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KILKA SŁÓW TYTUŁEM WSTĘPU
Szczególnej uwadze Państwa polecam artykuł dra hab. inż. Stanisława Czappa pt.
„Kontrola stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia – Przegląd aktualnych
wymagań w zakresie prób i pomiarów”. Stanowi on aktualizację Zeszytu 23 „Podręcznika dla Elektryków”, zapowiedzianą w 131 numerze „Miesięcznika...” artykułem
dra inż. Witolda Jabłońskiego. Godzi się też nadmienić przy tym, że w bieżącym roku
ukaże się gruntownie zmienione, nowe opracowanie zeszytu „Podręcznika...”, które
zastąpi Zeszyt 23.
Zakończyliśmy w tym numerze wykazy aktów prawnych związanych z elektryką
z lat 1993–2010. O ich przydatności dla wnioskowania, na podstawie wyników badań
i kontroli instalacji w sprawie remontów lub modernizacji, pisałem w numerach
poprzednich. Będziemy nadal zamieszczali wykazy z bieżącego roku, omawiali je,
a także ewentualne zmiany w tych – z lat ubiegłych. Na odnotowanie komentarzy
przeznaczyliśmy w tych wykazach miejsce w kolumnach „Uwagi”.
W następnym numerze miesięcznika zamieścimy m.in. artykuł prof. Andrzeja
Sowy pt.: „Ochrona obiektów budowlanych. Nowe wymagania wprowadzone przez
normy serii PN-EN 62305”, prezentacje wyrobów elektrycznych i odpowiedzi na
listy Czytelników.
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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