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Renvooi

buitengevel:
beton- isolatie- spouw- metselwerk

bouwmuur

lichte scheidingswand

buitengevel:
houtskeletwand- spouw- metselwerk

wm

wd

vr

zw

plaatsingsruimte wasmachine

plaatsingsruimte wasdroger

ventilatierooster (in gevel)

zonwering

th thermostaat

mv mechanische ventilatie

cai centrale antenne inrichting

ll loze leiding

pv photo-voltaische installatie (zonnepanelen)

hemelwaterafvoerhwa

hoogtelijnen 1500+vl/2600+vl

luifel / bovengelegen gebouw

enkelpolige schakelaar lichtpunt

serie schakelaar lichtpunt

wissel schakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

rookmelder

wandlichtpunt

enkelvoudige wandcontactdoos

loze leiding bedraad

enkelvoudig datapunt

loze leiding niet bedraad

wandlichtpunt met randaarde

C
A

tweevoudige wandcontactdoos

tweevoudige wandcontactdoos

rookmelder

draingoot

mechanische ventilatie box

vloerverwarming

boostboiler

elektrische radiator

vloerverwarmingsverdeler

expansievat

CV ketel

mengkraan

buitenkraan

dakdoorvoer

close-in boiler

mv-ventiel

Aandachtspunten:
-opgegeven maten, met name de maten onder de schuine daken, zijn circa maten.
-maten zijn genomen op 1500+ vloerpeil.
-opstelling keuken: zie keukentekening Bruynzeel

RF draadloze bedieningsschakelaar mv

drukverhoger

enkelpolige schakelaar lichtpunt
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