Od Redakcji

O ROZDZIALE „PORADY PRAKTYCZNE”
Wśród licznej rzeszy elektryków zajmujących się projektowaniem, modernizacją, eksploatacją, kontrolą i badaniami instalacji i urządzeń elektrycznych są też rzemieślnicy – elektrycy.
Są wśród nich wykonawcy drobnych instalacji i urządzeń elektrycznych czy też ich kontroli i naprawy. Z listów i opinii docierających do Redakcji, a także z analizy treści forów dostępnych
w Internecie wynika celowość uwzględnienia w Miesięczniku
SEP INPE potrzeb także tych elektryków.
W tym celu już w tym numerze otwieramy rozdział zatytułowany Porady praktyczne, w którym nadal będziemy publikowali informacje dotyczące zasad obliczeń
elektrycznych i stosowanej w nich matematyki oraz doboru materiałów, instalacji
i urządzeń elektrycznych.
Zachęcam także do lektury artykułów, odpowiedzi na listy i przeglądu norm i aktów normatywnych.
Tadeusz Malinowski
Redaktor naczelny

Artykuły o charakterze naukowo-technicznym są recenzowane. Opinie zawarte w artykułach, zwłaszcza polemicznych, prezentujących osobiste poglądy autorów, wykraczające poza aktualne zasady wiedzy technicznej, nie
muszą być podzielane przez Redakcję.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych. Nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania tekstów.
Przedruk z miesięcznika INPE jest możliwy wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody Redakcji.
Rada programowa: dr hab. inż. Stanisław Czapp (przewodniczący), dr inż. Ryszard Niewiedział (sekretarz)
Członkowie: mgr inż. Mieczysław Balcerek, dr inż. Henryk Boryń, prof. dr hab. inż. Leszek S. Czarnecki, mgr inż.
Franciszek Gładykowski, prof. dr hab. inż. Jacek F. Gieras, dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, prof. dr hab. inż. Mieczysław Hering, dr inż. Witold Jabłoński, mgr inż. Zdzisław Jankiewicz, dr inż. Janusz Konieczny, doc. Bohdan Kopchak, doc. Lubomir Kopchak, doc. dr inż. Stanisław Krakowiak, mgr inż. Jerzy Martyński, dr inż. Edward Musiał,
mgr inż. Jan Musiał, dr inż. Jacek Nowicki, prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, mgr inż. Włodzimierz Sobecki,
dr inż. Przemysław Tabaka, mgr inż. Krzysztof Wincencik, dr inż. Mirosław Zielenkiewicz.

Miesięcznik INPE (Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych)
ISSN 1234-0081
Zeszyty Podręcznika INPE dla Elektryków (bezpłatny dodatek dla całorocznych prenumeratorów INPE)
Wydawca i Redakcja: SEP – COSiW Zakład Wydawniczy INPE
ul. Czapliniecka 96 wejście B, 97-400 Bełchatów, tel./fax 44 633 33 55
e-mail: redinpe@neostrada.pl, www.redinpe.com
Redaktor naczelny: Tadeusz Malinowski, tel. 785 028 557
Z-ca Redaktora naczelnego: Jan Strojny, tel. 695 899 729
Biuro i księgowość: Małgorzata Filipiak, tel. 783 976 966
Skład komputerowy i druk: Skaner Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów
ul. św. Alberta Chmielowskiego 6, tel. 44 633 83 00, tel./fax 44 633 62 69
www.skaner.biz.pl

NIP: 526-000-09-79

Rok wyd. XXI
Nakład: do 3500 egz.

