TYTUŁEM WSTĘPU I PODSUMOWANIE
Zeszyt 23. pt. „Pomiary w instalacjach elektrycznych do 1 kV”
ukazał się w lutym 2009 r. W ciągu 3 lat, wskutek zmian legislacyjnych i normalizacyjnych, ulegał stopniowej dezaktualizacji.
W nocie wydawcy zamieszczonej, podobnie jak w innych, w 23.
Zeszycie zalecaliśmy Czytelnikom stałe korzystanie z Miesięcznika
INPE, gdzie publikowane są i komentowane zmiany norm i przepisów. Pierwsze artykuły o zmianach związanych z tematyką 23. Zeszytu
ukazały się w Miesięczniku INPE już w 2009 r. w numerach: 118-119
(lipiec-sierpień), 122-123 (listopad-grudzień), i kolejne w roku 2010:
125 (luty), 126 (marzec), 127 (kwiecień), 129-130 (czerwiec-lipiec),
131 sierpień, w roku 2011: 136-137 (styczeń-luty), 138 (marzec), 139
(kwiecień), 140 (maj) oraz w 2012: 150 (marzec) i 153 (czerwiec). Zmiany w zbiorze Polskich
Nom publikowane są w każdym numerze.
Niniejszy Aneks obejmuje wybór z wyżej wymienionego zbioru 9 publikacji,
komentujących zmiany i aktualizujących treść 23. zeszytu.
Wymienione w spisie treści publikacje nieprzypadkowo zostały zamieszczone w Aneksie.
„Uwagi..." dra inż. Witolda Jabłońskiego szczegółowo opisują błędy merytoryczne
i interpretacyjne autora zeszytu oraz usterki redakcyjne i nieaktualne zasady badań.
Artykuł pt. „Kontrola stanu instalacji... dra hab. inż. Stanisława Czappa opisuje aktualne
wymagania tych zasad, a pozostałe artykuły je uzupełniają i komentują.
Niektóre z zamieszczonych w Aneksie publikacji przykładowo przytaczaj ą błędy tłumaczeń
Polskich Norm,, błędy przepisów i ich interpretacji. O tych publikacjach pisze autor „Uwag...":
Autor Podręcznika nie skorzystał albo nie chciał korzystać z publikacji ekspertów
zamieszczanych w Miesięczniku INPE, w wyniku czego nie uniknął błędów
merytorycznych.
...do końca 2008 r. ukazało się 16 artykułów o tematyce zbieżnej z treścią Podręcznika i 8
po 1 stycznia 2009 r
Kontrola stanu instalacji elektrycznych ze względu na bezpieczeństwo ludzi i ich mienia jest
niezmiernie ważna, toteż powinna być wykonywana przez osoby kompetentne
i odpowiedzialne. Aneks w prezentowanej formie, w moim przekonaniu, służy doskonaleniu
tych kompetencji.
Zalecam staranne zapoznanie się z Aneksem i literaturą przywołaną w zamieszczonych w
nim publikacjach. Wiele z nich można znaleźć na stronie internetowej INPE - redinpe.com.
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