
300008-711o 

Examenopgaven VMBO-KB 

2003 
 
 
 

 INSTALEKTRO CSE KB 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlagenboekje. 
 
Het gebruik van de formulelijst is toegestaan. 

Dit examen bestaat uit 60 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
BOILER 
 
In een keuken moet een elektrische close-in boiler geplaatst worden. In het keukenkastje 
onder de wasbak is nog ruimte. Voordat de close-in boiler geplaatst kan worden moet 
eerst een aantal installaties in de keuken aangepast worden. 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 1 tot en met 14 bijlage 1, technische gegevens. 
 

2p  1 Voor het aansluiten van de boiler zijn drie verschillende installaties nodig. 
De elektrische installatie is er een van. 

 Welke twee installaties zijn nog meer nodig? 
 

1p  2 Welke beveiliging zorgt ervoor dat het water in de boiler kan uitzetten? 
A de beluchter 
B de keerklep 
C de waterdruk-mengkraan 
D het veiligheidsventiel 
 

1p  3 Welk oppervlak moet minimaal in het keukenkastje beschikbaar zijn om de boiler 15E in 
te kunnen bouwen? 
A 0,0855 m² 
B 0,1288 m² 
C 0,1356 m² 
D 0,3616 m² 
 

1p  4 Waarmee moet de boiler op het koudwaterleidingsysteem aangesloten worden?  
A met 10 mm capillaire koppelingen 
B met 15 mm capillaire koppelingen 
C met 3/8" binnenschroefdraad koppelingen 
D met 3/8" buitenschroefdraad koppelingen 
 

1p  5  Wat is de maximale opwarmtijd van de boiler 15E? 
 

1p  6 Wat is het vermogen van de boiler 15E bij maximale belasting? 
A       2,3 W 
B     23    W 
C   230    W 
D 2300    W 
 

1p  7 Het water in de boiler heeft de ingestelde temperatuur bereikt. 
In de periode van 12.00 tot 16.00 uur is er geen warmwaterafname. 
Hoeveel energie verbruikt de boiler type 15E gedurende deze periode? 
A   96 Wh 
B 104 Wh 
C 144 Wh 
D 156 Wh 
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1p  8 Over een periode van 24 uur neemt de boiler gemiddeld 4,6 kWh op. 
De prijs van 1 kWh is € 0,10. 
Wat moet betaald worden over een periode van drie weken? 
A €      1,38 
B €      9,66 
C €    13,80 
D €  231,84 
 

1p  9 De boiler is een klasse I toestel. 
Welke contactstop moet aan het snoer gemonteerd zijn? 
A een 2-polige contactstop 
B een 2-polige contactstop met bc 
C een 2-polige eurocontactstop met uitsparingen 
D een 2-polige toestelcontactstop met bc CEE 
 

1p  10 Welke bewering over het verwarmingselement van de boiler is waar? 
A Als de weerstand groter wordt, levert het verwarmingselement meer warmte. 
B Als de weerstand groter wordt, levert het verwarmingselement minder warmte. 
C Als de weerstand kleiner wordt, levert het verwarmingselement meer warmte. 
D Als de weerstand kleiner wordt, levert het verwarmingselement minder warmte. 
 

2p  11 Op het verwarmingselement van de boiler zit kalkaanslag. 
 Wat gebeurt daardoor met de opwarmtijd van de boiler? 

Verklaar je antwoord. 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 12 bijlage 2, verwijderingsbijdrage. 
 

1p  12 Bij de aankoop van huishoudelijke apparaten moet een verwijderingsbijdrage betaald 
worden. 
Hoe hoog is de verwijderingsbijdrage voor de boiler? 
A €  0,00 
B €  4,54 
C €  5,00 
D €  9,08 
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Gebruik voor het beantwoorden van vraag 13 en 14 onderstaande grafiek. 
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1p  13 De maximumtemperatuurbeveiliging van de boiler wordt geregeld door een weerstand 
waarvan de weerstandswaarden in bovenstaande grafiek zijn afgebeeld. 
Wat is de naam van deze weerstand? 
A NTC 
B PTC 
C VDR 
D LDR 
 

1p  14 De watertemperatuur van de boiler stijgt. 
 Wat gebeurt met de weerstandswaarde van de maximumtemperatuurbeveiliging? 

 
 
AFVOERLEIDINGEN 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 15 tot en met 18 onderstaande toelichting. 
 
 
 
 
 

1p  15 Door het lozen van warmwater krijgt de PVC-afvoerleiding een temperatuur van 64 °C. 
De uitzettingscoëfficiënt van PVC is 0,06 mm/(m.K.). 
Hoeveel mm zal de afvoerbuis langer worden? 
A   6,48 mm 
B 28,08 mm 
C 34,56 mm 
D 41,04 mm 
 

1p  16 Hoe groot is het verval in hoogte van de PVC-afvoerleiding als het afschot 5 mm/m is? 
A   5 mm 
B   9 mm 
C 25 mm 
D 45 mm 
 

De horizontale PVC-afvoerleiding waar de wasbak in loost, is 9 meter lang en ligt 
in een kruipruimte met een temperatuur van 12 °C. 
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Gebruik voor het beantwoorden van vraag 17 en 18 bijlage 3, beugelafstanden. 
 

1p  17 De horizontale PVC-afvoerleiding heeft een diameter van 50 mm. 
Met hoeveel beugels moet deze afvoerleiding minimaal ondersteund worden? 
A   5 
B   9 
C 10 
D 12 
 

1p  18 De horizontale PVC-afvoerleiding wordt vervangen wordt door een PE-afvoerleiding. 
 Hoe moet de PE-afvoerleiding ondersteund worden? 

 
 
LAMPEN 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 19 tot en met 22 onderstaande afbeelding. 
 

PHILIPS

11W50Hz

230V

 
 

1p  19 Wat voor soort lamp is dit? 
A een halogeenlamp 
B een PL-C-lamp 
C een SL-lamp 
D een TL-lamp 
 

1p  20 Waarvoor dient het poederlaagje aan de binnenkant van deze lamp?  
A om de levensduur van de lamp te vergroten 
B om het licht niet te fel te laten schijnen 
C om het onzichtbare licht zichtbaar te maken 
D om het verdampen van de gloeidraad tegen te gaan 
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1p  21 Het vermogen van deze lamp is 11 W. 
Hoe groot is de stroom die deze lamp opneemt? 
A 0,048 A 
B 0,050 A 
C 0,217 A 
D 0,260 A 
 

1p  22 Op de lampvoet staat dat de spanning een frequentie moet hebben van 50 Hertz. 
Wat is dan de periodetijd? 
A   0,02 s 
B   0,83 s 
C   1,20 s 
D 50,00 s 
 
 
STROOM EN VERMOGEN 
 

1p  23 Op welke manier kan 0,028 A ook geschreven worden? 
A 28 kA 
B 28 mA 
C 28 µA 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 24 een spanning van 230 V. 
 

1p  24 In de NEN 1010, bepaling 720.2.1.4, staat dat een verbruikstoestel met een 
aansluitwaarde van 3000 VA of meer op een afzonderlijke eindgroep aangesloten moet 
worden. 
Met welke waarde moet deze eindgroep gezekerd worden? 
A     10 A 
B     16 A 
C   230 A 
D 3000 A 
 

1p  25 Er moet van een wisselspanning een gelijkspanning gemaakt worden. 
Welke componenten worden daarvoor gebruikt? 
A diodes 
B transformatoren 
C weerstanden 
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HUISINSTALLATIE 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 26 tot en met 30 onderstaande afbeelding. 
 

X1S1 S2
 

 
1p  26 Hoe noemt men bovenstaande afbeelding? 

A bedradingsschema 
B bouwtekening 
C installatietekening 
D werktekening 
 

1p  27 Wat voor soort schakeling is dit? 
A dubbelpolige schakeling 
B kruisschakeling 
C serieschakeling 
D wisselschakeling 
 

1p  28 Welke schakelaars worden in deze schakeling toegepast? 
 

P
 

P
 P  

P

 
A B C D 

 
2p  29 Van de centraaldoos naar schakelaar S1 wordt een 16 mm PVC-buis toegepast. 

 Is dit volgens de NEN 1010 toegestaan? 
 Verklaar je antwoord. 
 

1p  30 Met welk gereedschap worden de draden door de PVC-buizen getrokken? 
A met een buigapparaat 
B met een buigveer 
C met een striptang 
D met een trekveer 
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1p  31 Welke kleur draad wordt aangesloten op het P-contact van een enkelpolige schakelaar? 
A blauw 
B bruin 
C geel/groen 
D zwart 
 

1p  32 Welke schroefkopvorm hoort bij de Philips-schroevendraaier? 
 

    
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 
 
BOREN 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 33 tot en met 35 onderstaande afbeelding. 
 

 
 

1p  33 Welke soort schacht heeft deze boor? 
A een cilindrische schacht 
B een conische schacht 
C een SDS-schacht 
D een zeskantige schacht 
 

1p  34 Van welk materiaal is de boorpunt gemaakt? 
A gelegeerd gereedschapsstaal 
B hardmetaal 
C ongelegeerd gereedschapsstaal 
D snelstaal 
 

1p  35 Hoe is de boorpunt aan de boor bevestigd? 
A gelast 
B gelijmd 
C hardgesoldeerd 
D klemmend 
 

1p  36 Bij het boren in beton wordt de geluidswaarde van 85 dB(A) overschreden. 
Welk persoonlijk beschermingsmiddel moet dan gedragen worden? 
A ademhalingsbescherming 
B gehoorbescherming 
C hoofdbescherming 
D oogbescherming 
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KOUDWATER 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 37 tot en met 40 onderstaande afbeelding. 
 

 
 

1p  37 Wat voor soort driedelige koppeling is dit? 
A driedelige kniekoppeling knel x capillair 
B driedelige koppeling 2 x capillair 
C driedelige koppeling binnendraad x capillair 
D driedelige koppeling buitendraad  x capillair 
 

1p  38 Welke soort schroefdraad wordt bij de koppeling gebruikt? 
A G 1" 
B M 22 
C PG 22 
D TR 22 
 

2p  39 De koppeling is van messing gemaakt. 
 Van welke twee metalen is messing een legering? 

 
1p  40 Met welk gereedschap kan deze koppeling het beste gemonteerd worden? 

A ringsleutel 
B steeksleutel 
C verstelbare moersleutel 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 41 en 42 onderstaande afbeelding. 

 
1p  41  Hoe groot is maat X? 

 
1p  42  Waarvoor worden deze koppelingen gebruikt? 

 

180

X X

214214

180
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2p  43 De wasmachine is op de drinkwaterinstallatie aangesloten met een slangwartelkraan met 
beluchter. 

 Mag deze kraan ook gebruikt worden voor het vullen van de centrale 
 verwarmingsinstallatie? 
 Motiveer je antwoord. 
 
  
AFVOER 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 44 en 45 onderstaande afbeelding. 
 

 
 

1p  44 Wat is de benaming van het PVC-hulpstuk in bovenstaande afbeelding? 
A verloop T-stuk 2 x mof / spie 45° 
B verloop T-stuk 2 x mof / spie 90° 
C verloop T-stuk 3 x mof 45° 
D verloop T-stuk 3 x mof 90° 
 

2p  45  Mag dit PVC-hulpstuk gebruikt worden om een verzamelleiding op een standleiding 
 aan te sluiten? 
 Verklaar je antwoord. 
 

1p  46 Waarin is de nadere uitwerking van de NEN 3215 te vinden? 
A in de modelbouwverordening 
B in de NPR 3216 
C in het bouwbesluit 
 

2p  47 In het bouwbesluit wordt verplicht gesteld dat in een woning onder andere een keuken 
moet zijn. 

 Welke twee ruimten worden nog meer verplicht gesteld? 
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Gebruik voor het beantwoorden van vraag 48 tot en met 51 onderstaande afbeelding. 
 

 
 

1p  48 Welke afstand moet maat X minimaal hebben? 
A 150 mm 
B 200 mm 
C 250 mm 
D 300 mm 
 

1p  49 Hoe wordt de leiding genoemd waar de standleiding in overgaat? 
A grondleiding 
B ontspanningsleiding 
C vereffeningsleiding 
D verzamelleiding 
 

1p  50 Welke vaste verbinding wordt toegepast bij PVC-afvoerleidingen? 
A elektrolas-mofverbinding 
B insteekverbinding met rubber ring 
C lijmverbinding 
D stuiklasverbinding 
 

1p  51  Waarvoor dient het expansiestuk in de standleiding? 

X

vastpuntbeugel

expansiestukexpansiestuk

vastpuntbeugel
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1p  52 Een afvoerleiding van Ø 40 mm gaat door de wand van een keukenkastje. 
Welke boor wordt gebruikt voor het boren van het gat Ø 45 mm? 

 
  

 
 
 

 
 

A B C D 
 
 
ENERGIEPREMIE 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 53 en 54 bijlage 4, energielabel. 
 

1p  53 Wat is de zuinigste energieklasse voor huishoudelijke apparatuur? 
A A 
B B 
C C 
D D 
 

1p  54  Wat kan uit de energieklasse van een huishoudelijk apparaat afgeleid worden? 
 
 



0000-0000 13  einde 300008-711o * 

MEETAPPARATUUR 
 

0

20
40 60

80

100

10 50

0

20
30

40

60

VV2 2,5

 
 

1p  55 De voltmeter in bovenstaande afbeelding heeft twee uitleesschalen. 
Welke waarde geeft de voltmeter aan in de onderste uitleesschaal? 
A 28 V 
B 42 V 
C 44 V 
D 48 V 
 

1p  56 Op welke wijze moet een voltmeter aangesloten worden? 
 

V

 

V

 

V

 
A B C 

 
1p  57  Bij welk soort meetinstrument kun je te maken krijgen met een parallax? 

 
1p  58 Welke energieomzetting vindt plaats in een thermokoppel? 

A chemisch/elektrisch 
B (elektro)magnetisch/elektrisch 
C mechanisch/elektrisch 
D thermisch/elektrisch 
 

1p  59 Wat voor soort sensor is een thermokoppel? 
A analoge sensor 
B biologische sensor 
C digitale sensor 
D registrerende sensor 
 
 
CENTRALE VERWARMING 
 

2p  60 Een centrale verwarmingsinstallatie heeft een kamerthermostaat met een sensor. 
 Wat zijn de andere twee hoofdonderdelen van deze kamerthermostaat? 


