Od Redakcji

W TYM NUMERZE...
...polecam Państwu przede wszystkim wyciąg z przepisów
o skrzyżowaniach sieci gazowych z elektrycznymi, z instalacjami
i ich elementami. Przepisy określają najmniejsze dopuszczalne
odległości między nimi, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. Jest
to chyba najważniejsze rozporządzenie spośród przepisów ustanowionych w czerwcu i lipcu br.
Cztery artykuły z publikowanych w tym numerze z inspiracji
Czytelników dotyczą instalacji fotowoltaicznych. Są to: Wprowadzenie do fotowoltaiki – układy elektryczne, Inwertory
centralne dla instalacji fotowoltaicznych, Produkty niskonapięciowe w instalacjach
PV oraz Transformatory solarne. Artykuły te są przedrukiem referatów wygłoszonych
na konferencji N-T Oddziału Poznańskiego w dniu 15 maja br. w Poznaniu. Nie wyczerpują tematyki fotowoltaicznej, toteż wobec dużego zainteresowania Czytelników tematyka ta będzie kontynuowana w następnych numerach Miesięcznika.
Artykuł o zabezpieczeniach zwarciowych autorstwa Franciszka Gładykowskiego, także inspirowany wskutek listów Czytelników, wyjaśnia kwestie w nich zawarte.
Sporo miejsca zajmują zmiany w zbiorze Polskich Norm, jakie nastąpiły w czerwcu
i lipcu br. Zalecam je przejrzeć. Życzę przyjemnej lektury!
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: • Prof. dr hab. inż. Mieczysław Hering (przewodniczący) • mgr inż. Franciszek Gładykowski
• dr inż. Witold Jabłoński • doc. dr inż. Stanisław Krakowiak • prof. dr hab. inż. Henryk Markiewicz • mgr inż. Jan
Musiał • dr inż. Ryszard Niewiedział • mgr inż. Zenon Stodolski • mgr inż. Zbigniew Szymański • mgr inż. Józef
Wysocki (członkowie)
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