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O KUCHNI REDAKCYJNEJ MIESIĘCZNIKA INPE

Misję Miesięcznika INPE i problemy związane z jej realizacją najłatwiej opisać za pomocą przenośni, że jest nią dostarczanie czytelnikom zdrowej i świeżej strawy, którą jest rzetelna
wiedza o aktualnych przepisach, normach i uznanych regułach
technicznych. Takiej zdrowej niezatrutej błędami strawy oczekują czytelnicy prowadzący działalność zawodową, aby nie znaleźć się w konflikcie z prawem.
Liczne i częste zmiany przepisów, norm i powszechnie uznanych reguł technicznych (w polskim prawie zwanych „zasadami
wiedzy technicznej”) powodują konieczność nieustannego monitorowania ich i zamieszczania publikacji o zmianach w celu zapewnienia świeżości dostarczanej strawy.
Monitoring prowadzony przez Redakcję INPE z pomocą zespołu autorów, recenzentów i ekspertów obejmuje zarówno publikacje własne, jak i innych wydawców.
Zauważone w nich błędy interpretacyjne norm, przepisów lub uznanych reguł technicznych, a także błędy tłumaczeń norm na język polski opisywane są w recenzjach,
czy też w artykułach krytycznych zamieszczanych w Miesięczniku i na stronie internetowej INPE.
Publikacje innych wydawców wypełniające lukę tematyczną w wydawnictwach
INPE Redakcja, za zgodą tych wydawców i/lub autorów, zamieszcza w Miesięczniku
jako przedruki ze wskazaniem źródła i z odpowiednim dopiskiem. Najliczniejsze
przedruki pochodzą z seminariów i konferencji objętych wsparciem i patronatem medialnym INPE. Czasopisma, aspirujące do uzyskania punktów z listy Ministerstwa
NiSW lub filadelfijskiej, publikujące prace z tej tematyki wyłącznie oryginalne, nie
zamieszczane gdzie indziej, siłą rzeczy są nieliczne i niewiele dostarczają artykułów
do przedruku.
Zarówno Redakcji, jak i Czytelnikom bardzo pomocny staje się coraz bardziej
dostępny Internet. Czytelnik z niezwykłą łatwością odnajdzie na stronie internetowej
www.redinpe.com wiadomości bieżące i archiwalne. Redakcja dzięki niej mogła znacznie rozszerzyć zakres i objętość publikacji, a co bardziej ważne, nieustannie aktualizować wcześniej wydane numery Miesięcznika i Zeszyty monotematyczne Podręcznika. Zachęcam do przeglądania strony, co najmniej po ukazywaniu się kolejnych
numerów Miesięcznika.
W tym numerze polecam uwadze Czytelników następujące artykuły:
·
o nowych wymaganiach w ochronie odgromowej w zakresie ochrony przepięciowej instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach w świetle norm
z serii PN-EN 62305 i norm dotyczących instalacji elektrycznych oraz normy
ITU – autorstwa Krzysztofa Wincencika,
·
o wymaganiach przepisów normatywnych w projektowaniu instalacji elektrycznych dla budynków użyteczności publicznej – autorstwa Michała Filipiaka
i Łukasza Putza,
·
o nowoczesnych wyłącznikach niskiego napięcia firmy ABB – autorstwa Dariusza
Antosiuka,
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·
o rozłącznikach SASILplus w rozdzielnicach niskiego napięcia – autorstwa
Remigusza Chmielewskiego,
·
o stycznikach silnikowych CEM firmy ETI Polam,
·
o wyłącznikach różnicowoprądowych specjalnych LIMAT firmy ETI Polam
oraz
·
o ogranicznikach mocy ETIMAT T – autorstwa Romana Kłopockiego,
·
o inteligentnych systemach zarządzania budynkiem – autorstwa Marka Skoczylasa,
·
o współdziałaniu systemu KNX z niektórymi instalacjami w budynkach –
autorstwa Andrzeja Książkiewicza,
·
o systemach nośnych do układania kabli i przewodów firmy BAKS – autorstwa
Tomasza Włodarczyka,
·
o lokalizowaniu kabli i podziemnych infrastruktur urządzeniem LKZ-1000
firmy Sonel.
Poza dwoma pierwszymi artykułami 9 następnych stanowią subiektywny wybór
z literatury firmowej, zamieszczonej na prośbę kilku Czytelników. Niewątpliwie, artykuły te prezentują nowoczesne wyroby i mam nadzieję, że zainteresują wielu.
Zmiany w zbiorze Polskich Norm, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, ograniczono do wykazu wybranych norm, najczęściej potrzebnych.
Publikacje innych wydawców w subiektywnym wyborze zestawiono w „Co piszą
inni?” i w prezentacji dwóch książek z „Biblioteki COSiW SEP”. Pierwsza z nich jest
praktycznym poradnikiem, a druga ciekawą monografią naukową. Gratulujemy Autorom.
Czytelników Miesięcznika INPE zachęcamy do lektury publikacji innych wydawców i nadsyłania uwag i opinii zarówno o nich, jak i wydanych przez COSiW SEP
i INPE.
Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy wszystkim Czytelnikom INPE
składam w imieniu Redakcji życzenia Wesołego Alleluja.
Tadeusz Malinowski
Redaktor naczelny
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