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PREFÁCIO
Este volume, Instrumentos e Sistemas Elétricos, contendo as matérias
necessárias ao desenvolvimento da instrução referente a uma parte da
habilitação Aviônicos, tem por finalidade padronizar a instrução em todos
os cursos de formação de mecânicos de manutenção aeronáutica.
Este volume tem como complemento obrigatório, o conteúdo dos
volumes Eletrônica e Matérias Básicas.
Os assuntos técnicos estão aqui apresentados sob um ponto de vista
generalizado e, de maneira nenhuma, devem substituir as informações e
regulamentos oficiais fornecidos pelos fabricantes das aeronaves e
autoridades aeronáuticas.
É proibida a reprodução total ou parcial deste volume sem a
autorização do IAC (DIP).
É de nosso interesse receber críticas e sugestões às deficiências
encontradas para as devidas alterações em uma próxima revisão.
A correspondência relativa a esse livro deverá ser endereçada a:
Instituto de Aviação Civil
Divisão de Instrução Profissional
Avenida Almirante Silvio de Noronha, 369, edifício anexo,
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
CEP 20021-010
Ou enviada ao e-mail: dacg302@uninet.com.br
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