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Voor de verwarming van glazen ruiten in stuurhutten op schepen door middel
van hete lucht is de internationale norm ISO 8863, Ie druk, 1987, als
Nederlandse norm aanvaard.
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Cette norme internationale
a été acceptée intégralement
comme norme néerlandaise.

This international standard
has been completely accepted
as a Netherlands standard.
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Deze internationale norm bestaat in twee door de ISO als gelijkwaardig
erkende versies: Engels en Frans.
Desgewenst kan de toepasselijke taalversie worden aangegeven met de
hoofdletter E, respectievelijk F achter het nummer van de norm.
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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.

Fenêtres de la timonerie des
navires - chauffage à l'air chaud
des vitrages

Normcommissie 345 40 "Scheepsbouw"

Niets uit deze norm mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NNI.
Het NNI noch de leden van normcommissies zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade, ontstaan door
of verband houdende met toepassing van door het NNI gepubliceerde normen.
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Foreword

IS0 (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of
national standards bodies (IS0 member bodies). The work of preparing International
Standards is normally carried out through IS0 technical committees. Each member
body interested in a subject for which a technical committee has been established has
the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work.
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Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to
the member bodies for approval before their acceptance as International Standards by
the IS0 Council. They are approved in accordance with IS0 procedures requiring at
least 75 % approval by the member bodies voting.
International Standard IS0 8863 was prepared by Technical Committee
Shipbuilding and marine structures.

ISO/TC 8,
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Users should note that all International Standards undergo revision from time to time
and that any reference made herein to any other International Standard implies its
latest edition, unless otherwise stated.
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Normalisatie: de wereld op één lijn.
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Voorwaarden
• De prijzen zijn geldig
tot 31 december 2016,
tenzij anders aangegeven.
• Alle prijzen zijn excl. btw,
verzend- en handelingskosten
en onder voorbehoud bij
o.m. ISO- en IEC-normen.
• Bestelt u via de normshop een
pdf, dan betaalt u geen
handeling en verzendkosten.
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