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1000

0.3 m gecomprimeerde gronddruk van de
basis tot 120 kN / m² (98% standaard
Proctor-dichtheid, dikte en gronddruk
afhankelijk van de fabrikant van het station)

hoogste niveau weggetrokken
om de hoogte te corrigeren met
fijne grit, grind of iets dergelijks
1000
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Aarding rond station
op 1m afstand
geotextiel
10 mm gegalvaniseerd staal
TERRAM
(of gelijkwaardig)

1000

Bovenaanzicht van transformatorstation
schaal 1:75

2V

2U

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Berkelland

Rechter zijaanzicht

+J01
2W

+J02NS +J03NS
L
R

+J03
1U

1V

8DJH (Siemens)
+J02

ELTEK -U200
450x450x250mm

+U100

1W

+J01NS
L

PE

NH 1 NH 3 NH 3 NH 3 NH 3 NH 3 NH 3 NH 3 NH 3 NH 3 NH 3 NH 3 NH 1

Linker zijaanzicht

Vooraanzicht

Houd er rekening mee dat:

datum: 17 oktober 2019

zaaknr: 226653
Kleur van de kast voor buitengevel volgens klantspecificatie
OU-nr: OU 2018023
Het uiterlijk kan variëren, afhankelijk van de fabrikant
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