Vedno zanesljivo načrtovanje

ODPRTINA ZA SPELJAVO KABLA S PRIROBNICO IZ NERJAVNEGA JEKLA HRD2X150-

ZATESNITEV GLAVNIH OSKRBOVALNIH VODOV V UNIVERZITETNI KLINIKI AUGSBURG
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Zatesnitev glavnih oskrbovalnih vodov v Univerzitetni kliniki Augsburg

OPIS PROJEKTA
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Obstoječih glavnih oskrbovalnih vodov pri izdelavi pohodnega kabelskega kanala ni bilo mogoče premestiti. Pri gradbenih delih je bila
puščena odprtina okrog kablov.
Slika: vstop kabla v kabelski kanal

Posebnost: kabli vstopajo v kabelski kanal in izstopajo iz njega pod
različnimi koti. Položaja kablov ni mogoče spremeniti.
Slika: izstop kabla iz kabelskega kanala

Podrobni prikaz: vstop kabla v kabelski kanal

Podrobni prikaz: izstop kabla iz kabelskega kanala

Rešitev: predizmera zaščitne prirobnice v deljeni izvedbi z različnimi
izhodi cevnih priključkov glede na kot izstopa kabla.
Slika: vstop kabla v kabelski kanal

Slika: izstop kabla iz kabelskega kanala
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Projekt obsega zahodni prizidek, središče za intenzivno nego z inštituti za mikrobiologijo in laboratorijsko medicino, hemostaziologijo in transfuzijsko medicino ter patologijo.
Šestkotna stavba ima bruto etažno površino pribl. 30.000 kvadratnih metrov in uporabno površino 12.900 kvadratnih metrov.
Načrtovana naložba znaša pribl. 110 milijonov evrov. Od tega 90 % krije Svobodna dežela Bavarska in 10 % nekdanji nosilec,
mesto in okrožje Augsburg.
Gradnja se je začela konec leta 2013, dela naj bi bila zaključena oktobra 2020.

PODATKI O PROJEKTU
Kraj

Univerzitetna klinika Augsburg
Zahodni prizidek (novo središče za intenzivno nego)
Stenglinstr. 2
86156 Augsburg

Investitor/načrtovalec

Univerzitetna klinika Augsburg

Inštalacijsko podjetje/
gradbeno podjetje

Bauer Elektroanlagen GmbH Halle
Grenzstraße 37
06112 Halle/S

REŠITVE PODJETJA HAUFF-TECHNIK
Specifikacije

Strokovna zatesnitev kablov v stavbi
Položaja kablov ni mogoče spremeniti
Potrebna naknadna vgradnja

Zahteve

Strokovna plinotesna in vodotesna zatesnitev kablov

Uporabljeni izdelki

Prirobnica iz nerjavnega jekla HRD2x150-1x80-FG/80-S55°-S47.5°-S45°
Prirobnica iz nerjavnega jekla HRD2x150-1x80-FG/80-S60°-S45°

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Tel. +49 7322 1333-0
Faks +49 7322 1333-999

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, NEMČIJA

www.hauff-technik.de

office@hauff-technik.de

Podatki v tej brošuri temeljijo na našem trenutnem tehničnem znanju in izkušnjah. Vendar ti podatki zaradi številnih možnih vplivov pri predelavi in uporabi naših izdelkov predelovalcev in uporabnikov ne odvezujejo
izvajanja lastnih preverjanj in poskusov. Zagotavljamo zamenjavo vseh delov, ki jih ni mogoče uporabiti zaradi napak v materialu. Zamenjava ni predvidena za napake, ki nastanejo zaradi transporta ali skladiščenja ali napačne vgradnje in njenih posledic. Ne prevze-
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