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 INSTALLATIETECHNIEK CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 58 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 23 mei
9.00 – 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf van de meerkeuze vragen alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
GASTECHNIEK 
 
Bij deze vragen kun je werktekening 1 plattegrond uit de bijlage nodig hebben. 
 

1p  1 Wat betekent onderstaand tekensymbool in de plattegrondtekening? 
 

 
 
A Leiding gaat in de vloer. 
B Leiding gaat naar een hoger gelegen verdieping. 
C Leiding komt uit de muur. 
D Leiding komt van een lager gelegen verdieping. 
 

1p  2 Welke schaalgrootte wordt in de praktijk meestal gebruikt voor een isometrische 
tekening? 
A 1 : 10 
B 1 : 20 
C 1 : 50 
D 1 : 100 
 

2p  3 In de keuken moet een nieuwe keukenopstelling geplaatst worden. 
 Hoe groot is de lengte van de keukenopstelling? 

 Schrijf de berekening op. 
 

2p  4 Afgebeeld is een detail van de gasleiding. 
De lengte van leidingdeel L is 420 mm; diameter is ¾”. 

 
 Bereken met behulp van de tabel de hartafstand tussen de T-stukken. 

 Schrijf de berekening op. 
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1p  5 De verbrandingsgasafvoer van de CV-ketel bestaat uit een binnen- en een buitenbuis. 
Wat is de functie van de buitenbuis? 
A afvoeren van verbrandingsgassen 
B toevoeren van verbrandingslucht 
C ventileren van de opstellingsruimte 
D voorkomen dat verbrandingsgassen zich mengen met verbrandingslucht 
 

1p  6 Op het capaciteitenplaatje van de CV-ketel staat: Belasting 25 kW. 
Wat wordt bedoeld met 'Belasting'? 
A De hoeveel m³ gas die per uur door het toestel stroomt. 
B De hoeveelheid warmte die per m³ afgegeven wordt. 
C De hoeveelheid energie die per seconde door het toestel verbruikt wordt. 
D De hoeveelheid warmwater dat verbruikt wordt. 
 

1p  7 Welk van onderstaand aanduidingen komt overeen met 25 kW? 
A 25 J/s 
B 25 kJ 
C 25 kJ/s 
D 250 Joule 
 

2p  8  Waarom moet een kookbrander met een hulpgasconstructie uitgerust zijn? 
 

2p  9  Noteer twee soorten aansluitleidingen die mogen worden gebruikt om een 
inbouwgaskookplaat aan te sluiten. 

 
1p  10 De aansluiting voor de inbouwgaskookplaat zit achter de keukenopstelling. 

 

afbeelding 1 afbeelding 2 afbeelding 4afbeelding 3 19
15

 
 
Welk van bovenstaande hulpstukken moet gebruikt worden om deze aansluiting in het 
keukenkastje te kunnen brengen? 
het hulpstuk in 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3 
D afbeelding 4 
 

2p  11 De ½” gasbuis in de installatie moet bevestigd worden met beugels. 
 Welke beugelafstand moet gebruikt worden voor het bepalen van het aantal beugels? 

 Schrijf de berekening op. 
 

1p  12 Welke kwaliteiten stalen draadbuis mogen voor deze gefitte gasinstallatieleiding worden 
gebruikt? 
A licht en middel 
B licht en zwaar 
C licht, middel en zwaar 
D middel en zwaar 
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1p  13 In de muur van de keukenkast wordt een doorvoering gemaakt. 
Waarom wordt bij deze doorvoering een mantelbuis gebruikt? 
A dient als ondersteuning om een grote afstand te overbruggen 
B om beschadiging en aantasting van de leiding te voorkomen 
C om oneffenheden op te vangen 
D om slijtage te voorkomen 
 

1p  14 In de gasinstallatieleiding moet de stalen draadbuis in het zicht worden aangebracht. 
In welke uitvoering mag de stalen draadbuis niet worden toegepast? 
A blankstalen draadbuis 
B stalen draadbuis met een menielaag 
C stalen draadbuis met een PE-mantel 
D verzinkte stalen draadbuis 
 

1p  15 Welke twee materialen mogen voor een mantelbuis gebruikt worden als een stalen leiding 
doorgevoerd wordt? 
A koper en beschermd staal 
B koper en PE 
C PVC en beschermd staal 
D PVC en koper  
 

1p  16 Voor een gedeelte van de gasinstallatieleiding achter de keukenopstelling wordt stalen 
draadbuis met een kunststof bekleding gebruikt.  
De ½" stalen draadbuis heeft een buitenmiddellijn van 21,3 mm. Het isolatiemateriaal 
heeft een wanddikte van 2 mm. 
Wat is de buitenmiddellijn van deze geïsoleerde buis? 
A 17,3 mm 
B 19,3 mm 
C 23,3 mm 
D 25,3 mm 
 

1p  17 Voor het maken van muur- en vloerdoorvoeringen wordt onderstaand boortype gebruikt. 
 

 
 
In welke machine moet deze boor gebruikt worden? 
A accu boormachine 
B boorhamer 
C klopboormachine 
D variabele boormachine 
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1p  18 Onderstaande afbeelding toont een machine die gebruikt wordt voor de bewerking van 
stalen draadbuis. 
 

 
 
Voor welke bewerking wordt de afgebeelde machine gebruikt? 
A afkorten 
B buigen 
C draadsnijden 
D ontbramen 
 

1p  19 Hieronder staan vier gereedschappen om materiaal mee af te korten. 
 

 
 
Welk gereedschap is niet geschikt voor het afkorten van de stalen draadbuis? 
het gereedschap in 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3 
D afbeelding 4 
 

afbeelding 1 afbeelding 2 

afbeelding 3 afbeelding 4 
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2p  20 Hieronder is een stalen draadbuis in een buigmachine afgebeeld. 
De leidingdiameter is ½”. De buis moet in een haakse bocht gebogen worden. 

 
 Als X de terugmeetmaat is, hoe groot is dan, volgens de buigtabel, de afstand Y - M? 

 
1p  21 Voor het monteren van de gasinstallatieleiding worden beugels met draadpennen 

gebruikt. 
Met welk gereedschap kunnen de draadpennen het beste in de muur gedraaid worden? 
A bladschroevendraaier 
B montagesleutel 
C steeksleutel 
D waterpomptang 
 

1p  22 Voor de afdichting van de schroefdraadverbindingen kan onder andere een vloeibaar 
pakkingmateriaal gebruikt worden. 
Wat is het kenmerkende van vloeibare pakking? 
A De pakking kan aangebracht worden als de verbinding in elkaar zit. 
B De verbinding is bestand tegen trillingen. 
C De verbinding mag worden teruggedraaid als de pakking is uitgehard. 
D De verbinding mag worden teruggedraaid als de pakking nog niet is uitgehard. 
 

1p  23 In welke documenten staat welke materialen toegepast mogen worden in deze 
gasinstallatieleiding? 
A NEN 1078 en NPR 3378 
B NEN 7004 en NEN 1010 
C NORM 1002 en NEN 1122 
D NPR 2276 en NORM 1002 
 

1p  24 De CV-ketel heeft een gasaansluiting met een ½" buitendraad. 
De aansluitleiding is koperen buis 15 mm. 
Waarmee moet de CV-ketel op de koperen leiding aangesloten worden? 
A met een kogelkraan 15 mm knel x koppeling ½" bu.dr. en een sok ½" 
B met een kogelkraan koppeling 15 mm knel x ¾" bu.dr. en een sok ½" 
C met een plugkraan 15 mm knel x koppeling ½" bi.dr. en een dubbele nippel ½" 
D met een plugkraan 15 mm knel x koppeling ½" bu.dr. 
 

Y 
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WATERTECHNIEK 
 
Bij deze vragen kun je werktekening 2 keukenopstelling uit de bijlage nodig hebben. 
 

1p  25  

 
In welke kolom zijn de symbolen voor het tekenen van koudwater- en warmwaterleidingen 
in een bouwkundige tekening juist weergegeven? 
A kolom 1 
B kolom 2 
C kolom 3 
D kolom 4 
 

1p  26  

 
In welke kolom(men) zijn deze kruisingen en aftakkingen volgens de isometrische 
tekenmethode op de juiste manier aangegeven? 
A In kolom I 
B In kolom I en III 
C In kolom II 
D In kolom III 
 

2p  27 De waterleiding komt vanuit de kruipruimte in de keukenkast (CV opstellingsruimte). 
Stel dat de waterleiding doorgaat naar een hoger gelegen verdieping. 

 Teken de pijl die dan op de tekening moet staan. 
 

kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 
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1p  28 De maattolerantie voor de koperen buis is 3 mm. De opgemeten lengte is 2750 mm.  
Tussen welke maten mag de buis afgekort worden? 
A tussen 2740 - 2760 mm 
B tussen 2747 - 2750 mm 
C tussen 2747 - 2753 mm 
D tussen 2750 - 2753 mm 
 

1p  29 Om de warmwaterleiding volledig te laten leeglopen, moet een aftapmogelijkheid worden 
ingebouwd. 
Op welke manier wordt deze gemaakt? 
A Door een aftap T-stuk op het hoogste punt in de leiding te plaatsen. 
B Door het aanbrengen van een aftap T-stuk met aftapper in de gootsteen. 
C Door het aanbrengen van een aftap T-stuk met aftapper op het laagste punt. 
D Door onder de CV-ketel een aftapkraantje te plaatsen. 
 

1p  30 Waarmee moet de aansluiting van de vaatwasmachine volgens voorschrift minimaal 
worden uitgevoerd? 
Met een  
A slangwartelkraan. 
B slangwartelkraan met keerklep. 
C slangwartelkraan met beluchter. 
D slangwartelkraan met beluchter en keerklep. 
 

1p  31 Hieronder staan persoonlijke beschermingsmiddelen afgebeeld. 
 

 
P.B.M. 1 P.B.M. 2 P.B.M. 3 P.B.M. 4 

 
Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden voor hak- en 
breekwerk? 
A 1, 3 en 4 
B 1 en 2 
C 2 en 4 
D 1, 2 en 4 
 

4p  32 In de koudwateraansluiting op de CV-ketel wordt een inlaatcombinatie gemonteerd. 
Deze inlaatcombinatie bevat vijf toestellen. 

 Noteer vier van deze toestellen. 
 Noteer ook de functie van deze toestellen. 
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1p  33 In welk geval moet de koudwaterleiding van een mantelbuis worden voorzien? 
A bij doorvoering van een houten vloer 
B bij doorvoering van een stenen muur 
C in de muur 
D in de vloer 
 

1p  34 Welk gereedschap is noodzakelijk voor het correct horizontaal monteren van de 
muurplaten voor de gootsteenmengkraan? 
A blokhaak 
B boormachine 
C schietlood 
D waterpas 
 

1p  35 In de koperen leidingen worden capillaire soldeerverbindingen gemaakt. 

 
Op welke plaats moet het soldeer worden toegevoegd? 
A bij 1 
B bij 2 
C bij 3 
D bij 4 
 

1p  36 Waarvoor dient bij het solderen van de koperen buis, een vloeimiddel? 
A Om de koperen buis bij het solderen te beschermen tegen oxidatie en het soldeer 

beter te laten vloeien. 
B Om de koperen buis bij het solderen te beschermen tegen verbranding. 
C Om het soldeer niet te laten verbranden. 
D Om het soldeer niet te snel van de soldeerdraad te laten vloeien. 
 

2p  37 Afgebeeld is een maatschets van de twee koperen leidingen achter de keukenopstelling. 

Maten in mm

0c
v8H

12 mm

15 mm

81,5
 

 
 Hoe groot is de hartafstand H? 

 Schrijf de berekening op. 
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1p  38 Welke van onderstaande buismaterialen mogen, naast koper, ook in de 
drinkwaterinstallatie toegepast worden? 
A PP en PE 
B PVC en PE 
C PVC en PP 
D staal en PE 
 

1p  39 Hieronder staan enkele typen beugels afgebeeld. 

Ø
15

-1
6

20
21

stalen beugel

afbeelding I afbeelding II

afbeelding IVafbeelding III  
 
Welke beugels zijn geschikt om koperen leidingen tegen een muur te bevestigen? 
de beugels in 
A afbeelding 1 en 4 
B afbeelding 1 en 3 
C afbeelding 2 en 3 
D afbeelding 2, 3 en 4 
 

1p  40 Wat is de maximale beugelafstand voor de koperen buis van 15 mm? 
A 0,50 meter 
B 0,90 meter 
C 1,25 meter 
D 1,50 meter 
 

2p  41 In de waterleiding komen verbindingen voor als klemverbinding. 
 Bij welk type buis moet bij een klemverbinding een inschuifhuls of een steunbus 

gebruikt worden? 
 

2p  42 De soldeerverbindingen worden gemaakt met tin/zilversoldeer. 
 Waarom mag hiervoor geen tin/loodsoldeer gebruikt worden? 

 

afbeelding 1 afbeelding 2 

afbeelding 3 afbeelding 4 
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1p  43 De aansluiting van de keukenmengkraan wordt gemaakt met een klemverbinding. 

 
 
Welke van de bovenstaande gereedschappen is ongeschikt om de klemverbinding mee 
vast te zetten? 
A 1 
B 2 
C 3 
 

1p  44 Tijdens de aanleg van de installatieleiding moet een gat van 25 mm door de wand van 
een keukenkast worden geboord. 
 

I II
 

boor 1 boor 2 
 

h  
boor 3 boor 4 

 
Welke boor is hiervoor het meest geschikt? 
A boor 1 
B boor 2 
C boor 3 
D boor 4 
 

1p  45 Welk type boormachine moet gebruikt worden in een vochtige kruipruimte? 
A een accuboormachine 
B een boormachine die is aangesloten op een transformator van meer dan 50 volt 
C een dubbel geïsoleerde boormachine 
D een dubbelgeaarde boormachine 
 

1p  46 Welk gereedschap kan het best gebruikt worden voor het afkorten van de half-hard 
koperen buis? 
A (grote) beugelzaag 
B junior beugelzaag 
C knabbelschaar 
D pijpensnijder 
 

1 

2 

3
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1p  47 In welke documenten staan aanwijzingen beschreven voor de aanleg van deze 
drinkwaterinstallatie? 
A aansluitvoorwaarden 
B NEN-bladen 
C NPR 3378 
D Vewin Werkbladen 
 

1p  48 In welk normblad staan de algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties? 
A NEN 1006 
B NEN 1010 
C NEN 1078 
D NEN 3028 
 

1p  49 De werkdruk in de drinkwaterinstallatie is 0,3 MPa (3 Bar).  
Met welke persdruk moet deze installatie op dichtheid beproeft worden? 
A 1 x werkdruk met een minimum van 1,5 MPa (15Bar) 
B 1,5 x werkdruk 0,45 MPa (4,5 Bar) 
C 1,5 x werkdruk met een minimum van 1 MPa (10 Bar) 
D 2 x werkdruk 0,6 MPa (6 Bar) 
 
 
ELEKTRONICA 
 
Bij deze vragen kun je de werktekeningen 1 en 2 uit de bijlage nodig hebben. 
 

2p  50 In onderstaande tekening is een deel van het elektrisch schema van een CV-ketel 
afgebeeld. 
 

ketelwaterthermostaat

L

N
U = 24 V

gasklep

I = 2 A

1
8
5
3

 
 

 Bereken de totale weerstand van de gasklep en de thermostaat. 
 

1p  51 In het elektronisch gedeelte van de CV-ketel is een weerstand opgenomen met de 
volgende eigenschap: De weerstandwaarde wordt groter als de temperatuur toeneemt. 
Welke bijzondere weerstand is hier toegepast? 
A LDR 
B NTC 
C PTC 
D Regelbare weerstand 
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1p  52 In welk onderdeel van de CV-ketel is een condensator toegepast? 
A drukverschilschakelaar 
B gasklep 
C pomp 
D waterstroomschakelaar 
 

1p  53 In het 230 volt gedeelte van de CV-ketel is een smeltveiligheid opgenomen. 

1
8
5
5

 
 1 2 3 4 

 
Met welk symbool wordt deze smeltveiligheid aangegeven? 
A symbool 1 
B symbool 2 
C symbool 3 
D symbool 4 
 

1p  54 Hieronder staat een OF-poort getekend, met ernaast een vergelijkbare lampenschakeling. 
 

1
8
5
4

a

b

S

a

b

S

+ _
 

waarheidstabel 1  waarheidstabel 2 
a b s  a b s 
0 0 0  1 1 0 
0 1 1  1 1 0 
1 0 1  0 1 1 
1 1 1  1 0 1 

waarheidstabel 3  waarheidstabel 4 
a b s  a b s 
0 0 0  1 1 1 
1 0 1  0 0 0 
1 1 1  0 1 1 
1 0 1  1 1 0 

 
Welke waarheidstabel van deze lampenschakeling is juist ingevuld? 
A waarheidstabel 1 
B waarheidstabel 2 
C waarheidstabel 3 
D waarheidstabel 4 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  55 Hieronder staat een meetinstrument afgebeeld. 
 

 
 
Welke elektrische grootheid kan gemeten worden met dit meetinstrument? 
A spanning 
B stroom 
C stroom, spanning en weerstand 
D weerstand 
 
 
AUTOMATISEREN 
 
Bij deze vragen kun je de werktekeningen 1 en 2 uit de bijlage nodig hebben. 
 

2p  56 Nadat de CV-ketel in gebruik is genomen, wordt deze verbonden met een datalogger. 
 Wat is de functie van een datalogger en wat is het belang daarvan? 

 
1p  57 De ketel is voorzien van een warmteregeling waarin relais zijn opgenomen. 

Waardoor wordt een relais bekrachtigd? 
A door een maakcontact 
B door een verbreekcontact 
C door een wisselcontact 
D door elektromagnetisme 
 

1p  58 Bij een van de contacten in het stroomkringschema van de warmteregeling staat “K3 - 4” 
vermeld. 
Wat betekent deze aanduiding? 
A Het contact verbindt K3 met K4. 
B Het derde van de in totaal vier contacten. 
C Het vierde contact van relais K3. 
D Relais K3 heeft vier contacten. 
 
 

einde 500013-1-669o* 


