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W tym numerze...

Drodzy Czytelnicy,
W tym numerze polecam uwadze Państwa artykuł p. prof. Andrzeja Sowy pt. Nowe wymagania dotyczące ochrony odgromowej w obiektach zagrożonych wybuchem. Artykuł uzupełnia Zeszyt Monotematyczny z serii Podręcznika INPE, pt. Urządzenia
elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem. Wybrane zagadnienia, autorstwa inż.: Michała Świerżewskiego. Szczególnie cennym walorem artykułu jest prezentacja podstawowych informacji
zawartych w normach z serii PN-EN 62305 z lat 2008–2009, które
odnawiane od roku 2011 są ogłaszane w języku oryginału i dotychczas nie przetłumaczone na język polski.
Sporo miejsca zajęły artykuły dotyczące instalacji elektrycznych, z których na szczególną uwagę zasługują artykuły dotyczące bezpieczników o selektywności ich działania.
Zachęcam także do przejrzenia aktów normatywnych i Polskich Norm ogłoszonych
w sierpniu br.
W następnym numerze zamieścimy nadesłane listy czytelników, polemizujące z artykułem Cała prawda o uprawnieniach telekomunikacyjnych i ich omówienie w kontekście tego artykułu.
Z poważaniem
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.
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