
Met de gratis Servicewijzer App 
van Rensa kun je in een paar 
stappen het benodigde cv-

onderdeel vinden en bestellen. 
Met de app heb je inzicht in 

nagenoeg alle type ketels met 
bijbehorende onderdelen en 

service- of storingscodes. Met 
de artikel nummers, bruto- en 

nettoprijzen en voorraadinformatie
heb je het volledige  
    assortiment van  
         Rensa op zak. 

 

Check rensa.nl/servicewijzer-app

Het stookseizoen betekent extra aandacht voor onderhoud 

en service aan cv-ketels. Installerend Nederland zorgt ervoor 

dat de 7 miljoen cv-ketels in Nederland energiezuinig en 

veilig werken. Wat zijn aandachtspunten en trends? Volgens 

Techniek Nederland krijgt 40% van de cv-ketels niet het 

onderhoud wat door fabrikanten wordt voorgeschreven.

Warm de winter door
Is hij volgens de voorschriften gebeugeld? Hoe zijn de 

verbindingen er aan toe? Sporen van condenswater kunnen 
een indicatie vormen van een lek in een lippenring.  

De meest gemaakte fouten zijn: er is niet of slecht gebeugeld, 
het afschot is geen 3 graden (dus 50 mm per meter), er zijn 

materialen of merken gemixt. Ook wordt de rookgasafvoer niet 
altijd mee vervangen met de ketel. 

   Meten is weten. Belangrijk is 
om de rookgasanalyser jaarlijks 
te laten kalibreren, zodat een 

meting ook betrouwbaar en dus 
wettig is. Rensa’s zusterbedrijf

   Verholt kan dit verzorgen. Check
verholt.nl/meetinstrumenten.

Pakkingen zorgen voor de 
afdichting tussen brander, 

wisselaar en deksel. Visueel 
inspecteren en in principe 
bij elke onderhoudsbeurt 
vervangen. De wisselaar 

schoonmaken hoort bij elke 
onderhoudsbeurt. Het zorgt 

voor een goede verbranding en 
daarmee een juiste werking van 

het toestel. 

Onderhoudsfrequentie en  
voorschriften verschillen per ketel 
fabrikant.  Dit fabrikantvoorschrift  

vormt per 2020 de basis voor 
de wettelijke certificering voor 

gasinstallateurs.

Het sifon moet bij elke 
onderhoudsbeurt gereinigd 

worden. Let op dat ook hier de 
afdichtingen nog van goede 

kwaliteit zijn. 

Bewaak je de balans 
tussen aanvoer en retour, 

in combinatie met de 
flow op de radiatoren? 
Waterzijdig inregelen 

kan het gasverbruik met 
15% terugdringen en het 

comfort verhogen. Een 
extra dienst die kansen 

biedt!

Stel: de ventilator is defect.  
Rensa heeft het Groene Onderdelenprogramma. 

Dit betekent dat een installateur defecte 
printplaten en ventilatoren kan laten reviseren, 

en als service-onderdeel in kan zetten. 
Voordeel: korting én verlengde garantie.

Is de bewoner toe aan verduurzaming? Stel de 
klant eens voor om de aanvoertemperatuur van 
de cv-ketel terug te schroeven naar bijvoorbeeld 
55 ˚C. De klant kan dan wennen aan het niveau 

van lage temperatuurverwarming. Een eerste stap 
naar duurzaam. 

Daling van de systeemdruk kan een indicator zijn 
van lekkage of een lek expansievat. Controleer bij 
elke onderhoudsbeurt de druk en het expansievat. 

Bewoners kunnen zelf hun installatie bijvullen.  
Tip: geef bewoners hiervoor de juiste instructie.

De ionisatie/ontstekingspen is één van 
de hardlopers in serviceonderdelen. 

Deze meet de verbranding in de ketel 
en vormt een thermische beveiliging. Bij 
een onderhoudsbeurt altijd de werking 

controleren.
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