Vedno zanesljivo načrtovanje

KABELSKI UVODI S HSI150, HEA, ZVR IN HSD

GRADNJA NOVEGA INDUSTRIJSKEGA OBJEKTA Z ZUNANJIMI STIKALNIMI MEHANIZMI V RAZDELILNI TRANSFORMATORSKI POSTAJI DRESDEN REICK
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Industrijski objekt in zunanji stikalni mehanizmi v razdelilni transformatorski postaji
Dresden Reick

OPIS PROJEKTA
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Industrijski objekt je bil betoniran v več odsekih.

Kabelski uvodi so bili vključeni v armaturo in s predvidenimi odprtinami za žeblje pritrjeni na opaž.

Poleg kabelskih uvodov so bili uporabljeni tudi ozemljitveni prehodi
z možnostjo priključitve na armaturo.

Za različne napeljave so bile uporabljeni kompleti uvodov HSI150 v
različnih velikostih.

HSI150 v paketni razporeditvi so optimalna rešitev za kabelske uvode.
Tako je mogoče doseči visoko gostoto zapolnjenosti na majhni površini.

Betoniranju kleti na lokaciji je sledila gradnja industrijskega objekta, in
sicer z montažnimi betonskimi stenami.
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Investitor nove razdelilne transformatorske postaje je dresdenski dobavitelj DEWAG Netz GmbH.
Naloga pri razdelilni transformatorski postaji je bila postavitev novega industrijskega objekta ter zunanjih stikalnih mehanizmov s
110 KV s temelji za transformatorje.
Po končanem načrtovanju je dresdensko podjetje Ingenieurbüro Böhme & Partner najelo gradbeno podjetje TS-Bau iz Glaubitza.
Uporabljeni so bili kabelski uvodi HSI150 K2, ozemljitve in gumi tesnila.

PODATKI O PROJEKTU
Kraj

Gasanstaltstraße 10
01237 Dresden

Investitor

DREWAG Netz GmbH
Rosenstraße 32
01067 Dresden

Gradbeno podjetje

TS-Bau GmbH
Industriestraße A 20
01612 Glaubitz

Načrtovalec

IB Böhme & Partner
Sachsdorfer Str. 5a
01167 Dresden

REŠITVE PODJETJA HAUFF-TECHNIK
Specifikacije

Tlačno nepropustni kabelski uvodi za priključitev sistemskih pokrovov za kable in cevi

Zahteve

Plino- in vodotesni uvodi v stavbo

Uporabljeni izdelki

HSI150-K2/300
HEA
ZVR
HSD
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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 prevzemamo odgovornosti za pravilnost ali popolnost podatkov v tem dokumentu.
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