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Od redaktora
Pompy ciepła to maszyny wymuszające przepływ ciepła z  miejsca 
o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Ten od-
wrotny niż w naturze proces jest możliwy dzięki energii dostarczo-
nej z zewnątrz. Stosowanie pomp ciepła to efektywny i ekologiczny 
sposób ogrzewania budynków i przygotowywania ciepłej wody użyt-
kowej. Wykorzystuje się w nim ciepło zgromadzone w ziemi lub wo-
dach gruntowych czy powietrzu. 

Instalacja pompy ciepła wymaga udziału elektryka. Wiedza o  róż-
nych rodzajach tych urządzeń jest więc przydatna elektroinstalatoro-
wi. W tej publikacji jej autor – mgr inż. Janusz Strzyżewski, ekspert 
w zakresie elektryki i budownictwa  – przedstawia zasady działania 
pomp ciepła. W kolejnych rozdziałach opisuje zalety i wady poszcze-
gólnych rozwiązań. Wskazuje, gdzie który rodzaj urządzeń może być 
stosowany. Podaje też, jakich formalności należy dopełnić przed in-
stalacją pomp ciepła.

Zapraszam do lektury
Wiesław Waliszewski
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Poradnik „Instalacje elektryczne w praktyce” to kompleksowa, 
aktualizowana publikacja, która na ponad 470 stronach omawia najbardziej 

Poradnik zawiera 

 interpretacje norm i przepisów,  

w swojej pracy,
 informacje o zmianach prawa 

osoby odpowiedzialnej za instalacje 
elektryczne

projektów,

dzania pomiarów w instalacjach,
 wzory nieodzownych w pracy 

 FabrykaWiedzy.com

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TO

 
problemów

 Przepisy i normy w pracy elektryka
 Instalacje elektryczne od A do Z
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