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Babbels 2012-2 Reinigen en vervangen van vloeistof in Alde-kachel 
 

 

 
Reinigen en vervangen van vloeistof in Alde-kachel 

Voor het goed functioneren van de Alde-kachel in een SMV is het belangrijk dat u eenmaal 
in de vier of vijf jaar het centrale verwarmingssysteem grondig schoonmaakt. Dit dient als 

volgt uitgevoerd te worden: 
 
1. Aftappen van de vloeistof uit het systeem: 

- Draai het aftapkraantje rechts van de deur aan de onderkant van de caravan open 
  en geheel uit. Bij oudere SMV’s is dit afgedekt met een aluminium plaatje. 

 
- Verwijder de vulplug boven op de kachel. 

 

- Steek de waterslang in de vulopening en draai en de waterkraan open. Spoel net 
  zo lang tot er schoon water uit de aftapplug komt. Pas op dat het niet over 

  stroomt, dus werk met twee personen. 
 

- Neem de waterslang uit de vulopening en schuif hem over de aftapplug heen. 

 
- Open de kraan en laat van onderen water in het systeem lopen. Als het vol is, doe de 

kraan dan dicht en voer het water af.  
 

- Herhaal dit tot er alleen maar schoon water uit de kachel loopt. Denk aan het overstromen van de   

  kachel, dus werk met twee personen. 
- Als het systeem schoon en leeg is, breng het aftapkraantje dan voorzichtig aan en draai 

het dicht. 
 
2. Vullen van het systeem: 

- Voer via de vulopening een mengsel van 40% antivries en 60% gedestilleerd water toe. 
  Bij de SMV 440 bevat het systeem ca. 6 liter, bij de grotere modellen ca. 8 liter. 

 
- Draai de vulplug in de opening en ontlucht het systeem. 
 

- Ontlucht de zaak door de circulatiepomp te laten draaien en de kachel te laten branden. 
  De kachel op stand 3 zetten is voldoende. 

 

- Breng na een halfuur de caravan aan de achterkant omlaag door het neuswiel uit te 
  draaien. Doe hetzelfde na weer een halfuur aan de voorzijde, eveneens met behulp van 

  het wiel aan de dissel. 
 

- Plaats de caravan na nog eens een halfuur waterpas en zet de kachel uit, maar laat het 

  circulatiepompje nog een paar uur draaien. 
 

- Vul na het uitschakelen van de circulatiepomp het systeem bij met het antivriesmengsel 
  tot het gewenste niveau. 

 
3. Controleren van het systeem: 

- Het is verstandig om altijd een klein flesje met antivriesmengsel bij u te hebben, dit om 

  een te laag vloeistofniveau te verhelpen. 

 
- Controleer minimaal twee keer per jaar het vloeistofniveau. 


