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INLEIDING 

CLOSE-IN BOILER IN DE KEUKEN 

 

Keukenspoelbak  In dit deel van cursus Drinkwater en sanitair monteer je een 

keukenspoelbak. Voor het warme tapwater plaats je een close-in 

boiler onder de gootsteen. Je leert ook een mengkraan en een 

inlaatcombinatie te monteren. En je gaat werken met koperen 

buizen, pvc-buizen en flexibele buizen. 

 

Je gaat de installatie controleren op dichtheid met een 

beproevingspomp. 

 

Om deze taken uit te voeren gebruik je de technische tekeningen. 

 

Je maakt in de verdiepingsopdracht ook een calculatie 

(kostenoverzicht). 

 

Deze opdrachten en handelingen horen allemaal bij je keuzevak.  

 

 

 

Kennen en kunnen  Je hebt in deel 2 Douche aanleggen voldoende kennis opgedaan om 

de opdrachten uit te voeren. 

 

Je gaat werken aan de volgende taken: 

• bewerken en verbinden van koperen, pvc en flexibele leidingen 

• inlaatcombinatie monteren 

• close-in boiler aansluiten 

• gootsteen met mengkraan plaatsen 

• gootsteenafvoer en sifon aansluiten op de afvoerleidingen 

• testen op dichtheid 

• kennis opdoen om alle taken uit te voeren 

 

 

Kennen en kunnen 
 

 

 

Praktijkopdracht  In dit derde deel plaats je een keukengootsteen met mengkraan, 

monteer je een inlaatcombinatie en sluit je een close-in boiler aan. 

 
Antiek aanrecht 

(Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

[CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/ 

licenses/ by-sa/4.0)]) 
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De combiketel kan dus op twee manieren worden ingezet. In 

moderne, goed geïsoleerde huizen heeft de combiketel niet zoveel 

vermogen (energie) nodig om het huis te verwarmen. Het vermogen 

van de combiketel kan dan te laag zijn om als doorstroomtoestel 

voldoende warm water op te wekken. Een oplossing is de combiketel 

als voeding aan te sluiten voor een warmtapwater-voorraadtoestel.  

 

 
Combiketel op zolder  
 

 

 
Combiketel  
 

  

Vraag 

 3  Op welke twee manieren kan een combiketel worden ingezet?  

 
1    

 

 
2    

 

 

 

Close-in boiler Deze boiler levert warm water in woningen waar geen gasaansluiting 

is. Met een kleine boiler (tot 45 liter) in de keuken of badkamer heb 

je direct warm water. 

 

Ook in een woning waar wel een gasaansluiting is, kan een close-in 

boiler handig zijn. Het kost namelijk meer tijd om het water op te 

warmen, als de combiketel op zolder staat en het warme water eerst 

van boven naar beneden moet stromen. 

 

De close-in boiler staat dichtbij (close), onder het tappunt van 

bijvoorbeeld de keukengootsteen of wastafel in de badkamer. 

 
Doorstroomtoestel bij wastafel  
 

  

Vraag 

 4  Waarom kan het handig zijn om een close-in boiler in de 

badkamer te plaatsen? 
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Werkvolgorde persverbinding maken  Er zijn verschillende systemen om meerlagenbuizen te koppelen. Je 

ziet hier hoe je met het Wavin Tigris-systeem een persverbinding 

maakt.  

 

 
Instructies voor montage  
 

  

Vraag 

 12  Welk gereedschap heb je nodig om een persverbinding te 

maken? 
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Belangrijke begrippen  App opbouw 

Een app bestaat uit drie onderdelen: 

 

• Formulieren: schermen die de gebruiker ziet. 

• Besturingselementen: onderdelen die de gebruiker kan 

beïnvloeden, zoals knoppen (door er op te klikken) en 

invulvelden (door in te vullen). 

• Koppelingen: hierdoor gebeurt er iets als je op een knop klikt of 

iets invult. De gebruiker ziet de koppeling niet. 

 

Functionaliteiten 

Functionaliteiten zijn bijvoorbeeld een zoekfunctie die je toevoegt 

aan de app. 

 

Besturingssystemen 

Alle mobiele apparaten werken door dit systeem. De meest bekende 

besturingssystemen zijn Android, iOS en Windows. 

 

Soorten apps: 

• Webapps: bereikbaar via internet. Vaak zijn dit de mobiele 

versie van de website. 

• Native app: deze zijn gemaakt voor één bepaald soort 

besturingssysteem, zoals iOS, Android of Windows. Ieder 

besturingssysteem heeft een aparte app. 

• Hybride app: dit is een combinatie van een webapp en een 

native app. De basis is een native app, maar een deel komt van 

een webapp. 

 

Er zijn miljoenen apps voor van alles en nog wat. Er zijn apps voor 

serieuze programma's zoals Word en Excel en er zijn apps om 

spelletjes mee te spelen. Apps voor het weer, om een taal te leren 

en om te checken hoeveel geld er nog op je rekening staat. 

 

Veel apps zijn gratis. Voor sommige apps moet je betalen. Soms 

moet je ze één keer kopen, soms moet je een abonnement afsluiten 

om ze te kunnen gebruiken. 

 
Is technologie echt alleen maar het werken 

met robots? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De grootste appstores onder elkaar  
 

 

Apps download je vanuit de App Store. Elk besturingssysteem heeft 

zijn eigen app store. Een app uit de Google Playstore werkt niet op 

een iPhone bijvoorbeeld. 

 

De drie bekendste app stores zijn App Store van Apple (iOS), Google 

Play van Android en Microsoft Store (vroeger Windows Store) van 

Windows. 

  

Vraag 

 19  Welke appstore gebruik jij? 
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DE APP BOUWEN 

 

Stap voor stap een app bouwen  Je begint nu aan het ontwerpen en bouwen van je app. Volg alle 

stappen om uiteindelijk je app te presenteren aan je docent. 

Wanneer je met een stap klaar bent, zet je voor jezelf een paraaf 

zodat je weet waar je bent gebleven. 

 

Stap 1 

Je bepaalt de doelstelling. Je hebt duidelijk wat je wil produceren en 

hebt dat vastgelegd in een ontwerp en een tekst. In de tekst 

beschrijf je voor wie je de app maakt en waar de app voor dient. 

 

• Wat is je doelstelling? 

• Wat is de wens van de opdrachtgever? 

 

Schrijf dit uit op de computer. 

 
De stappen bij het bouwen van een app  
 

 

 

Keuzes maken 
 

 

Stap 2 

Omschrijf wat voor een soort app je gaat ontwerpen en wat er 

allemaal voor functies in die app moeten zitten. 

 

• Voor welk besturingssysteem bouw je de app? 

• Wat voor een soort app wordt het? 

• Wat moet de app allemaal kunnen (functionaliteiten)? 

• Welke kleuren en uitstraling wil je geven aan de app? 

 

Als je niet meer weet wat alle begrippen inhouden, kijk dan terug. Bij 

Belangrijke begrippen staat alles uitgelegd. 

 

Voeg deze antwoorden toe aan het bestand van stap 1. 

 

 
Ontwerp een app 
 

 

Stap 3 

Je tekent in een blokkenschema hoe je app eruit komt te zien. Je 

begint met het eerste beeld wanneer je de app opent. Vervolgens 

teken je wat er achter het beginscherm hangt als je bijvoorbeeld op 

een knop drukt. De opbouw van je app wordt zo duidelijk. 

 

 
Je kunt dit voorbeeld gebruiken. Neem het over in het document 

van stap 1 en 2. 

 

 

 

 

 


