RENVOOI INSTALLATIES

RENVOOI
entree woning

Algemeen
Belendingen, tuinen, hagen, hekwerken,
hemelwateravoeren etcetera is afhankelijk
van de naastgelegen woningtype en
optionele uitbouwen.

Elektrotechnische Installatie
Symbool

Omschrijving
Aansluitpunt 1 fase (vast of geschakeld)
Aansluitpunt data
Aansluitpunt niet bedraad
Aardmat
Bel
Centraal aardpunt
Centraaldoos met lichtpunt

Afkortingen:
afz: afzuigkap
kook: aansluitpunt elektrische kookplaat
vw: vaatwasser
b: boiler
kk: koelkast
vv: vloerverwarming
mk: meterkast
CAP: centraal aardpunt
th: thermostaat
wm: wasmachine
wd: wasdroger
wp: warmtpomp
wtw: warmteterugwin unit
omv: omvormer
ll: loze leiding
er: elektrische radiator

wandtoilet *

wastafel *

* = merk en type conform technische
omschrijving

hoofddraagconstructie

lichte binnenwanden

gevelisolatie

weergave vide, schalmgat of
verlaagd plafond

buitenspouwblad

kruipluik

loopdeur

krijtstreep

Positie Th en Co2 altijd boven schakelaar

Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact
Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact

Posities, aantallen en capaciteit van de
ventilatieroosters nader te bepalen, conform
bouwbesluitberekening.

fontein *

ld

Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in duodoos

ALGEMEEN
Contactdoos perilex 2 x 230V

Kleuren en materialen
Beldrukker
Rookmelder voorzien van onderlinge doormelding
Schakelaar, 1-polig
Werkschakelaar 2-polig

Kleuren en materialen zijn indicatief weergegeven. Materiaal en afwerking worden uitgevoerd
conform de Technische omschrijving en technische uitwerking.

Installaties
Elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties zijn indicatief weergegeven. Na gekozen
kopersopties en verdere technische afstemming worden de definitieve posities vastgesteld en
kunnen kleine afwijkingen ontstaan t.o.v. de KAO tekeningen.

Schakelaar, serie-

Posities van inblaas -en afzuigpunten van de mechanische ventilatie worden nader bepaald.
Schakelaar, wissel-

Thermostaatleiding, bedraad

Posities van de PV-panelen en werktuigbouwkundige installaties op het dak, evenals
noodoverstorten, gevelroosters en ventilatiedakpannen zijn indicatief weergegeven

Verdeelinrichting (mk)

Type buitenarmaturen voorgevel, achtergevel, berging en achterpaden worden nader bepaald
door de ontwerpende partijen

Schakelaar, 2-polig

Maatvoering

aansluitpunt bedraad
Contactdoos met serieschakelaar
Contactdoos 3 fasen, nul en beschermingscontact

vloerverwarmingsverdeler
buitenlichtpunt

Alle maatvoering en oppervlakteweergaven zijn indicatief. Oppervlakten en maatvoering zijn met
uiterste zorg geplaatst, deze kunnen echter foutieve waarden bevatten. De oppervlakten geven
een indicatie van de ruimtemaat en staan niet gelijk aan de verblijfsruimte oppervlakten.
Het kan voorkomen dat niet het gehele oppervlakte voldoet aan de gestelde daglichteisen.
Daarvoor wordt de zogeheten 'krijgtstreepmethode' gehanteerd. De woningen voldoen hiermee
volledig aan de gestelde eisen van de Bouwregelgeving. Indien gewenst kunt u voor uw type
woning hier meer informatie over krijgen.
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