
istn. słup
napowietrznej lini SN
do likwidacji

istn. słup  napowietrznej lini SN
 do likwidacji

istn. słup  napowietrznej lini SN
 do likwidacji

istn. głowica kablowa

istn. 3x YHAKXS 1x120mm² kier. stacja Poniec - Famag
nr 05-K3343 (konsument)

istn. odłącznik nr 05-2267

istn. napowietrzna linia SN-15kV -
Bojanowo - Poniec II - 3xAFL 35mm²,

bez zmian, l=21,5m
(przęsło 3)

istn. napowietrzna linia SN-15kV - 3xAFL 25mm²,
kier. stacja nr 05-0841 - przęsło skrócone

wprowadzone na projektowany słup,
l=104m, (przęsło 2)

istn. słup  napowietrznej lini SN
- odłącznik nr 05-0907

 do likwidacji

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. INZP 18 10
z wskaźnikiem zadziałania
R≤3,6Ω, Ur≤50V

proj. INZP 18 10
z wskaźnikiem zadziałania
R≤3,6Ω, Ur≤50V

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. 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 .

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. słup  napowietrznej lini SN
 - bez zmian

istn. napowietrzna linia SN-15kV - 3xAFL 25mm²,
kier. stacja nr 05-0841 - bez zmian

istn. stacja transformatorowa nr 05-0841
- bez zmian

proj. słup  krańcowy Ko2g 13,5/20E z dwoma
stanowiskami kablowymi bez rozłączników.
Odejście napowietrzne w układzie trójkątnym z
rozłącznikiem z uziemiaczem.
Połączenie toru głównego z rozłącznikiem wykonać
linką izolowaną.

proj. 3x POLT-24D/1x0

proj. NPS24B1-K4J2 INw=250A

proj. 3x POLT-24D/1x0

proj. NPS24B1-K4J2 I Nw=250A

proj. RUN III 24/4

proj. 3x POLT-24D/1x0 proj. 3x POLT-24D/1x0

proj. słup krańcowy Kgo 13,5/20E  z rozłacznikiem
bez uziemiacza + zestaw do uziemiaczy
przenośnych ZU-CH. Połączenie toru głównego z
rozłącznikiem wykonać linką izolowaną.

istn. napowietrzna linia SN-15kV -
Bojanowo - Poniec II - 3xAFL 35mm²,

do likwidacji
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