijd een deel van de warmte verloren. VR- ketels 

worden nog altijd gemaakt. Een HR-ketel (zie 

hieronder) kan namelijk niet overal geïnstalleerd 

worden. Bij een verouderd rookafvoerkanaal in een 

appartementengebouw is een VR-ketel bijvoorbeeld de 

enige optie, als aanpassingen aan het rookkanaal niet 

mogelijk zijn. 

 
HR-ketel 

HR staat voor hoog rendement. Een HR-ketel is een cv-

ketel met een rendement hoger dan 100 procent. 

Minimaal 100 procent van de energie wordt door 

de HR- ketel omgezet in nuttige warmte. Deze ketel 

hergebruikt de warmte van verbrandingsgassen voor 

nuttige warmte. Er zijn cv-ketels van het type HR die zo 

een rendement halen van meer dan 107 procent. Dat 

scheelt energiekosten en is beter voor het milieu. De 

HR- 

ketel is de meest verkochte ketel in Nederland. 

 
De UHR- ketel 

De Ultra Hoog Rendement ketel (UHR) is een nieuwe  

ontwikkeling. Deze HR-ketel wordt gecombineerd met  

andere apparaten voor een nog hoger rendement. Het  

ultra hoog rendement van de HR- ketel wordt gehaald  

door de combinatie met een warmtepomp. Deze warmte- 

pomp maakt gebruik van temperatuurverschillen: in de  

grond naast het huis, in de buitenlucht of in afgezogen  

ventilatielucht. 

 

 

 

 

Gaskeur: keurmerk voor cv-(combi)ketels 

 
Gastoestellen voorzien van het Gaskeurlabel voldoen 

aan hoge Nederlandse eisen op het gebied van 

kwaliteit, duurzaamheid en prestaties. Er zijn 

verschillende soorten gaskeurlabels. Afhankelijk van de 

criteria waaraan een cv-(combi)ketel voldoet, kan er 

Gaskeur HR, Gaskeur-CW, HRww, Gaskeur SV en 

Gaskeur NZ op staan. 

CW staat voor comfort warm water. Achter CW staat 

meestal een waarde, tussen 1 (laag comfort) en 6 

(hoog comfort). Bij elke waarde horen bepaalde 

prestaties, waaronder het rendement van het toestel, 

de tapdrempel, de wachttijd voordat warm water gereed 

is. Daarnaast heeft Europa capaciteitsklassen voor 

water ingevoerd. Te weten M, L, XL en XXL. Deze kunt 

u ook tegenkomen. Hieronder leest u de prestaties per 

CW-waarde.  

 

CW1 Minder dan 6 liter / Tegelijk meerdere 

 minuut in keuken of kranen niet 

 beperkt douchen mogelijk  

 

CW2 Minstens 6 liter / Tegelijk meerdere 

 minuut in keuken of kranen niet 

 douche   mogelijk  

 

CW3 Minder dan 6 liter / Tegelijk meerdere 

/ M minuut in keuken of kranen nauwelijks 

 beperkt douchen mogelijk 

 

CW4 Minstens 10 liter / Tegelijk meerdere 

/ L minuut in keuken,  kranen beperkt 

 douche of bad  mogelijk  

 

CW5 Minstens 12,5 liter / Tegelijk meerdere 

/ XL minuut in keuken en kranen beperkt 

 douche of bad  mogelijk 

 

CW6 Minstens 12,5 liter / Tegelijk meerdere 

/ XXL minuut in keuken,  kranen optimaal 

 douche en bad  mogelijk 



Problemen met CV-ketels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welke problemen komen regelmatig voor bij cv- 

ketels? 

 
Tikkende geluiden 

Als verwarmingsleidingen tikkende geluiden maken, is 

een mogelijke oorzaak dat ze te strak in de 

montagebeugels zitten. Als de leidingen van de 

verwarming warm worden, zetten ze uit. U kunt de 

schroeven in de montagebeugels iets losser draaien. 

Andere oorzaak is dat ergens de leiding knel zit 

bijvoorbeeld als hij door een muur gaat. Oplossing is dan 

om de ruimte daar groter te maken. 

 
Borrelende geluiden 

Een oorzaak voor borrelende geluiden, is lucht in 

de cv-installatie. Dat kan zorgen voor roestvorming. In 

de ketel is een automatisch werkende ontluchter 

aangebracht. Maar toch is het verstandig om daarnaast 

eens per jaar de hele installatie,  inclusief de 

radiatoren, te ontluchten. Een nieuwe of 

opnieuw gevulde installatie moet tijdens het eerste 

stookseizoen meerdere keren ontlucht en zo nodig 

bijgevuld worden. 

Bij handmatig ontluchten gaat niet alle lucht uit de cv- 

installatie. Hoopt lucht zich op in radiatoren, wordt 

minder warmte afgegeven. Tip: schaf een microbellen 

luchtafscheider aan. Die verwijdert automatisch zelfs 

de kleinste luchtbellen uit het installatiewater. 

 
Vastzittende radiatorkranen 

Staat de knop van een radiatorkraan altijd in dezelfde 

stand, is de kans groot dat hij vast gaat zitten. Open 

daarom van tijd tot tijd alle kranen een paar keer 

helemaal en sluit ze om ze soepel te houden. 

 
Onvoldoende verse lucht 

Een open cv-ketel haalt de zuurstof binnenshuis uit de 

ruimte waar de ketel staat. Is er onvoldoende toevoer 

van verse lucht, krijgt de ketel te weinig zuurstof maar 

wordt ook zuurstof weggenomen uit de ruimte, zoals 

bij een slaapkamer op zolder. 

 
Lage waterdruk 

De waterdruk moet ongeveer 1,5 atmosfeer/bar zijn, voor 

een goede werking van de cv-installatie. De rode wijzer 

op de waterdrukmeter geeft de ondergrens 

aan. Komt de druk onder de 1,2 bar, dan moet u de 

ketel bijvullen. 

Ververs nooit water met het idee dat dit goed is 

voor de installatie. Hoe ouder het water, hoe minder 

zuurstof het bevat hoe minder kans op roesten. 

 
De ketel slaat niet aan 

Als de ketel niet aanslaat, controleer dan de volgende 

punten: 

• Staat de gaskraan open? 

• Zit de stekker van de ketel in het stopcontact? 

• Is er een stroomstoring? Check de 

aardlekschakelaar of de stoppenkast. 

• Kijk of de ketel aanslaat als de kamerthermostaat 

hoger wordt gezet. 

• Staat de waterdruk onder de 1.2 bar? Dan moet u 

de cv-installatie bijvullen en ontluchten. 

Zijn bovenstaande punten in orde en blijft het 

probleem bestaan? Neem dan contact op met uw 

installateur. 

 
Expansievat kapot 

Wanneer uw expansievat kapot is, wordt de druk in de 

cv-installatie niet goed geregeld. Hierdoor kunnen 

problemen ontstaan zoals warmteverschillen tussen 

verschillende kamers en het regelmatig bij moeten vullen 

van de cv-installatie. Een expansievat hoort halfvol te 

zitten. Controleer dit door met een hard voorwerp tegen 

de bovenkant en de onderkant van het vat te tikken. Er 

moet duidelijk een ander geluid 

te horen zijn, is dit niet het geval dan is het vat kapot en 

moet het worden vervangen. 

 
Gaslucht rond de ketel 

Als u een gaslucht ruikt, neem dan de volgende 

stappen: 

• Draai onmiddellijk de gas stopkraan van het toestel 

en hoofdgaskraan dicht. 

• Gebruik geen licht- of andere elektrische 

schakelaars. 

• Gebruik geen telefoon in de gevarenzone. 

• Rook niet, gebruik geen vuur 

• Open deuren en ramen, waarschuw iedereen in 

huis en verlaat de woning 

• Bel direct het gratis Nationaal Storingsnummer gas 

& stroom op telefoonnummer 0800-9009. 



CV- installatie: de 

aansluitingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voordat een cv-ketel geïnstalleerd wordt, moet een 

installateur weten wat voor aansluitingen er nodig zijn. 

 
Gasaansluiting 

Op de plaats waar u de cv-ketel wilt zetten of hangen, 

moet altijd een gasleiding aanwezig zijn. Een goede 

installateur checkt of deze in orde is voordat hij de ketel 

installeert. 

 
Waterleiding 

Een aansluiting op de waterleiding is ook altijd 

noodzakelijk, voor het omzetten van koud water in 

warm water. Deze aansluiting wordt niet gebruikt voor 

het bijvullen van het cv-systeem. 

 
Elektriciteit 

Een cv-ketel heeft ook elektriciteit nodig. Er moet dus 

een stopcontact in de buurt zitten. 

 
Luchtinlaat- en afvoer 

Is uw nieuwe cv-ketel een HR-ketel, dan heeft deze een 

luchtinlaat- en afvoer nodig: een verbinding met buiten. 

Zo wordt lucht aangezogen en ongebruikte 

verbrandingsgassen uitgestoten. 

 
Afwatering 

Voor een HR-ketel is ook een aansluiting op het riool 

nodig, omdat er condenswater wordt afgevoerd. 

Een HR-ketel gebruikt verbrandingsgassen om het 

ketelwater extra op te warmen. Hiermee kan tot 111 

procent rendement worden gehaald. Dit heet de 

condensatietechniek. 

 
Tip: zo voorkomt u ongelukken met gas 

• Laat al uw gasinstallaties (gasleidingen, geiser, 

verwarmingsketel en andere gastoestellen) 

installeren en keuren door een gecertificeerd 

installatiebedrijf. 

• Zorg dag en nacht voor goede ventilatie in huis. Dit 

vermindert het risico op koolmonoxidevergiftiging. 

• Plaats koolmonoxidemelders de ruimtes waar 

gastoestellen hangen. Zo wordt u gewaarschuwd als 

er te veel koolmonoxide in de ruimte is. 

• Ruikt u gas? Waarschuw direct de gemeente of het 

energiebedrijf. Sluit onmiddellijk de hoofdkraan. Open 

deuren en ramen en vermijd vuur of vonkvorming. 

Schakel elektrische toestellen niet aan of uit. 
 

 
 
 

 
 
Gebreken zoeken in Het Gebrekenhuis 

 
Welke gebreken kunt u tegenkomen bij de cv-

installatie? Wat zijn de oorzaken en wat kunt u 

eraan (laten) doen? Ontdek het in ons 

Gebrekenhuis: www.eigenhuis.nl/gebrekenhuis 

 
Voordeel op cv-ketels van Feenstra 

 
Heeft u een nieuwe cv-ketel nodig? Profiteer van 

voordeel op de cv-ketels van Feenstra.  

Ook kunt u bij Feenstra een 

onderhoudscontract met ledenkorting voor uw 

ketel afsluiten. Kijk voor meer informatie op: 

www.eigenhuis.nl/feenstra 
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