Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.

eld

be

iew

ev

Pr

or

Vo

Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Nederlandse

Correctieblad

norm
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Automatische elektrische regelaars voor
huishoudelijk en soortgelijk gebruik Deel 2-9: Bijzondere eisen voor
temperatuurgevoelige regelaars

Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-9:
Particular requirements for temperature sensing controls
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