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Blz. 76 Artikel 204
Lid 2 vervalt.
De toelichting wordt gewijzigd, waardoor fig. 20 op blz. 223
Eveneens vervalt.
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Onderstaande tekst kan op blz. 76 worden opgeplakt
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2 vervallen
3 Open smeltpatronen mogen niet worden gebruikt.
Bij gelijkstroom moet rekening worden gehouden met een geringer onderbrekingsvermogen
Van smeltpatronen en maximumschakelaars dan bij wisselstroom
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ALTIJD DE ACTUELE NORM
IN UW BEZIT HEBBEN?
Nooit meer zoeken in de systemen en uzelf de vraag stellen:
‘Is NEN 1010:1962/C1:1971 nl de laatste versie?’
Via het digitale platform NEN Connect heeft u altijd toegang
tot de meest actuele versie van deze norm. Vervallen versies
blijven ook beschikbaar. U en uw collega’s kunnen de norm
via NEN Connect makkelijk raadplagen, online en offline.
Kies voor slimmer werken en bekijk onze mogelijkheden op
www.nenconnect.nl.

WERK SLIMMER MET NEN CONNECT

Heeft u vragen?
Onze Klantenservice is bereikbaar maandag tot en met vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur.
Telefoon: 015 2 690 391
E-mail: klantenservice@nen.nl

