
	

1. Inleiding	en	achtergrond		
Voor nieuw te bouwen woningen en appartementen is behoefte aan een 
basisinfrastructuur, waardoor de woningen geschikt zijn voor eventueel later aan te 
brengen domotica toepassingen.  
Het betreft een blauwdruk die voor 85% toepasbaar is in alle projecten, echter is voor 
ieder project nog een beoordeling voor specifieke wensen noodzakelijk.  
 
Er wordt gesproken over verschillende manieren om domotica systemen toe te 
passen.  
Ruwweg kunnen deze systemen worden verdeeld in 3 principes. Hieronder volgt een  
beknopte uitleg van de principes en verder gebruikte termen. 

Bus	systeem;		
Een Bussysteem is gebaseerd op een infrastructuur waarbij een zwakstroomkabel  
langs alle 'schakelaars'(in bussystemen sensoren genoemd) gaat. Over deze kabel  
gaat de informatie.  
Alle schakelende componenten worden centraal opgesteld (in de verdeelkast). Voor  
ieder punt wat wordt geschakeld of gedimd loopt een leiding van dit punt naar de 
opstelplaats van de centrale apparatuur.  

Powernet	systeem;		
De installatie wordt conventioneel aangelegd, de (decentrale) componenten worden  
in de inbouwdoos bij de componenten geplaatst. Dus de schakelcomponent voor het 
schakelen van bijvoorbeeld verlichting zit achter de fysieke schakelaar ipv de 
verdeelinrichting. 

Draadloos	systeem;		
Spreekt voor zich, het systeem is volledig opgebouwd uit draadloze componenten.  
Een schakelend component schakelt direct apparaten of verlichting, nadat deze  
draadloos een signaal ontvangt van een ander component. 

Verdeelinrichting;		
De 'stoppenkast' van vroeger is vervangen door een schakel en verdeelinrichting, 
afgekort verdeelinrichting of verdeler genoemd. Hierin zitten de hoofdschakelaar, 
aardlekschakelaars en groepsautomaten. Indien domotica wordt toegepast op  
decentrale basis zijn de componenten hiervoor in de verdeler opgenomen.  

Meterkast;		
De opstelplaats voor onder andere de schakel en verdeelinrichting. Hierin zijn vaak 
ook de gas en watermeter opgenomen. Indien noodzakelijk kan de schakel en 
verdeelinrichting warden geplaatst in een andere ruimte (vaak ivm ruimtegebrek.)  
De meerkosten van deze infrastructurele voorbereidingen zullen variëren tussen € 
500,- en € 1.250,- afhankelijk van de keuzes en de aantallen.  
  



	

2. Infrastructuur		
a.	Inbouwdozen	allen	50mm	diep.		
Door het toepassen van diepe inbouwdozen is het mogelijk later verschillende lassen 
extra in de doos aan te brengen of een op powernet gebaseerd domoticasysteem toe 
te voegen.  

b.	Geen	serieschakelaars	of	combinatieschakelaars	toepassen.		
Doordat geen serieschakelaars of combinatieschakelaars worden toegepast kunnen 
de schakelaars eenvoudig worden vervangen door bijvoorbeeld draadloze 
schakelaars. Ook het later toevoegen van een op powernet gebaseerd 
domoticasysteem is mogelijk.  

c.	Bij	alle	schakelaars	een	extra	nuldraad,	afgedopt	bij	de	schakelaar.		
Door het aanbrengen van een nuldraad is het later eenvoudig de schakelaar te 
vervangen voor een bewegingsschakelaar. Ook het eerder genoemde op powernet  
gebaseerd domoticasysteem heeft een nuldraad nodig bij de schakelaars.  

d.	Vanuit	iedere	centraaldoos	2	stuks	extra	16mm	buis	naar	de	technische	ruimte.		
De extra leidingen maken het mogelijk om de conventionele schakelaar later te 
vervangen voor een bus-schakelaar en deze via deze leiding te bedraden. Ook is het 
mogelijk extra schakeldraden naar de verdeelinrichting te brengen waardoor het 
schakelen of dimmen van de wandcontactdozen mogelijk wordt.  
e.	ledere	doos	voor	CAI	of	TEL	voorzien	van	1	stuks	extra	19mm	buis	naar	de	
technische	ruimte.  
Voor diverse toepassingen en doelen.  

f.	Geen	dubbele	wandcontactdozen	toepassen	maar	2	enkele	onder	1	dubbel	raam.		
Zo kan een van de wandcontactdozen worden gedimd of geschakeld, hetzij via een 
op powernet gebaseerd domoticasysteem of een decentrale schakeling van uit de 
verdeelinrichting.  

g.	Thermostaatleiding	van	de	thermostaat	via	de	technische	ruimte	naar	de	
opstelplaats	cv-ketel.		
Als gekozen wordt voor een systeem waarin de status van de woning wordt bepaald 
kan de cv installatie op nachtstand of 'afwezig' worden gesteld.  
h.	Technische	ruimte	minimaal	1	meter	breed	uitvoeren	en	voorzien	van	2	dubbele	
wandcontactdozen (bv 2x haf 3611w2) voor algemeen gebruik.  
Voor diverse toepassingen.  
i.	Rookmelders	onderling	gekoppeld	en	voorzien	van	potentiaal	vrij	schakelcontact, 
2aderig aangesloten op een zwakstroomkabel, in leiding gelegd naar de technische 
ruimte.  
Als gekozen wordt om de installatie uit te breiden, zouden functies kunnen worden  
toegepast als alle verlichting aan bij brand.  
j.	De	beldrukker	uitvoeren	als	pulsdrukker	in	inbouwdoos, ip44 voorzien van toets 
met belsymbool hoogte 120cm.  
Desgewenst kan de beldrukkerleiding worden voorzien van een extra kabel voor  
bijvoorbeeld toegangscontrole (standalone) of een intercomsysteem.  



	

k.	Doos	binnen	naast	de	(voor)deur	aan	de	scharnierzijde, op de hoogte 
van de bovenkant kozijn met een buis naar de technische ruimte voorzien 
van trekdraad. Onder een dubbel raam met een blindplaat en een wandcontactdoos.  
Verschillende toepassingen onder andere; elektrisch voordeurslot, camera voordeur  
(door muur boren) beveiligingssysteem, elektrische deuropener.  
l.	Doos	binnen	naast	het(de)	raamkozijn(en), op de hoogte van de bovenkant kozijn 
met een buis naar de technische ruimte voorzien van trekdraad.  
Verschillende toepassingen onder andere; elektrische gordijnrails, -screens, -
rolluiken, bovenlicht,  
m.	Doos	bij	opstelplaats	bed(den)	hoogte	105cm, met een buis naar de technische 
ruimte voorzien van trekdraad. Onder een dubbel raam met een blindplaat en een 
wandcontactdoos.  
Mogelijkheid voor onder andere plaatsen zorgtoestel. 
Doos bij opstelplaats toilet hoogte 21 cm, met een buis naar de technische ruimte 
voorzien van trekdraad. (ook van toepassing in badkamer)  
Eventueel plaatsen trekkoord zorg of bewegingssensor.  

3. Indien	van	toepassing		
 
Video	intercom	installatie, in keuze van merk en type rekening houden met de 
mogelijkheid tot:  

- Camerasignaal beschikbaar voor andere toepassingen.  
- Uitbreiden aantal buitenposten zodat iedere woning een eigen extra 

buitenpost kan plaatsen.  
- Koppeling spreek luister naar/op telefoon(centrale) incl. deuropenerfunctie.  

 
Beveiligingssysteem, in keuze van merk en type rekening houden met de 
mogelijkheid tot:  

- Ingang (pot. vrij contact) brandmelders en/of mogelijkheid toepassen 
systeembrandmelders. 

- Statusmelding (pot.vrij contact) 1-scherp 2-inbraak (3-brand).  
	


