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intro Alle mogelijkheden Y-O-U-R home kan je inkijken op onze website . T

manual Alle mogelijkheden Y-O-U-R home kan je nalezen in onze handleiding . M

Zie ook alle linken naar productinfo in detailberekening hieronder @
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RMC3 3-serie processor stand alone (smaller projects) info specs tech man tech spec quick start 850,00 1 850,00

Er werd een lay-out voorzien voor bediening van uw systeem via PC.(aantal PC's onbeperkt)

Er werd geen lay-out voorzien voor bediening van uw systeem via INTERNET en/of MAC.(aantal MAC'S onbeperkt)

Er werd geen lay-out voorzien voor bediening van uw systeem via uw I-phone.(inclusief Crestron app)

Er werd een lay-out voorzien voor bediening van uw systeem via uw I-pad.(inclusief Crestron app)

PROCESSORS + EXPANSION CARDS

Er werden geen touch-panels Crestron type TSW-752 voorzien in dit project

Er werden geen touch-panels Crestron type TSW-1052 voorzien in dit project

Er werd geen sturing poort noch hek voorzien in dit project

TOUCHPANELS 
Er werden geen touch-panels Crestron type TSW-552 voorzien in dit project

Er werd geen sturing motoren (gordijnen/screens/zonnetent) voorzien in dit project

Uw Y-O-U-R home systeem  werd als volgt opgebouwd:

Alle Y-O-U-R home mogelijkheden zijn voorzien in 3 slaapkamers .

Alle Y-O-U-R home mogelijkheden zijn voorzien in 13 kamers anders dan slaapkamers .

Alle Y-O-U-R home mogelijkheden zijn ook voorzien in 2 TUIN-zones maw deze zones worden ook gezien als een kamer .

Er werden 26 GESCHAKELDE lichtpunten voorzien .

Er werden 4 GEDIMDE lichtpunten voorzien .

GEEN TSW-752 voorzien 0 paar LS BINNEN 0 paar LS BUITEN

GEEN TSW-1052 voorzien VOORSTEL 4 10362,48 € Excl. BTW

info@domoticsystems.be 0 beeld-bron 2 tuinkamers

GEEN TSW-552 voorzien 6 VERW-zones 5 bew. Melders

09/236.10.53 0 beeld-zone 3 slaapkamers

0486/538086 4 audio-bronnen 1 badkamer

Alle leidingen worden geplaatst door electro-installateur of uzelf Achterstraat 15 Er werden 4 GEDIMDE lichtpunten voorzien .

9800   Astene 4 audio-zones 12 kamers

Kostprijsberekening Y-O-U-R home Project
Korte beschrijving  

(alle details in calculatie)

Verdeelbord geleverd + geplaatst door electro-installateur of uzelf DX Electro bvba Er werden 26 GESCHAKELDE lichtpunten voorzien .

info@domoticsystems.be www.domoticsystems.be

http://www.domoticsystems.be/lay-outs/basic-lay-out
http://www.domoticsystems.be/userfiles/files/handleiding Y-O-U-R home.pdf
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=din-ap2
http://www.crestron.com/downloads/pdf/spec_sheets/commercial_and_residential/dge-2.pdf
http://www.crestron.com/downloads/pdf/product_manuals/og_dge-2.pdf
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=din-ap2
http://www.crestron.com/downloads/pdf/product_misc/qs_v-panel_dge.pdf
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DIN-1DIM4 Control module 4 dim-channels info specs tech man tech spec wiring 520,00 1 520,00

DIN-8SW8-i Control module 4 switch-channels + 8 inputs info specs tech man tech spec wiring 384,00 5 1920,00

DIN-IO8 Control module 8 inputs info specs tech man tech spec wiring 340,00 1 340,00

DIN-PWS50 Power supply Cresnet 24V/50W info specs tech man tech spec wiring 190,00 1 190,00

6

0
TEMP-INT64 Interface RS232 max 64 DALLAS-sensor 875,00 1 875,00

SENST-YH Temp-sensor in alu holder (diam=15mm) info 58,00 6 348,00

5
CH-LMD1 Motion-detector 360°/10m Cresnet info 194,00 5 970,00

0

4
4

C2NI-AMP-4x100 Matrix AUDIO 6 sources/4 rooms incl 4 AMP 100W info specs tech spec quick start 1365,00 1 1365,00

0
0

0

CAB-CINH-1,5 27,54 4 110,16

CRESCAT-D-NP-SP500 4,20 75 315,00

CAB-SER 24,67 1 24,67

0

SPEAKERS CRESTRON

AUDIO-kabel standard max 1,5m (analoge audio-signalen AV-bronnen)
Cresnetkabel (voor aansluiting bewegingsmelders Crestron. 15m/detector)
Bekabeling seriëel voor aansluiting verwarmings-interface <> Crestron-processor

AUDIO/VIDEO - bekabeling + connectoren + Cresnet-kabel + seriële kabels

Er werden GEEN BEELD-bronnen voorzien in dit project

Er werden GEEN TV-sturingen voorzien in dit project

BEELD(HDMI)-DISTRIBUTIE PRODUCTS CRESTRON

Er werden GEEN BEELD-distributie voorzien in dit project

In 4 kamers werd AUDIO-sturing voorzien 

4 AUDIO-bronnen kunnen beluisterd worden in de 4 voorziene AUDIO-zones 

Er werden GEEN NETWERK noch STREAMING-producten voorzien

AUDIODISTRIBUTIE-PRODUCTEN CRESTRON

BEWEGINGSDETECTOREN CRESTRON
In 5 kamers werd een bewegingsmelder Crestron voorzien waardoor extra mogelijkheden rond Rationeel Energiebeheer mogelijk zijn 

NETWORK + STREAMING-PRODUCTEN CRESTRON

Er werd geen sturing KOELING voorzien in dit project

DIN-MODULES

HVAC-PRODUCTS (verwarming + koeling)
In 6 kamers werd VERWARMING-sturing voorzien maw in deze 6 kamers is het klimaat volledig onafhankelijke regelbaar

info@domoticsystems.be www.domoticsystems.be

http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=DIN-1DIM4
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=DIN-1DIM4
http://www.crestron.com/downloads/pdf/product_misc/io_din-1dim4.pdf
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=DIN-1DIM4
http://www.crestron.com/downloads/pdf/product_misc/io_din-1dim4.pdf
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=DIN-8SW8-I
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=DIN-8SW8-I
http://www.crestron.com/downloads/pdf/product_misc/io_din-8sw8-i.pdf
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=DIN-8SW8-I
http://www.crestron.com/downloads/pdf/product_misc/io_din-8sw8-i.pdf
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=DIN-IO8
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=DIN-IO8
http://www.crestron.com/downloads/pdf/product_misc/io_din-io8.pdf
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=DIN-IO8
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=DIN-IO8&tab=diagrams
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=din-pws50
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=din-pws50
http://www.crestron.com/downloads/pdf/product_misc/io_din-pws50.pdf
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=din-pws50
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=din-pws50&tab=diagrams
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/58558/DALLAS/DS18S20.html
http://www.crestron.eu/?q=en/products/product-catalog/ch-lmd1
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=C2N-AMP-4X100&tab=models
http://www.crestron.com/downloads/pdf/spec_sheets/commercial_and_residential/c2n-amp-4x100.pdf
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=C2N-AMP-4X100&tab=models
http://www.crestron.com/downloads/pdf/product_misc/qs_c2n-amp-4x100.pdf
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De installateur voorziet 4 kringen 2P/16A voor de 40 voorziene lichtpunten
De installateur voorziet 4 kring(en) 2P/20A voor de voorziene APPARATEN waarbij APARTE kring vereist is
De installateur voorziet 8 kring(en) 2P/20A voor de 53 voorziene stopcontacten bovenop de hierboven vermeldde aparte kringen 2P/20A
De installateur voorziet 1 kring(en) 2P/20A voor de stopcontacten van de 1 voorziene badkamer(s)

VERDEELBORD
Het verdeelbord werd niet voorzien door DX Electro bvba. Wordt geassembleerd , geplaatst en aangesloten door uw installateur
De installateur voorziet een aparte beveiliging 2P/6A voor de Crestron-processor
De installateur voorziet een aparte beveiliging 2P/6A voor de Crestron-voeding(en) (DIN-PSW50)
De installateur voorziet een aparte beveiliging 2P/6A voor de INPUT-voeding(en) (voorkeur=Schneider ABL 8MEM24012 )

De installateur voorziet een leiding 2x0,75mm² voor de fotocellen van de  2 voorziene schemerschakelaars (voorkeur Schneider IC200)

De installateur voorziet 9 UTPcat5e-leidingen + outlet RJ45 op de in de KAMERLIJST voorziene locaties
De installateur voorziet een DIEPE inbouwdoos Helia MET SCHROEFJES+UTPcat5e-leiding thv de 6 voorziene temp-sensoren .(h onderkant=165cm)
De installateur voorziet 2 leidingen 2x1,5 in ster naar het AUDIO-bord 4 voorziene AUDIO-zones .(h onderkant=165cm)
De installateur voorziet een wachtbuis 32mm in de 3 voorziene TV-zones en voorziet een blinde afdekplaat hierboven

LEIDINGEN DIVERSE
Er worden geen leidingen DIVERSE voorzien door DX Electro
De installateur voorziet 3 coaxiaal-leidingen RG59 in de voorziene TV-zones.(zie KAMERLIJST).
De installateur voorziet 3 UTPcat5e-leidingen + outlet RJ45 in iedere TV-zones.(zie KAMERLIJST).(mbt interactiviteit decoders indien LOCAL voorzien)

De installateur voorziet 25 dubbele drukknoppen + leidingen (alarm 0,22 is ok) voor de sturing van de kamerfuncties en dit volgens de KAMERLIJST.
De installateur voorziet hiervoor voldoende aantal stuurkabels ervan uitgaande dat hij 1 draad nodig heeft per drukknop. 
De installateur maakt een stuurkabellijst op(model in uitvoeringsdossier) en zorgt hierbij dat er in iedere kabel MIN 4 reservedraden beschikbaar zijn !!. 
De installateur voorziet een buisleiding 20mm voor de 5 voorziene bewegingsmelders Crestron. De Cresnet-kabel zal door ons aangeleverd worden.

LEIDINGEN LICHTPUNTEN/MOTOREN/KAMERKNOPPEN/BEWEGINGSMELDERS
Er worden GEEN leidingen voor lichtpunten/motoren/kamerknoppen/bewegingsmelders voorzien door DX Electro
De installateur voorziet 30 leidingen 3G1,5mm² voor uw lichtpunten in STER naar het verdeelbord.

De installateur voorziet 1 leiding 3G1,5mm² voor de voeding van de CV-installatie
De installateur voorziet 1 leiding 5G2,5mm² voor de voeding van de KOOKPLAAT.(3-fasige aansluiting)

STOPCONTACTEN + VOEDINGEN DIVERSE + LEIDINGEN VOOR DITO
Er worden geen stopcontacten + voedingen diverse + leidingen voor dito voorzien door DX Electro
De installateur voorziet alle leidingen 3G2,5mm² vereist voor de 53 stopcontacten waarvan 3 buiten op de 8 voorziene kringen .
De installateur voorziet 4 stopcontacten + leidingen 3G2,5mm² voor de APPARATEN op APARTE KRING .

Er werden geen luidsprekers voorzien in dit project

info@domoticsystems.be www.domoticsystems.be
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35,70

487,30 1 487,296

406,08 1 406,08

108,29 1 108,288

67,68 1 67,68

135,36 4 541,44

6,50

112,80 1 112,8

180,48 1 180,48

PROGRAMMATIE LAY-OUTS DIVERSE BEDIENINGSPANELEN 5,00

141,40 1 141,4

231,40 1 231,4

PROGRAMMATIE Y-O-U-R home-systeem 18,00

339,36 1 339,36

127,26 1 127,26

28,28 1 28,28

56,56 1 56,56

226,24 1 226,24

169,68 1 169,68

70,70 1 70,7

850,00 1 850
2970,00 1 2970
1223,00 1 1223

Totaal producten VERLICHTING + MOTOREN + VOEDINGEN CRESTRON
Totaal producten VERWARMING CRESTRON

Programmatie AUDIO/VIDEO + integratie binnen Y-O-U-R home
Programmatie HVAC(=verwarming) + integratie binnen Y-O-U-R home 
Programmatie BEWEGINGSMELDERS + integratie binnen Y-O-U-R home

SAMENVATTING CALCULATIE
Totaal producten PROCESSOR(EN) CRESTRON

Programmatie Y-O-U-R home ifv aantal KAMERS
Programmatie Y-O-U-R home ifv aantal SLAAPKAMERS
Programmatie Y-O-U-R home ifv aantal BADKAMERS
Programmatie Y-O-U-R home ifv aantal "TUINKAMERS" (deze kamers krijgen ook alle Y-O-U-R home mogelijkheden)

Aanmaak lay-out X-panel (bediening via PC)
Aanmaak lay-out I-pad

totaal voorziene werkuren =

Plaatsen bewegingsmelders temperatuursensoren + verwarmingsinterface

totaal voorziene werkuren =

Opmaak uitvoeringsdossier HVAC (excel-doc)
Werfbezoeken + werfverslag (3h/werfbezoek)

PLAATSINGEN DIVERSE totaal voorziene werkuren =

Plaatsen bewegingsmelders Crestron

OPMAAK UITVOERINGDOSSIER + PROJECTBEGELEIDING + WERFBEZOEKEN totaal voorziene werkuren =

Opmaak uitvoeringsplannen op basis van dig. electra-plan architect/installateur (pdf-file+dwg-files+afdruk op A3,A2,A1 formaat.
Opmaak uitvoeringsdossier ELECTRO (excel-doc)
Opmaak uitvoeringsdossier AUDIO (excel-doc)

Alle wijzigingen aan het uitvoeringsdossier worden op regelmatige tijdstippen doorgegeven(mail) aan DX electro bvba
Op vraag van de installateur komen wij graag langs voor het samen assembleren en cableren van het verdeelbord

De installateur voorziet een aparte beveiliging 2P/16A voor de VERWARMINGSTURING(temperatuursinterface + electroventielen)
De installateur voorziet een aparte voeding 24VDC/2A op beveiliging 2P/6A voor de Crestron-inputs
De installateur voorziet 2 schemerschakelaars op beveiliging 2P/16A (vb:type Schneider IC200). Dit om alle mogelijkheden rond Rationeel Energiebeheer mogelijk te houden
De installateur voorziet 5 enkelpolige relais om de 5 voorziene bewegingsmelders BUITEN aan te sluiten op de resp. Crestron-inputs
De installateur voorziet een dubbelpolige relais voor ieder lichtpunt op badkamer(s) en sluit deze aan op de resp. Crestron-outputs 
De installateur sluit alle INPUTS en OUTPUTS aan via rijgklemmen en voegt de klemmenlijst toe aan het uitvoeringsdossier

De installateur voorziet een aparte beveiliging 2P/16A voor de AUDIO-apparatuur
De installateur voorziet een aparte beveiliging 2P/16A voor de VIDEO-apparatuur

info@domoticsystems.be www.domoticsystems.be
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970,00 1 970
1365,00 1 1365

449,83 1 449,83
1610,78 1 1610,78

293,28 1 293,28
372,80 1 372,8

1018,08 1 1018,08

Alle Crestron-apparatuur zal worden aangesloten volgens de bekabelingsschema's waarvan alle linken vermeld staan in deze calculatie .

Alle in - en uitgangen van het Crestron-systeem worden aangesloten via rijgklemmen . 

De uitvoerder voorziet de klemmenstrokenlijst in het werfdossier en mailt dit op regelmatige tijstippen door naar DX Electro bvba .

Er werd vanuit gegaan dat de voorziene AUDIO / VIDEO-apparatuur zal kunnen worden voorzien op rek of kast voorzien door de bouwheer of installateur .

Bij complexere AUDIO / VIDEO installaties verdient het echter aanbeveling van deze apparatuur onder te brengen in een 19inch-rack .

Voor opmaak van het complete uitvoeringsdossier vragen wij 2 weken na ontvangst van de electriciteitsplannen dwg .

Alle leidingen in het verdeelbord zullen worden gelabeld volgens de nummering vermeld op de uitvoeringsplannen .

Het verdeelbord zal geleverd en geplaatst worden door uw elektrieker of uzelf. Hij dient rekening te houden met een capaciteit van 155 modules .(volgens dit uitgewerkt concept !)

Alle Crestron-apparatuur vereist voor aanmaak van het verdeelbord zal binnen de week worden aangeleverd op verzoek van de uitvoerder .

Er werden geen verlichtingsarmaturen noch laagspanningstransformatoren en/of led-voedingen voorzien in deze calculatie .

Installatie-technische werkuren in regie zullen worden uitgevoerd à 45,12 €/h .

Programmatie-werkuren in regie zullen worden uitgevoerd à 56,56 €/h .

In functie van de grootte van het project worden steeds een aantal werfbezoeken voorzien . In dit geval zijn dat er 4 .

Alle bekabelingswerken + plaatsen stopcontacten en verlichting worden uitgevoerd door uw elektrieker of uzelf op basis van het uitvoeringsdossier opgemaakt door DX Electro bvba .

Dit uitvoeringsdossier zal worden opgemaakt na ontvangst van digitaal electriciteitsplan opgemaakt door uitvoerder of architect .(dwg-file=autocad)

TOTAAL NETTO Y-O-U-R home systeem 10.362,48  €

Bijkomende opmerkingen
Deze calculatie werd met alle zorg en heel gedetailleerd opgemaakt in functies van ingevulde checklist .

Alle vermeldde prijzen zijn excl BTW .

Dit voorstel blijft 2 maand geldig vanaf zijn opmaakdatum .

Totaal programmatie Y-O-U R home

TOTAAL Y-O-U-R home systeem 11.122,77  €

Projectkorting -760,29

Totaal opmaak uitvoeringsdossier + projectbegeleiding + werfbezoeken
Totaal plaatsingen diverse

Totaal programmatie LAY-OUTS bedieningspanelen diverse

Totaal producten AUDIO/VIDEO-bekabeling + connectoren

Totaal producten BEWEGINGSDETOREN CRESTRON
Totaal producten AUDIO CRESTRON

info@domoticsystems.be www.domoticsystems.be
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