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Oferta PTPiREE w zakresie opracowań typizacyjnych 

 
1. Albumy linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25-95 mm2 na 

żerdziach wirowanych Lnn 
2. Albumy linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi 

samonośnymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni 
3. Album przyłączy napowietrznych i kablowych niskiego napięcia Lnn-pi 
4. Album linii napowietrznych niskiego napięcia Lnn + Lnni z przewodami izolowanymi 

samonośnymi AsXS i AsXSn na istniejących liniach niskiego napięcia z przewodami gołymi 
na słupach z żerdzi ŻN 

5. Albumy słupowych stacji transformatorowych typu STSR na żerdziach wirowanych 
6. Albumy słupowych stacji transformatorowych typu STSd na żerdziach drewnianych 
7. Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi w układzie 

trójkątnym na żerdziach wirowanych typu E i ELV LSN 35(50) i 70(50) 
8. Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi w układzie 

płaskim na żerdziach wirowanych LSN 70 (50) 
9. Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na 

żerdziach wirowanych LSN 120 (70) - układ przewodów płaski i trójkątny 
10. Albumy linii dwutorowych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach 

wirowanych LSN 
11. Albumy słupów z rozłącznikami sterowanymi radiowo dla linii średniego napięcia 15-20 kV 
12. Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi w układzie 

trójkątnym na żerdziach drewnianych LSNd 35 (50) 70 
13. Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na 

żerdziach wirowanych LSN-PR 
14. Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami 

niepełnoizolowanymi LSNi 50÷120 na żerdziach wirowanych – układ przewodów płaski  
i pionowy 

15. Albumy linii napowietrznych dwutorowych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełno-
izolowanymi o przekrojach 2x70÷120 mm2 w układzie pionowym na żerdziach wirowanych 

16. Albumy linii napowietrznych dwunapięciowych średniego napięcia z przewodami 
niepełnoizolowanych i pełnoizolowanymi niskiego napięcia z przewodami izolowanymi na 
żerdziach wirowanych LSNi + LnNi 

17. Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20 kV z przewodami 
niepełnoizolowanymi w układzie pionowym na żerdziach drewnianych LSNid 50÷120 

18. Albumy linii napowietrznych izolowanych średniego i niskiego napięcia LSNi / SAXKA + Lnni 
19. Katalog oświetlenia ulicznego 
20. Katalogi słupów i fundamentów linii 110 kV 
 

Rozpowszechnianie: 
Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Poznaniu 
ul. Wołyńska 22, 60 – 637 Poznań 
tel. +48 61 846-02-33, fax +48 61 846-02-09 
 

Powielanie i rozpowszechnianie powyższych opracowań bez zgody Polskiego Towarzystwa 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz zespołu autorskiego jest wzbronione. 

 

 
 












