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Korte omschrijving  BELEEF DOMOTICA (PR15)

Het is gemonteerd op een standaard montagebord 

van 1200x800mm 18mm dik. De wanden van de 

woning zijn van het nieuwe materiaal ISCA 

(geschuimd PVC) die een nette afwerking geeft .

De montageplaat wordt als volgt geleverd:

- montageplaat 18mm 1200x800mm 

- de woning met wanden van isca 15mm

- alle wanden van de achterzijde opgeschroefd 

- de infrastructuur voor 230V in gele 16mm PVC 

- aparte infrastructuur voor de bus grijs Hostalit-Z

- inbouwdozen en centraaldozen voor 230V blauw

- inbouwdozen voor busdrukkers grijs 

- lamphouders E14 gemonteerd aan centraaldoos

- groepenkast Hager Vision met 2 railen 

- ingebouwde klemmenstrook in de verdeler 

- extra klemmenstrook voor doorkoppelen

- extra brede klemmen met 4mm stekker bus

- beschermkap PMMA 4mm 

- scharnier baar dakje

- 6 schuifbare achtergronden beplakt op AL 1mm

Gebruik dubbele klemmenstrook met stekker bus.

Je bedraad de installatie tot aan klemmenstrook 1 

daarna bedraad je de kast tot klemmenstrook 2 

Hierdoor kun je met meetsnoeren de installatie 

koppelen aan de kast. Hierdoor is het een 

practicum geworden en is het ook bruikbaar in 

het PROFIELVAK.

Het leer-werkboek kunt u bestellen bij onze uitgeverij 

Techno Venturie.

Het zijn 10 verschillende kleine opdrachten 

bij elke deelopdracht hoort als extra; 

-het tekenen van het installatie schema

-het tekenen van het hoofdstroomschema 

-vertaalslag van plan van eisen naar functietabel

-het maken van een presentatie

-het schrijven van een handleiding 

Levertijd: 8 weken en in overleg

PRIJS € 1385,00 exclusief btw

Voor de KEUZEVAKKEN 13 en 14 heeft de firma TECHNO TECH en de firma NIKO opdrachten ontwikkeld. We zijn hierbij 
uitgegaan van deelopdrachten, die de voorloper zijn van een complete installatie in een bordes. De verschillende deel-
opdrachten kunnen ook uitgroeien tot een compleet project. Enige voorkennis is noodzakelijk zoals aangegeven in het 
PROFIELVAK onder module 3 
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