
istn. słup napowietrznej linii SN 15kV

do likwidacji

istn. słup napowietrznej linii SN 15kV

do likwidacji

istn. słup napowietrznej linii SN 15kV

do likwidacji

istn. napowietrzna linia SN-15kV -

Bojanowo - Poniec II - 3xAFL

35mm² - do likwidacji
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istn. słup napowietrznej linii SN 15kV

- odłącznik nr 05-0907

do likwidacji

istn. słup odporowy z jednym stanowiskiem kablowym -

do wymiany na słup krańcowy K2(2go) 13,5/25E -

dwużerdziowy z dwoma stanowiskami kablowymi z

obostrzeniem II°, pierwsze stanowisko kablowe z

rozłącznikiem bez uziemiacza typu

NPS24B1-K4J2 INw=250A + zestaw do uziemiaczy

przenośnych ZU-CH, drugie stanowisko istn.odłącznik nr

05-2267 + proj. zestaw do uziemiaczy przenośnych ZU-CH,

Połączenie toru głównego z rozłącznikiem wykonać linką

izolowaną.

istn. 3x YHAKXS 1x120mm²

kier. stacja Poniec - Famag

nr 05-K3343 (konsument)

istn. napowietrzna linia SN-15kV -

Bojanowo - Poniec II - 3xAFL 35mm²,

bez zmian, l=21,5m, (przęsło 3)

proj. INZP 18 10

z wskaźnikiem zadziałania R≤3,6Ω, Ur≤50V

proj. 3x NA2XS(F)2Y 1x150mm²

proj. skablowanie linii SN, l=153(180)m

proj. 3x NA2XS(F)2Y 1x150mm²

proj. skablowanie linii SN, l=415(450)m

istn. napowietrzna linia SN-15kV - 3xAFL 25mm²,

kier. stacja nr 05-0841

- przęsło skrócone wprowadzone na projektowany słup, l=104m

(przęsło 2)

proj. INZP 18 10

z wskaźnikiem zadziałania R≤3,6Ω, Ur≤50V

proj. słup  krańcowy Ko2g 13,5/20E z dwoma stanowiskami

kablowymi bez rozłączników.

Odejście napowietrzne w układzie trójkątnym z rozłącznikiem

z uziemiaczem RUN III 24/4. Połączenie toru głównego z

rozłącznikiem wykonać linką izolowaną.

istn. słup  napowietrznej lini SN

 - bez zmian

istn. stacja transformatorowa nr 05-0841

- bez zmian

istn. napowietrzna linia SN-15kV - 3xAFL 25mm²,

kier. stacja nr 05-0841 - bez zmian

proj. INZP 18 10

z wskaźnikiem zadziałania R≤3,6Ω, Ur≤50V

proj. INZP 18 10

z wskaźnikiem zadziałania R≤3,6Ω, Ur≤50V

istn. napowietrzna linia SN-15kV - Bojanowo - Poniec II - 3xAFL

35mm², kier. odłącznik nr 05-0639

- przęsło skrócone wprowadzone na projektowany słup, l=25m,

(przęsło 1)

proj. słup krańcowy Kgo 13,5/20E z rozłacznikiem bez

uziemiacza NPS24B1-K4J2 INw=250A + zestaw do

uziemiaczy przenośnych ZU-CH. Połączenie toru głównego

z rozłącznikiem wykonać linką izolowaną.

proj. rura ochronna czerwona 160

o odporności na ściskanie 750N, l=10m

istn. słup napowietrznej linii SN 15kV

do likwidacji

istn. słup napowietrznej linii SN 15kV

do likwidacji

proj. rura ochronna czerwona 160

o odporności na ściskanie 750N, l=10m

proj. rura ochronna czerwona 160

o odporności na ściskanie 750N, l=7m
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ELEKTRYCZNA

temat :
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obiektu :

rysunek :
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imię i nazwisko:

branża:

inwestor :

data:

podpis:nr uprawnień:

skala:

nr rys.:

ROZBIÓRKA I BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN ORAZ BUDOWA LINII KABLOWEJ SN

Poniec, jedn. ewid. 300407_4; obręb 0001, dz. nr:  640, 1190/1, 1190/2, 1190/3, 1190/4, 1190/5,

1190/6, 1190/7;

jedn. ewid. 300407_5; obręb 0014, dz. nr: 866/1, 866/2

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA PONIEC

64 - 125 Poniec, ul. Rynek 24

WKP/0146/POOE/08
W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

-

inż. Robert Jamroży

sierpień 2018

inż. Wojciech Moderski

inż. Wojciech Nakoneczny -

355/DOŚ/15
W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

mgr inż. Krzysztof Palica
sprawdzający :

SYLWIA JAMROŻY ROBOTECH INVESTMENT
ul. Piłsudskiego 5, 63-900 Rawicz
tel./fax /0 65/ 546 31 74, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP  699-115-93-01
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