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KRÓTKO O TYM NUMERZE

Zawiłe sprawy można prosto wyjaśniać, co potwierdza
artykuł o czekającej nas ewolucji systemu elektroenergetycznego. To tekst dla każdego elektryka, bo – w razie powtarzających się blekautów – wszyscy będziemy obwiniani o zaniedbanie. Autor kolejnego tekstu podejmuje doniosły, choć
niepopularny temat czystej energetyki węglowej.
Następne artykuły dotyczą: kontenerowych stacji SN/nn,
zachowania się wyłączników różnicowoprądowych przy prądzie różnicowym o częstotliwości poniżej 50 Hz oraz matrycowych pomiarów
luminancji jezdni, które zmniejszają niezbędny nakład pracy i zarazem dają pełniejszy obraz sytuacji. W ramach odpowiedzi na pytania jest obszerny komentarz do wymagań aktualnej normy PN-HD 60364-7-701.
Są też stałe działy, w tym kolejne odcinki Repetytorium z podstaw elektrotechniki oraz Technical English, a w nim niektóre osobliwości brytyjskiej techniki elektroinstalacyjnej.
Edward Musiał
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.
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Kopchak, doc. Lubomir Kopchak, doc. dr inż. Stanisław Krakowiak, mgr inż. Jerzy Martyński, mgr inż. Jan Musiał,
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Miesięcznik INPE (Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych)
Wydawca i Redakcja: SEP – Zakład Wydawniczy INPE
ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów, tel./fax 44 633 33 55
e-mail: biuro.redinpe@poczta.neostrada.pl, www.redinpe.com

ISSN 1234-0081

NIP: 526-000-09-79

Redaktor naczelny: Edward Musiał, e-mail: e.musial.inpe@gmail.com, tel. 609 623 121
Redaktor działowy: Tadeusz Malinowski, e-mail: t.malinowski.inpe@gmail.com, tel. 785 028 557
Kierownik ZW INPE: Jarosław Topolski, e-mail: j.topolski.inpe@gmail.com, tel. 601 727 770
Biuro i księgowość: Małgorzata Filipiak, e-mail: m.filipiak.inpe@gmail.com, tel. 783 976 966
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

Rok wyd. XXIII
Nakład: do 3500 egz.

