
Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky

Impulzem k vydání této příručky byl požadavek řady elektrotechniků shrnout do jedné publikace všech více než 20 Praktických
pomůcek pro elektrotechniky, které naše firma vydala. Pomůcky (zde uváděné jako obrázky) jsou doplněny komentářem a
aktualizovány podle platných technických norem. V úvodní části příručky jsou doplněny další důležité informace o veličinách a
jednotkách používaných v elektrotechnice.

Příručka je přehledem informací, o kterých předpokládáme, že jsou důležité pro elektrotechniky zabývající se projektováním,
montáží a revizemi elektrických instalací a zařízení, jejich připojováním, jištěním, řádným dimenzováním, ochranou před úrazem
elektrickým proudem.

Představuje souhrn požadavků a poznatků, které se nám podařilo v jednoduché formě praktických pomůcek pro elektrotechniky
vypracovat během několika let. Pomůcky se během doby staly velmi populárními a pro mnoho elektrotechniků nepostradatelným
nástrojem při jejich činnostech.

Příručka není obsáhlá, přesto obsahuje unikátní informace a shrnuje řadu podmínek, poznatků a požadavků, které elektrotechnici
musí při projektování, montáži, údržbě a revizích elektrických instalací a zařízení respektovat.

Cílem autora bylo seřadit informace od těch základních:

veličin a jednotek, které elektrotechnici ve své praxi potřebují, a pokračují
dimenzováním a jištěním elektrických zařízení a vedení,
ochranou před úrazem elektrickým proudem (týká se zejména otázek automatického odpojení),
stručným přehledem k ochraně před bleskem a jeho účinky,
značením v elektrotechnice,
přehledem vnějších vlivů, které mohou na elektrická zařízení působit, a končí
údaji, které jsou potřebné z hlediska revizí a provozu elektrických zařízení a instalací.

Pomůcky tedy nejsou seřazeny chronologicky podle data jejich vydání, resp. podle čísla, ale jsou seřazeny tematicky, což by
čtenáři mělo zlepšit celkovou orientaci v předložených informacích.

Tato příručka není míněna jako kompletní recept na řešení problémů v elektrotechnice, s nimiž se elektrikáři setkávají, ale spíše
jako pomůcka k rychlému nalezení toho, co sice umíme na základě našich vědomostí zjistit, ale co bychom museli pracně
dohledávat z jiných materiálů, pracně dopočítávat nebo ověřovat.

Příručka je určena všem pracovníkům v elektrotechnice, kteří konstruují, projektují, montují, revidují a provádějí servis opravy a
údržbu elektrických zařízení a instalací. Je i velmi vhodným doplňkem pro studenty škol elektrotechnických oborů všech stupňů.
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