bel en drukknop bel

wm

aansluiting wasmachine

wandaansluiting verlichting, buiten

kk

aansluiting koelkast

wandaansluiting verlichting, binnen

afz

aansluiting afzuigkap

plafondlichtpunt

mv

aansluiting mechanische ventilatie

schakelaar enkelpolige

vv

aansluiting verdeler vloerverwarming

mv driefaseschakelaar

er

aansluiting elektrische radiator

serieschakelaar

wp

aansluiting warmtepomp

wisselschakelaar

per

aansluiting perilex tbv elekrische kooktoestellen

wandcontactdoos enkel geaard

mag

loze leiding magnetron

wandcontactdoos dubbel geaard

vw

loze leiding vaatwasser

wandcontactdoos dubbel geaard, horizontaal

wd

loze leiding wasdroger

wandcontactdoos, 3-fasen aansluiting

wpwa

loze leiding warmtepomp, weersafh. regeling

loze leiding

wpu

loze leiding warmtepomp, uitlezen van afstand

th

thermostaat

bo

loze leiding boiler

rt

ruimte-thermostaat

ov

1

1

renvooi

mv

6200

aansluiting omvormer (optioneel)
CO2 sensor

Woonkamer/keuken
52,8 m²
1500+

4860

v.v.

MV-box

2200

3900
2300+

2970

2600+

e rad

4355

Badkamer
6,5 m²
v.v.

2455

meterkast

warmtepomp

Woningscheidende wand

CV-verdeler

lichte scheidingswand 70mm/100mm

radiator electrisch

stabiliteitswand 120mm

toevoerventielen ventilatie

tegelwerk

afvoerventielen ventilatie
rookmelder

gevelpakket
gevelsteen-spouw-isolatie-binnenblad

rt

th

boiler

gevelpakket
gevelsteen-diepe spouw-isolatie-binnenblad

WM

dakpakket (doorsnede)

kruipluik

opstelplaats wasmachine

mv

aanduiding staalconstructie

10905

aanduiding krijtstreep methode conform TO.
(deel van de ruimte dat conform de eisen voldoet aan een
verblijfsruimte)
(GBO is de oppervlakte van de ruimte gemeten op 1.5m
boven de vloer)

v.v.

Kast
1,7 m²

GBO Zolderkamer
17,0 m²

verlaagd plafond (2600+vl)
boven badkamer en hal

v.v.

kruipluik

Slaapkamer 2
11,9 m²

rt

v.v.

vloerverwarming

Aan- en afvoerventielen van de WTW-installatie zijn niet opgenomen op de tekeningen;
De locatie en aantal zal nader worden bepaald door installateur. Aanvoer ventielen zitten in de woonkamer/keuken en de slaapkamers.
Afvoerventielen zitten in de keuken, toilet- en badruimte en in de technischeruimte/wasruimte

GBO Zolderkamer
15,9 m²

Alle verblijfsruimtes en badkamers zullen worden verwarmd d.m.v. vloerverwarming, exacte positie wordt bepaald door installateur.
in de badkamer wordt tevens een electrische radiator aangebracht

6050

Overloop
3,6 m²

Stalen kolom met omtimmering
PV-omvormer

PV

v.v.

3815

Slaapkamer 1
13,9 m²

rt

Entree
8,7 m²

kruipluik

2600+

Techniek
4,3 m²

2300+
wm

WM

aansluitpunten keukenapparatuur
conform 0-tekening keuken

Toilet
1,3 m²

aansluitpunten installaties conform
opgave installateur

v.v.

v.v.

1500+

1:50

1

1

3745

Begane grond

1:50

1e verdieping

locatie PV-panelen

2600+vl
2300+vl

1500+vl

slaapkamer 2

slaapkamer 1

2.960 1e verdieping

woonkamer
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