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Uw vloerverwarmingsinstallatie zal nu en dan bijgevuld moeten worden. Dat is volkomen 

normaal en betekent niet dat er een lek is in uw installatie. Bij een te lage druk in uw 

vloerverwarmingssysteem, zal de warmtepomp in storing vallen. Dit herkent u door een 

knipperend service-symbool op de Spider Thermostaat. Als u op dit symbool drukt, ziet u 

bij een te lage druk in de vloerverwarmingsinstallatie de code A1 19 of A1 20. 

In dat geval dient u de druk te controleren van uw vloerverwarmingsinstallatie. Deze druk kunt u aflezen op de 

manometer (afb. 1) van de vloerverdeler. Deze is doorgaans in dezelfde ruimte als de warmtepomp te vinden. De 

druk moet ca. 2 bar zijn. Als u constateert dat de druk te laag is, kunt u met de volgende handelingen de vloer-

verwarming bijvullen. U kunt hiervan ook een filmpje bekijken op ons Youtube kanaal.

Benodigdheden

Vulkraan (afb. 2)

Vulslang (afb. 3)

Emmer

Handdoek

Bijvulinstructie

Stap 1:

Neem de vulslang en schroef deze handvast aan de vulkraan. 

Stap 2:

Open het afdekdopje van de cv-vulinrichting op de vloerverwarmingsverdeler. Bij meerdere 

cv-vulpunten, neemt u het bovenste punt. 

Stap 3:

Open voorzichtig de vulkraan en laat een klein beetje water in de emmer lopen. U sluit de 

vulkraan weer. Hiermee zorgt u ervoor dat de lucht uit de vulslang is. 

Instructie
vloerverwarming bijvullen

Afb. 1 manometer Afb. 4 onluchtingssleutelAfb. 2 vulkraan Afb. 3 vulslang

https://youtu.be/zUmugoexwE0
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Stap 4:

Monteer de gevulde vulslang handvast aan het cv-bijvulpunt. 

Stap 5:

Open de vulkraan een halve tot een hele slag. Als één van de aansluitingen van de vulslang 

water lekt dan dient de koppeling iets vaster aangedraaid te worden.

Stap 6:

Open voorzichtig het cv-bijvulpunt en controleer of de druk op de manometer oploopt. De 

druk in het cv-circuit dient maximaal 2 bar te zijn. Als u deze druk bereikt heeft, sluit u het 

cv-bijvulpunt en daarna de vulkraan. 

Stap 7:

Ontlucht de verdeler door met het ontluchtingssleuteltje het ontluchtpunt boven op de 

verdelerbalk voorzichtig open te draaien. Zodra er een straaltje water uit komt kunt u het 

ontluchtpunt weer sluiten. Als er veel lucht is vrijgekomen dan dient de waterdruk in het 

systeem opnieuw gecontroleerd te worden. Is de druk te ver gedaald gaat u terug naar stap 6.

Stap 8:

Plaats de emmer onder het cv-bijvulpunt en controleer nogmaals of beide kranen gesloten 

zijn. 

Stap 9:

Houd uw handdoek onder het cv-bijvulpunt en draai voorzichtig de wartel los van het  

cv-bijvulpunt. Er zal een klein beetje water vrijkomen. 

Stap 10:

Laat de slang leeglopen in de emmer door ook de wartel op de vulkraan los te draaien. 

Stap 11:

Plaats het afdekdopje terug op uw cv-bijvulpunt, hang de slang terug en u bent klaar met het 

vullen. 
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