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publication may be duplicated and/or published by means of
photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise,
which also applies to full or partial processing, without the written
consent of the Netherlands Standardization Institute.
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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.
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Nederlands voorwoord
Voor de in deze norm vermelde normatieve verwijzingen bestaan in Nederland de volgende equivalenten:
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IEC 60034-11:1978
IEC 60050-441:1984

NEN 10050-441:1985

IEC 60056:1987

NEN-HD-IEC 60056:1998

Internationale elektrotechnische woordenlijst Hoofdstuk 441 : Schakel- en besturingsmaterieel en
smeltveiligheden (en)
Hoogspanningswisselstroomvermogenschakelaars
(en.fr)
Energietransformatoren - Deel 2:
Temperatuurverhoging (en)
Wisselstroomscheiders en -aarders voor
hoogspanning (en.fr)
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Hoogspanningssmeltveiligheden - Deel 1:
Stroombegrenzende smeltveiligheden (en.fr)
Metaalomsloten hoogspanningsschakelmaterieel
met een nominale spanning tot en met 72,5 kV
(en.fr)
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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 60470:2001/C11:2001 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

