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Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)
(IEC 62053-22:2003/A1:2016/COR1:2018)
Wechselstrom-Elektrizitätszähler - Besondere
Anforderungen - Teil 22: Elektronische
Wirkverbrauchszähler der Genauigkeitsklassen 0,2 S und
0,5 S
(IEC 62053-22:2003/A1:2016/COR1:2018)

Équipement de comptage de l'électricité (c.a.) Prescriptions particulières - Partie 22 : compteurs statiques
d'énergie active (classes 0,2 et 0,5 S)
(IEC 62053-22:2003/A1:2016/COR1:2018)
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This corrigendum becomes effective on 4 May 2018 for incorporation in the English language version of the EN.
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ALTIJD DE ACTUELE NORM
IN UW BEZIT HEBBEN?
Nooit meer zoeken in de systemen en uzelf de vraag stellen:
â€˜Is NEN-EN-IEC 62053-22:2003/A1:2017/C1:2018 en de laatste
versie?â€™
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

