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KRÓTKO O TYM NUMERZE

Numer otwiera artykuł o sprawdzaniu instalacji elektrycznych zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2016, wskazujący
wprowadzone w niej zmiany. Drugi artykuł przedstawia korzyści z monitorowania warunków decydujących o bieżącej obciążalności linii przesyłowych NN, co pozwala trafnie zarządzać
rozpływem mocy w normalnych i zakłóceniowych warunkach
pracy systemu. Dwa kolejne teksty dotyczą zasobników energii,
składnika infrastruktury energetycznej u nas bardzo opóźnionego w rozwoju. Z kolei poręczny układ do pomiaru ważnych w eksploatacji parametrów ziemnozwarciowych sieci SN przedstawiają jego konstruktorzy.
Technical English (17) powinni przejrzeć wszyscy instalatorzy i poznać niektóre
zasady wiedzy technicznej odmienne niż u nas, chociaż wynikające z tej samej normalizacji europejskiej. Powinni też przejrzeć wykaz norm; od września br. znowelizowano 20 arkuszy normy PN-HD 60364, a to nie koniec. Będzie o czym mówić
i pisać w roku przyszłym.
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.
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