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Wandcontactdoos 230 V wasmachine

Verdeelinrichting

Wisselschakelaar

meervoudigde uitvoering horizontaal gemonteerd

Schakelaar, 1 polig

Armatuur nood transparant met vluchtweg richting

Wandcontactdoos 2 voudig 230V met beschermingscontact

Aanwezigheidsdetector tbv schakelen verlichting

WCD 230 V kooktoestel

WCD 230 V tbv elektrische radiator

WCD 230 V magnetron

WCD 230 V vloerverwarmingsverdeler

WCD 230 V vaatwasser

Wandcontactdoos 230 V enkelvoudig met beschermingscontact

Verlichtingsarmatuur, wandarmatuur

WCD 230 V wtw-unit

Wandcontactdoos 230 V wasdroger

Aansluitpunt thermostaat verwarming

Centraaldoos met verlichtingspunt

MA

VW

VLV

WTW

WM

WD

rad

KO

Aansluitpunt naregeling verwarming

aarding waterleiding wastafel / douche

Videofoon

uitvoering Chroom, Friedland O.G.

Bel

Aansluitpunt verlichting

Aansluitpunt telefoon enkelvoudig

Aansluitpunt data enkelvoudig

van thermostaat/naregeling

Rookmelder

SWV+ww

Vloerverwarmingsverdeler

Stadsverwarming afleverset met warmtapwater (ww)

HAR

Watermeter (kw)

vwa�75
wtw-goot

Vloergoot met warmteterugwinning

Vuilwaterafvoer �75

Hoofdaardrail,

veiligheidsaarding volgens voorschriften NEN 1010

afzuigrooster, afzuiglucht

Inblaasrooster, toevoerlucht

Zelfregelende roosters of goed inducerende inblaasroosters,

ventilatievoorzieningen goed reinigbaar

Rookmelders (gekoppeld) Rookmelders moeten worden aangesloten

en geplaatst conform de richtlijnen in het vigerende Bouwbesluit en

worden aangesloten en geplaatst volgens de projecteringsrichtlijnen

van NEN 2555.

combinatie wcd 230V met schakelaar

meervoudigde uitvoering horizontaal gemonteerd

Beldrukker

Deur in vluchtrichting zonder sleutel te openen

Draagbaar blustoestel

Brandslanghaspel

elektrische radiator

Th

nr

Th/nr

CAP

videofoon

CAI

UTP

Bedieningsschakelaar zonwering

Serieschakelaar

Renvooi:

Algemeen:

hwa hemelwaterafvoer

no noodoverstort

mv mechanische ventilatie

sv stadsverwarming

zw zonwering

Installaties:

verdeler vloerverwarming 

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond) 

douche

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand) 

kraan

wtw - unit 

Deuren:

schuifdeur

ruimte voorzien van vloerverwarming 

zelfsluitende deur

Overig:

opstelplaats koelkast

opstelplaats kooktoestel

opstelplaats wasmachinewm

opstelplaats wasdroger wd

Draairichting ramen / deuren:

deur/draairaam [naar buiten]
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deur/draairaam [naar binnen]
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draaikiepraam [naar binnen]
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schuifpui/schuifraam [een deel schuivend]

sluitzijde

hangzijde

binnen schuivend deel

buiten schuivend deel 

plaatsingsmogelijkheid
keukenblok

meterkast

- Belettering commerciële ruimtes is indicatief 

Elektrische installatie: Verwarming en sanitaireinstallaties:

30 min. WBDBO

60 min. WBDBO
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