Od Redakcji
Od lipca ub. roki1 „JNPE" ukazuje się co miesiąc. Mniej regitlarnie docierc1 do
Prenumeratorów bezpłatny dla nich dodatek. Nie zawsze wystarczał dwumiesięcz1zy cykl
wydawania tego dodatku. W ubiegłym roku oddano do druku 3 monotematyczne zeszyty
z cyklu „Podręcznik JNPE dla elektryków": Zeszyt 1 - „Instalacje elektryczne. Wiadomości ogólne", Zeszyt 2 - „Przemysłowe instalacje elektryczne. Klasyfikacja i wiadomości ogólne" i Zeszyt 3 - „Normalizacja w elektryce". Zeszyt 3, stanowiący bezpłatny
dodatek do Nr. 63, zostanie rozesłany w lutym br.
Mamy nadzieję, że w br. rozwiążemy problem nieregularnej wysyłki bezpłatnego
dodatku do 6 tegorocznych numerów INPE.
Wychodząc naprzeciw życzeniom zwłaszcza nowych prenumeratorów, do Nr. 64
(styczeń 2005) załączamy w postaci zeszytu „ Spis treści numerów od 1 do 63 !NPE"
wydanych w latach 1994 - 2004.
W br. i w latach następnych będziemy kontynuowali wydawanie zeszytów z cyklu
„ Podręcznik INPE dla elektryków". Planujemy następujące ich tytuły: •Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych • Inst. el. w budynkach użytku publicznego • Inst. el.
w budynkach przemysłowych • Inst. el. w rolnictwie • Ochrona przeciwporażeniowa
w instalacjach i urządzeniach wysokiego napięcia • Ochr. przeciwporaż. w instalacjach
i urządzeniach niskiego napięcia • Stacje trans.formatorowe i rozdzielcze • Linie kablowe
•Linie napowietrzne •Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych • Zasilanie odbiorców i jakość energii elektrycznej • Oświetlenie elektryczne • Grzejnictwo
elektryczne • Tablice i materiały pomocnicze w projektowaniu i wykonawstwie instalacji
elektrycznych. Ten ostatni tytuł ukaże się najwcześniej. Następnym będzie „ Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i urządzeniach wysokiego napięcia.
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po otrzymaniu pisemnej zgody Redakcji.
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