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Książka ta stanowi kompendium praktycznej wiedzy o najważniejszych zagadnieniach dotyczących projektowania,
wykonywania oraz eksploatowania instalacji elektrycznych. Opisano w niej zasady działania, właściwości i
przeznaczenie urządzeń elektrycznych łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i innych, a także przewodów
i kabli elektroenergetycznych oraz odbiorników energii elektrycznej o napięciu znamionowym do 1000 V prądu
przemiennego. Podano warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać instalacje elektryczne w obiektach
nieprzemysłowych i przemysłowych, kryteria doboru urządzeń elektrycznych, najczęściej stosowane układy
zasilania i sterowania obwodów oraz odbiorników elektrycznych. Przedstawiono zasady projektowania i
wykonywania instalacji odpowiednio do warunków użytkowania oraz wymagań środowiskowych i technicznych.
Wiele uwagi poświęcono zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym i ochronie przeciwporażeniowej, sposobom
badania i kryteriom oceny skuteczności działania tej ochrony, przy czym uwzględniono wymagania norm polskich
oraz norm innych krajów europejskich. Podano pożądane zakresy i sposoby modernizacji przystosowujących
instalacje do aktualnych wymagań właściwych norm i przepisów. Opisano również zasady działania i projektowania
nowoczesnych instalacji elektrycznych, zwanych niekiedy inteligentnymi, które już są realizowane i będą
powszechnie stosowane w przyszłości.
W wydaniu ósmym dokonano aktualizacji wielu informacji i danych. Rozdział 3 uzupełniono o wiadomości
dotyczące kryteriów oceny jakości energii elektrycznej, wpływu obniżonej jakości energii na pracę odbiorników
elektrycznych, układów zasilania odbiorców o zróżnicowanych wymaganiach dotyczących niezawodności dostawy
energii elektrycznej oraz urządzeń zasilania rezerwowego.
Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona inżynierów i techników elektryków zajmujących się
projektowaniem, budową i eksploatacją instalacji elektrycznych, a także dla studentów wydziałów elektrycznych.
Może być bardzo przydatna dla uczniów starszych klas liceów o profilu elektrycznym.
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