CROON MASTERCLASS OVER NIEUWE NEN1010:2015

Per 1 oktober 2015 heeft de elektrotechnische installatiebranche een nieuwe norm: de NEN1010:2015. De norm, die de
minimumeisen aan laagspanningsinstallaties vastlegt, heeft grote gevolgen voor met name ‘Medisch gebruikte
ruimten’. Croon Elektrotechniek was betrokken bij het opstellen van de nieuwe norm. De onderneming geeft door
middel van Masterclasses uitleg over de veranderingen. “Vooral operatiekamers kunnen aanzienlijk goedkoper worden
ingericht”, zegt senior consultant Gerard de Groot.
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