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liftschacht
Redundant Room

Ruimte voor Huismeester
10,5 m²

entree woningen
97,0 m²

sluis
10,0 m²

entree

brievenbussen 

00_begane grond
0

01_1e verdieping woningen
10650

Z-09 Z-06Z-07Z-08 Z-05

brievenbussen 

Legenda

Electra

Bouwkundig

Gewapend beton
Kalkzandsteen
metalstud wand

metalstud voorzet wand

houtskelet gevel element met 
isolatie

Afkortingen

KT kooktoestel
KK koelkast
VK vrieskast
VW afwastoestel
WM wasmachine
WD wasdroger
WTW warmte terugwin unit

aansluitpunt wifi

datapunt 2 voudig

datapunt enkelvoudig

plafond lichtpunt

touchscreen

Electra

1p schakelaar

pulsschakelaar enkelvoudig

1p schakelaar waterdicht

pulsschakelaar enkelvoudig 
dimmer

pulsschakelaar 2 voudig

RF timer Ventilatie

ruimte bediening thermostaat 
vloerverwarming/ -koeling

aansluitpunt bedraad

aansluitpunt onbedraad

wandcontactdoos perilex

wandcontactdoos 2 voudig
boven elkaar 

wandcontactdoos 2 voudig
boven elkaar waterdicht

wandcontactdoos 2 voudig
naast elkaar

wandcontactdoos 2 voudig
naast elkaar waterdicht

optische melder

bewegings melder

licht aansluitpunt bedraad

verlichtings armatuur waterdicht

deurbeldrukker

glas in aanzicht

schuifrichting shuifraam/deur 
aanzicht
schuifrichting shuifraam/deur 
plattegrond

30 30 30 min. brandwerende deur

30 min. brandwerende deur zelf 
sluitend

30 30

Opmerkingen

• aangegeven maatvoering is in millimeters 
en afgerond op 50 mm.

keramische tegels op vloer 
patroon indicatief

in aanzichten: zwarte metalen 
gevelkleding

Bedienpaneel WTW

Ventilatie/ verwarming/ koeling

luchtroosters mechanische 
ventilatie

verdeler vloerverwarming
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