LEGENDA:

I/11/1

- Projektowany słup oświetleniowy aluminiowy o wysokości 8m na fundamencie prefabrykowanym
bez wysięgnika z oprawą LED79 4000K typu DigiStreet BGP761 LW10LED79/740 II
DM11 DGR DDF2 D18 prod. Philips z zaprogramowaną redukcją mocy; IP66, II kl. ochronności.
- Projektowane linie kablowe oświetleniowe nn. 0,4kV - YAKXS 4x25mm².
- Projektowane linie kablowe oświetleniowe nn. 0,4kV w rurze osłonowej np. AROT SRS
lub DVK Ø75mm.
- Numer obwodu/kolejny numer słupa oświetleniowego.
UWAGA:

1. Pod drogami i zjazdami kable układać w rurach osłonowych np. AROT typu SRSØ75mm,
przy skrzyżowaniach z istn. i proj. uzbrojeniem podziemnym kable układać w rurach osłonowych
np. AROT typu DVKØ75mm.
2. Przy równoległym układaniu kabli, zachować należy odstępy wg normy N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".
3. Przebieg trasy kabli wraz z posadowieniem słupów wytycza uprawniony geodeta.

UWAGA:
Projekt może zostać zmodyfikowany w zakresie
nieistotnych odstępstw od projektu budowlanego,
zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.

Projektowana linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS 4x25mm²/0,6-1kV
z istniejącego słupa w linii napowietrznej nn. 0,4kV nr I/11 sieci oświetleniowej
"Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu" przy ul.Polnej
dla zasilania proj. słupów oświetleniowych przy ul.Wspólnej, l~165mb.

I/11/4

I/11/3

I/11/2

Projektowana linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS 4x25mm²/0,6-1kV
z istniejącego słupa w linii napowietrznej nn. 0,4kV nr I/11 sieci oświetleniowej
"Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu" przy ul.Polnej
dla zasilania proj. słupów oświetleniowych przy ul.Wspólnej, l~165mb.

I/11/1

Istniejący słup w linii napowietrznej nn. 0,4kV nr I/11
z oświetleniem przy ul.Polnej, stacja transformatorowa nr 70281.
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