renvooi elektra

renvooi symbolen

elektra vlgs. NEN 1010

2055

- beg.grond en 1e verd. open houten enkeltrap /dubbel wcd. geaard
- optrede : 185 mm
nr
nr
enkele / dubbele schakelaar
- aantrede: 220 mm
- afmeting trapgat: 1350 x 2400
nr mm wissel-(hotel-)schakelaar
- min.2300 mm vrije hoogte boven looplijn
aansluitpunt bedraad / onbedraad
- voorzien van 1 leuning nr
plafondlichtpunt
- houten spijlenhekwerk op trapboom openingen < 100 mm
wandlichtpunt (binnen/buiten)
nr
nr
- vloerafscheiding t.p.v. trap:
bk leuning 1000 mm + vloer met spijlenhekwerk, openingen < 100 mm
aanduiding meterkast / spanning
deurbeldrukker / schel
toilet:
th
plaats kamerthermostaat
- wandtegelwerk: tot 1500+vl.
cai
kabelaansluiting (bedraad)
- vloer voorzien van vloertegels
cai
kabelaansluiting (onbedraad)
tel
telefoonaansluiting (bedraad)
Wering van vocht binnen:
tel
telefoonaansluiting
sanitaire ruimtes van keramische vloeren wandtegels, (onbedraad)
3-standen
mech.ventilatie
mv
wateropnamen gemiddeld < 0,01 kg(m²s1/2) enschakelaar
op geen enkele
wm
aansluitpunt
wasmachine
plaats > 0,2 kg (m²s1/2) (conform Art. 3.23 van het bouwbesluit).
wd
aansluitpunt wasdroger
kt
aansluitpunt kooktoestel (onbedraad)
badkamer:
aansluitpunt afzuigkap
- wandtegelwerk: tot plafondak
kk
aansluitpunt koelkast
- vloer voorzien van vloertegels
mag
aansluitpunt combi oven-magnetron onbedraad
cv
aansluitpunt cv
Geluid:
aansluitpunt
mv
grenswaarden voor lucht- enmvcontactgeluid
conform
bouwbesluit afdeling 3.4 en bNEN 5077.
aansluitpunt boiler (onbedraad)
km+lp
aansluitpunt keukenmeubel + lichtpunt

3770

2385

cv / mv ruimte

cv

wm

berging
mk 0.01

MV

7065

entree / hal

toilet
woonkamer / keuken

2030

2245

wcd. 300+vl. tenzij anders aangegeven

Opp.: 31,2 m²

badkamer

wm

wd

opstelplaats
WasMachine / WasDroger
opstelplaats MV-box (Mech.Ventilatie)

MV

trappen:

radiator/convector
(plaats&afmeting ter indicatie)
vloerverwarming
verdeler vloerverwarming / idem
centr.verwarming
ventilatierooster

vr

gas

aansluitpunt gas 500+vl.p

hwa

hemelwaterafvoer

MV

MV

afzuigpunt MV

binnendeurkozijn dagmaat 910 mm
ZONDER dorpel
binnendeurkozijn dagmaat 910 mm
MET kunststeen dorpel

dm=910

dm=910

intercom
rookmelder

slaapkamer 1
Opp.: 12,6 m²

Opp.: 6,9 m²

5280

3030

4140

slaapkamer 2

2020

5105

3045

Terras

2275

Appartement 1 (1:50)

entree / hal

Appartementencomplex
Appartement

1

"De Admiraal"

WERKNUMMER

Ter Heijde1706-01
PROJECT
Nieuwbouw 14 appartementen "de Admiraal" in Ter Heijde
14 appartementen "de Admiraal" Ter Heijde

toilet

OPDRACHTGEVER
Weboma
Stoelma er 16, 2292 JL Wateringen
0174-225600, E-mailadres opdrachtgever

2030

2245

REFERENTIE VERWERKTE IFC-BESTANDEN

badkamer

ADVISEUR
Architect

Begane grond

BESTANDSNAAM & DATUM

Constructeur
E-Installateur
W-Installateur

slaapkamer 1
Opp.: 13 m²

Badkamer en toilet (1:20)

ONDERDEEL
Appartementen

BLAD
VK - 0.01

TEKENAAR

DATUM
26-01-2018

Project

FORMAAT
: 14 appartementen a/d Van Luikstraat
te Ter Heijde

Bouwnummer

: 1

Schaal

: 1:50 / 1:20

Datum

: 26-01-2018

Tekeningnr.

: VK - 0.01

A1
SCHAAL
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