A

B

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

Renvooi symbolen
wm

opstelplaats
WasMachine / WasDroger

wd

standleiding riolering
stdl

toe- en afvoerpunten mechanische ventilatie
plafondpunt
toe- en afvoerpunten mechanische ventilatie
wandpunt
verdeler vloerverwarming
ruimte voorzien van vloerverwarming

wpu

HWA
Ø 80

mechanische ventilatie unit
voorzien van warmteterugwinning
inclusief serviceruimte

wtw

HWA
Ø 80

warmtepompunit inclusief serviceruimte

groepenkast

g.k.
1500 +vl

electrische handdoekradiator
*S+H

stdl mv
stdl

Leidingverloop aan/
afvoeren n.t.b.

Inspectievoorziening

stdl

stdl mv

aan/
Leidingverloop
stdl
mv
afvoeren n.t.b.

stdl mv

Kruipluik

schopplaten + RVS hoeklijnen ingelaten
in kozijn

Geisoleerde kruipluik
Ruimte voor glazen schuif- draairamen
in geopende stand

Positionering daktegels indicatief

Ruimte voorzien van vloertegels
600x600mm

Positionering daktegels indicatief

Ruimte voorzien van Tarkett vinylstroken

C

Leidingzone/ werkzone

C
stdl mv

stdl

stdl mv

Leidingverloop aan/
stdl mv
afvoeren n.t.b.

stdl

B

Leidingverloop aan/
stdl mv
afvoeren n.t.b.

Uitstortgootsteen
incl. boiler
Positie douche/ douchegarnituur ter indicatie

stdl mv
stdl

Renvooi brandpreventie
Renvooi brandpreventie

stdl mv

Leidingverloop aan/
stdl mv
n.t.b.
afvoeren

Leidingverloop aan/
afvoeren n.t.b.stdl mv

stdl

30 minuten brandwerende deur, tweezijdig

Positionering daktegels indicatief

30 minuten brandwerende, zelfsluitende deur, tweezijdig

Positionering daktegels indicatief

60 minuten brandwerende, zelfsluitende deur, tweezijdig
Ruimte voorzien van één of meer rookmelders
conform NEN 2535. Exacte projectering
n.t.b., volgens de projectierichtlijnen

RM

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

Ruimte voorzien van één of meer rookmelders
conform NEN 2555. Exacte projectering
n.t.b., volgens de projectierichtlijnen

Sleutelbuis brandweer

Inspectievoorziening

Leidingverloop aan/
afvoeren n.t.b.
stdl mv

stdl mv

stdl mv

stdl

Renvooi elektra

Leidingverloop aan/
afvoeren n.t.b.

elektra vlgs. NEN 1010
wcd. 300+vl. tenzij anders aangegeven
schakelaars 1050+vl. tenzij anders aangegeven

stdl mv
stdl

wandcontactdoos enkel
wandcontactdoos enkel, waterdicht
wandcontactdoos dubbel - horizontaal gemonteerd
HWA
Ø 80

utp naar TR

aansluitpunt utp (bedraad)

d naar TR

aansluitpunt data (loos)

th

plaats kamerthermostaat (1500+ vl.)

z

loze leiding t.b.v. eventuele zonwering

wtw

wandcontactdoos tbv wtw- unit

vv

wandcontactdoos vloer verdeler

wpu

wandcontactdoos tbv warmtepomp unit

wm

wandcontactdoos tbv wasmachine

wd

wandcontactdoos tbv wasdroger
lichtaansluitpunt plafond
lichtaansluitpunt wand
lichtaansluitpunt buiten
lichtpunt buiten met schemerschakelaar

ss

bewegingsschakelaar
schakelaar enkel
schakelaar serie
schakelaar wissel
co2

co2 sensor
beldrukker
aarding
videofooninstallatie

Overzicht dakvloer
HWA
Ø 80
HWA
Ø 80

HWA
Ø 80
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