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PROJECTBESCHRIJVING

Voor het aansluiten van mantelbuizen en de latere kabelafdichting
werden de kabeldoorgangen HSI150 K2 van Hauff-Technik gebruikt.

Gladde kabeldoorgangen met een diameter van 160 mm werden laag
voor laag met systeemdeksels HSI150 M168 aan de kabeldoorgangen
gekoppeld. In de momentopname is de eerste laag kabeldoorgangen
te zien.

Ongebruikte kabeldoorgangen zijn al permanent op 2 bar drukdicht
blind afgesloten. Door de transparante afsluitdeksel HSI150 DT is te
allen tijde te zien of er water in de kabeldoorgang of de beschermbuis staat.
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Bij de nieuwbouw van terminal 3 was Hauff-Technik verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de betreffende kabeldoorgangsystemen HSI150 die in de afzonderlijke bouwfasen nodig waren. De kabeldoorgangsystemen leveren een belangrijke
bijdrage aan het realiseren van de stroomvoorziening van de lopende banden van de terminal en voor de bagagetransportbanden.
De firma Schick GmbH + Co. KG kreeg hierbij opdracht voor doorslaggevende taken. Vóór alle werkzaamheden waren er de ondergrondse werken. Daarbij werd ruim 600.000 m³ aarde uitgegraven en verplaatst. Vervolgens werd beton gestort met 4500
ton staal. De oplevering van het project staat gepland voor 2023.
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Plaats

Frankfurt

Hoofdaannemer/algemene
planner

Fraport Ausbau Süd GmbH
Gebouw 178
Luchthaven
60547 Frankfurt am Main

Installatiebedrijven/
bouwbedrijven

Anton Schick GmbH + Co. KG
Häuserschlag 3
97688 Bad Kissingen

OPLOSSINGEN VAN HAUFF-TECHNIK
Specificaties

Koppeling van lege buistracés aan in beton gestorte kabeldoorgangen voor de nieuwbouw van
de terminal

Vereisten

Gas- en waterdichte koppeling van lege buistracés als basis voor de verdere invoer van kabels

Gebruikte producten

HSI150 K2
HSI150 M 168 (voor gladde trekbuis)
HSI150 M 110 (voor gladde trekbuis)
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www.hauff-technik.com

office@hauff-technik.de

De gegevens in deze brochure zijn gebaseerd op onze huidige technische kennis en ervaring. Vanwege de vele mogelijke invloeden bij het monteren en gebruiken van onze producten vrijwaren ze monteurs en gebruikers van onze producten niet van het uitvoeren
van eigen controles en tests. Wij vervangen alle onderdelen die vanwege materiaalfouten niet bruikbaar zijn. Wij vervangen geen gebreken als gevolg van vervoer, opslag of verkeerde inbouw en de gevolgen daarvan. Alle gegevens zijn vrijblijvend.
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