
actief

t.b.v. telecommunicatie, data, tv e.d.

t.b.v. telecommunicatie, data, tv e.d.

rookmelder

enkelpolige schakelaar

wandlichtpunt

meerpolige schakelaar

wisselschakelaar

meerpolige schakelaar m.v.

wandlichtpunt incl.armatuur

deurbel

schel

w.c.d. + randaarde

dubbele w.c.d. + randaarde half opbouw

radiografische kamerthermostaat

lichtpunt

lichtpunt incl.armatuur

elektrisch kooktoestel, loze leiding

elektrisch kooktoestel, perilex

vaatwasser, loze leiding

vaatwasser

boiler, loze leiding

boiler

afzuigkap

wtw ventilatie unit

wasmachine

wasdroger, loze leiding

wasdroger

sectionaldeur

drukknop sectionaldeur

koelkast, dubbele w.c.d.

pomp vloerverwarming, w.c.d.

loze leiding, 19 mm 2x enkele inbouwdoos

loze leiding, 19 mm enkele inbouwdoos

data en cai aansluiting afgemonteerd

data aansluiting afgemonteerd

magnetron, loze leiding

magnetron

oven, loze leiding

oven

tv aansluiting afgemonteerd

lichtpunt TL armatuur

ventilatieroosters

plaatsingsruimte wasdrogerwd

radiator

tappunt koudwater

afzuigpunt m.v. op plafond

toevoerpunt m.v. op de wand

krl kruipluik

rad radiator

kk

kt

hwa

stl

wm

vvw

plaatsingsruimte koelkast

plaatsingsruimte kooktoestel

hemelwaterafvoer

standleiding

plaatsingsruimte wasmachine

meterkastmk

afzuigpunt m.v. op wand

gasaansluiting fornuis

gasaansluiting cv

rwa regenwaterafvoer
dubbele w.c.d. + randaarde inbouw

verdeler vloerverwarming

lichtpunt incl.armatuur

met schemerschakelaar

lichtpunt incl.armatuur

met  permanente verlichting

lichtpunt incl.armatuur

met noodverlichting

enkelpolige schakelaar met signalering

bewegingsschakelaar

hoofdbediening mechanische ventilatie

badkamerbediening mechanische ventilatie

w.c.d. op exploitatiemeter

w.c.d. op aparte meter

deuropener installatie, videofoon

deuropener installatie, deur telefoon

afzuigpunt w.t.w. op plafond

toevoerpunt w.t.w. op plafond

vloerverwarming

pv - panelen w.c.d.

natuurlijke ventilatie plafond

natuurlijke ventilatie sectionaldeur

afzuigpunt t.b.v. afzuigkap

rookmelder op pendel

tappunt koud-/warmwater

enkelpolige schakelaar met dimmer

warmtepomp

wp warmtepomp

wtw warmte terugwin ventilatie unit

Renvooi Installaties
• elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
• niet-ioniserende rookmelder conform NEN 2555 (op lichtnet 

gekoppeld indien van toepassing, situering midden in de ruimte)
• alle installaties zijn indicatief op tekening weergeven

spot

data aansluiting dubbel afgemonteerd

grondkabel

elektrische radiator

bedraade kamerthermostaat
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ss
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data
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tv
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expl

scoot

pv

loos

vl. verw.

E-rad

rad

mv

mv

mv

nv

nv

tpkw

tpk

1

2

data

data

video

DT

mv

mv

standleidingen

ruimte voorzien van mechanische luchttoevoer,
positie volgens opgave installateur

ruimte voorzien van mechanische luchtafvoer,
positie volgens opgave installateur

wandlichtpunt incl.armatuur met 
schemerschakelaar

ss
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