Begroting L-01

BUNGALOW MET GARAGE

Installatietekening
Inleiding

Gegevens van de elektrische installatie

De bungalow met garage is een eenmalig nieuwbouwobject.
De omschrijving van de elektrische installatie staat op
bladzijde 159 van het boek *CADELIT*Lichtinstallaties.
De installatie wordt uitgevoerd overeenkomstig de
volgende tekeningen:
- L-0l.2
Installatietekening bungalow, blz. 163,
- L-0l.3
Zwakstroominstallaties bungalow, blz. 165,
- L-0l.4
Installatieschema bungalow, blz. 167.

De installatietekeningen zijn op schaal 1:100.
De plafonds zijn van gegoten beton. Alle wanden zijn
gemetseld.
De vloeren zijn van beton, waarover een afdeklaag wordt
aangebracht.
In de woning hebben alle ruimten een hoogte van 2,50 m en
de garage 2,30 m.

Van de elektrische installatie maken we een begroting met
behulp van onderstaande gegevens.
De begroting voeren we uit volgens de beknopte uitgave
2009 van het Handboek Calculatie voor Elektrotechniek
van UNETO-VNI.
ELEKTROTECHNISCH TEKENEN
Lichtinstallaties
met de AutoCAD-applicatie® *CADELIT*
S.J. Kuipers, H.J. Trox
5e druk, 2008
Uitgeverij: ThiemeMeulenhoff (NijghVersluys)
ISBN 978 90 425 4149 8
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Verdeelinrichting en aarding
De verdeelinrichting bestaat uit een kunststof kast, opbouw
van 330 x 330 mm.
De hoogte van de bovenkant van de verdeelinrichting is
2,00 m boven de afgewerkte vloer.
De afgaande leidingen en groepen worden voorzien van
coderingen.
De hoofdveilighedenkast en de kilowattuurmeter worden
geleverd en aangesloten door het stroomleverend bedrijf.
De hoofdaardrail is direct onder de verdeelinrichting
geplaatst.
De hoofdvereffeningsleidingen hebben elk een lengte van
2,00 m.

Installatieschema
Leidingen
De installatie wordt uitgevoerd met vinyldraad in gladde
pvc-buis.
Voor de lengte van installatiedraad rekenen we:
- H07V-Ul,5 (VD1,5)
1 x de buislengte,
- H07V-U2,5 (VD2,5)
3 x de buislengte.
In het woonhuis worden de leidingen 'uit zicht' in de
plafonds en wanden aangebracht.
In de meterkast worden de leidingen 'in zicht' tegen de
wand gemonteerd.
In de garage worden de leidingen 'in zicht' tegen de wanden
en het plafond gemonteerd.
De grondkabel wordt op een diepte van 0.60 m direct in de
grond gelegd.
In de installatie worden lasklemmen toegepast. We rekenen
daarvoor 4 lasklemmen per lasdoos.
Schakelaars en wandcontactdozen
In het woonhuis zijn alle wandcontactdozen en schakelaars
van het type inbouw en worden, daar waar mogelijk, naast
elkaar achter één afdekraam gemonteerd.
In de woonkamer en in de slaapkamers worden de
wandcontactdozen op een hoogte van 0,30 m boven de
afgewerkte vloer aangebracht. In de overige ruimten op een
hoogte van 1,05 m.
Alle schakelaars worden op een hoogte van 1,50 m boven
de afgewerkte voer aangebracht.
Hierbij worden enkelvoudige universele koppelbare
inbouwdozen en tweevoudige inbouwdozen (duodozen)
toegepast.
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In de garage zijn de schakelaars en wandcontactdozen van
het type opbouw en worden op montageplaten gemonteerd.
Verlichtingsarmaturen
In de woning zijn alle armaturen gloeilamparmaturen van
het type opbouw.
In de garage worden opbouw TL-armaturen toegepast.
De wandlampen worden op een hoogte van 2,00 m boven
de afgewerkte voer aangebracht.
Vereffening
In de badruimte wordt een aardnet aangebracht en op het
centraalaardpunt worden aangesloten: de waterleiding, de
cv-leiding, het bad, de douchebak en de vloermat.
Telecommunicatie installaties
In het woonhuis zijn alle wandcontactdozen van het type
inbouw en worden achter een afdekraam gemonteerd op
een hoogte van 0,30 m boven de afgewerkte vloer.
De drukknop en de einddozen op een hoogte van 1,50 m en
de bel op een hoogte van 2,00 m.
De thermostaat wordt door de GAWALO-installateur
geleverd.

Telecommunicatie installaties
Gegevens voor de begroting
In de begroting moeten we alle kosten van de levering en
aanleg van de hiervoor omschreven installatie opnemen.
Dit inclusief het leveren, plaatsen en aansluiten van
armaturen, schakelaars en (wand)contactdozen.
Het hak- en breekwerk komt voor rekening van de
bouwkundig aannemer.
Loonkosten
Het uurtarief van een leidinggevend monteur en de meet- en
inregeltechnicus is € 38,75 en voor de overige monteurs
€ 26,10.
Van het totaal aantal montage-uren is 25% voor de leidinggevende monteurs.
Voor de kosten voor, calculatie, werkvoorbereiding,
tekenwerk, projectleiding geldt het volgende:
- calculator
2 uur à € 35,25 per uur;
- werkvoorbereider
6 uur à € 35,25 per uur;
- tekenaar, exclusief CAD 4 uur à € 32,75 per uur;
- CAD
4 uur à € 25,00 per uur;
- projectleider
3 uur à € 38,75 per uur.
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Bijzondere kosten
Voor het personeel wordt voor een periode van 2 weken
een bouwkeet opgesteld. De kosten hiervoor bedragen
€ 50,00 per week of een deel daarvan.
Voor een periode van 2 weken wordt voor de opslag van
het materiaal opslagruimte verzorgd. De kosten hiervoor
bedragen € 27,50 per week.
Verder wordt voor 10 werkdagen een rolsteiger gehuurd.
De kosten hiervoor bedragen € 25,00 per dag.
Verdere kosten voor de twee werkweken zijn:
- energie/waterverbruik
€ 60,00 per week/5 werkdagen;
- telefoonkosten
€ 25,00 per week/5 werkdagen;
- afvoer milieubelastende materialen € 50,00.
Voor het project worden twee personenauto's gebruikt.
Een personeelsbus rijdt 10 dagen, elke dag 40 km en een
personenauto 5 dagen, elke dag 30 km. De autokosten zijn
€ 0,27 per km.
Door de monteurs worden totaal 12 reisuren gemaakt à
€ 12,50 per uur.
Voor de overige reisuren geldt 4 uur à € 25,00.
Voor kleinmateriaal voeren we een post op van € 200,00.
De toeslag op de netto materiaalkosten bedraagt 8%.
Het percentage voor de winst en risico bedraagt 15%.

Opdrachten
1

Bereken de kostprijs van de installatie met behulp van
het programma CALCelit 7.x BASIS of CALCelit 7.x
STUDENT.

2

Vermeld op het blad Projectgegevens je naam en klas.

3

Maak na afloop een afdruk van de ingevulde bladen:
Projectgegevens, Totaalblad, Projectgebonden kosten
Calculatie-eindblad en de Deelbegrotingen 1, 2, 3, 4.1,
9 en 10.
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