OK CV
beoordelingsrapport

Datum OK CV inspectie

1. Uw gegevens

Uw cv-ketel

Naam

m/v

Merk

Adres

Type

Postcode

Bouwjaar

Woonplaats

Serienummer

2. OK CV beoordeling
Veiligheid (o.a. door rookgasanalyse)

Optimale werking

CO-waarde in PPM*

De werking van de draaiende delen (zoals de
pomp en de ventilatoren) in het toestel is

goed

niet goed

De mate waarin het toestel en de
afgiftebronnen (radiatoren, vloerverwarming,
convectoren) op elkaar zijn afgestemd is

goed

niet goed

De ketel functioneert zo energiezuinig
mogelijk (op basis van de gemeten waardes
van de rookgasanalyse)

ja

nee

CO2-waarde in %
∆P (gasdrukmeting) in Pa
O2-waarde in %
Andere gemeten waarde
volgens de richtlijnen van de fabrikant

goed

niet goed

* ppm staat voor parts per million, dit geeft de concentratie aan.

Uw ketel

voldoet aan de eisen van OK CV

voldoet niet aan de eisen van OK CV

Advies om de veiligheid en de werking te verbeteren

De geïnspecteerde installatie betreft een installatie waarvan het totale opgestelde verwarmingsvermogen meer dan 100 kW bedraagt.
De eigenaar moet deze installatie periodiek laten controleren (SCIOS-keuring). Deze installatie:
Wordt periodiek en volgens de wettelijke verplichtingen gecontroleerd.
Wordt niet periodiek volgens de wettelijke verplichtingen gecontroleerd.

3. Energiebesparingsadvies
Het energiebesparingsadvies en de besparende tips zijn specifiek bedoeld voor een woning
Deze ketel is geplaatst in een utiliteitsgebouw, de tips zijn daarom niet relevant in uw situatie.

Dankzij OK CV

√ 	Stookt u veiliger
√ Heeft u minder

Een toelichting op uw persoonlijk advies vindt u terug in de folder onder de volgende nummers:

kans op storingen

Veiliger stoken

1

2

Zuiniger stoken

3

4

5

Aanvullend energiebesparingsadvies

√	Blijft uw cv-ketel

Slim besparen

6

7

8

langer probleemloos
functioneren

9

√	Gaat u zuiniger

om met energie

√
Uw Energie Service Specialist

Voldoet uw cv-ketel
aan de richtlijnen van
de fabrikant

Registratienummer

Het label voor
veilig en zuinig stoken

