
 

RADIATOR ONTLUCHTEN: 

Lucht in je centrale verwarmingsinstallatie is geen probleem en komt vaker voor. Dit kan 
bijvoorbeeld ontstaan als de installatie opnieuw gevuld wordt met water en er lucht 
achterblijft. Lucht verzamelt zich dan meestal in de radiatoren. Hoewel deze luchtbellen 
onschuldig zijn moeten ze wel verwijderd worden. Lucht in de installatie verminderd de 
afgifte van radiatoren en daarmee verbruikt de installatie onnodig meer energie.  

GEREEDSCHAP: 

 een ontluchtingssleutel of schroevendraaier. 
 een opvangbakje of doekje om het (zwarte) water dat uit de ontluchter spuit op te 

vangen.  

START ONTLUCHTINGSPROCEDURE: 

1) Open alle radiatoren in huis maximaal, zet de kamerthermostaat hoger en laat de cv-
installatie minstens vijftien minuten draaien. 

2) Zet de kamer thermostaat lager en daarmee de centrale verwarming uit. Wacht 10 
minuten zodat de lucht zich kan verzamelen in de radiatoren zonder te worden rond 
gepompt en kunnen de radiatoren afkoelen. 

3) Begin met de radiator het dichtst bij de cv-ketel. Sluit de radiatorkraan en houdt 
het opvangbakje of doekje voor de kleine ronde opening van de ontluchtingskraan.  

4) Zet de ontluchtingssleutel op de ontluchtingskraan en draai een paar slagen naar 
links net zolang dat er in plaats van lucht alleen nog water uitstroomt. Let op: het 
water is vaak zwart en spettert uit de ontluchter…houdt het doekje op de juiste 
plaats daarmee voorkom je dat de muur of vloer vies wordt. Draai de 
ontluchtingskraan nooit helemaal open want de kans bestaat dat je ze niet meer 
volledig dicht krijgt.  

5) Draai de ontluchtingskraan voorzichtig dicht, maar doe dit niet te strak. Je draait 
namelijk aan een dun messing stiftje en bij te veel kracht kan die breken.  

6) Herhaal bovenstaande stappen voor elke radiator en doe dit van beneden naar 
boven. 

7) Als alle radiatoren zijn ontlucht mag je de cv-ketel weer inschakelen door de 
kamerthermostaat op de gewenste temperatuur te zetten. 

8) Controleer nog wel even of de waterdruk in de installatie nog tussen 1,5 en 2 bar is. 
Dit kun je zien op of in de buurt van je cv-ketel. Is die lager dan 1,5 vul dan de 
installatie weer bij tot bovengenoemde waarde. Herhaal eventueel deze 
ontluchtingsprocedure als er veel druk verloren is gegaan.  

https://www.radiatorendiscounter.nl/radiatoren-aansluitmateriaal/henrad/henrad-ontluchtingsleutel-en-hanger-met-flesopener

