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PROVEDENÍ PODLAHY
Chladící boxy lze vyrobit s podlahou nebo bez podlahy. Podlaha se
vyrábí ve dvou základních provedeních dle potøeby uživatele:
Podlaha pøekližková (vyrobena z protiskluzové fóliované
vodìodolné pøekližky tl. 12 mm a PUR panelu tloušky 60 mm) je
urèena pro ruèní manipulaci se zbožím. Nosnost podlahy je 90
kg/m2, regálové zatížení 200 kg/m2.
Podlaha s protiskluzovým hliníkovým plechem (podlaha je
vyrobena z protiskluzového hliníkového slzièkového plechu tl. 2 mm,
PUR panelu tloušky 60 mm a vodìodolné pøekližky tl. 12 mm) –
podlaha se zvýšenou odolností je urèena pro použití vozíkù s
gumovými koleèky. Nosnost podlahy je 100 kg/m2, regálové zatížení
200 kg/m2.
Pøi požadavku na nejvyšší provozní zatížení (pro použití
vysokozdvižných vozíkù apod je nutné podlahu zajistit stavebním
øešením)

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ BOXU
Mrazící jednotky – Mrazící boxy mohou být vybaveny jednotkami v širokém rozsahu výkonù a provedení (od blokových jednotek až
po okruhy se sdruženou jednotkou). Boxy neobsahují odpad kondenzaèní vody z výparníku.
Lamelové clony z mìkèeného PVC pro snížení tepelných ztrát pøi otevøených dveøích
Speciální dveøe (posuvné, provedení s kaplièkou, speciální provedení s oknem…)
Narážecí lišty, okopové prvky
TECHNICKÉ PROVEDENÍ BOXU
Mrazící boxy jsou vyrobeny ze sendvièov?ch panelù tl. 100 mm (popøípadì 120 mm). Stìnové panely jsou standardnì uchyceny
v zakládacích „U“ profilech, které jsou pøikotveny k podlaze vhodným kotvícím materiálem (napø. na beton natloukacími
hmoždinkami).
Jednotlivé PUR panely mezi stìnami se pøi montáži vypìòují PUR pìnou smìrem k exteriérové stranì a zámek panelu v exteriérové
stranì se utìsòuje butylovým tmelem, který zaruèuje parotìsnou vrstvu spoje. Panely se v místì zámkù nýtují a stìny se též nýtují
k zakládacímu „U“ profilu.
Stropní panely jsou ke stìnám pøichyceny pomocí rohových AL lišt, mezi stìnami a stropem je prostor vyplnìný PUR pìnou, zámek
je z exteriérové strany utìsnìn butylovým tmelem, který zaruèuje parotìsnou vrstvu spoje. V místì zámkù jsou spoje snýtovány.
Mezery mezi podlahou a stìnami jsou taktéž zapìnìny PUR pìnou.
Pøed samotnou montáží Mrazírenských boxù musí být všechny panely pøipraveny pro napojení podlahy a rohù (rozbrušovacím
kotouèem naøíznout a odstranit plech) – viz obr. è.1.
Mrazírenské dveøe jsou namontovány dle montážního manuálu dodaných dveøí, vèetnì pøipojení vyhøívání tìsnìní k 230V.

Plech

Plech je nutné odstranit !
PUR
Spoje panelù zapìnit PU pìnou

Al lišta
Nýt

Napojení zárubnì

PUR

Obr. è. 1

STAVEBNÍ PØIPRAVENOST
• Rovná èistá plocha po celém pùdorysu boxu
• Do prostoru boxu nesmí zasahovat žádné konzoly, výstupky,
konstrukce…..
• Rovinnost podlahy +- 2mm / 3m
• Podlaha musí být bezprašná, izolovaná
• Pro montáž je nutný pøístup k elektrickému proud (230V)
• Pro manipulaci s materiálem musí být zajištìn dostateèný prostor
a pøístupové cesty (V cenì montáže je zahrnuta manipulace
do 20 m a pøevýšení max. 1,5 m)
• Stavební místo musí být pøipojištìno proti škodám zpùsobených
pøi montáži
POŽADAVKY NA ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ BOXU
• Pøívodní kabel minimálnì 3x1,5 mm
• Jištìní 10A pøes proudový chrániè
• Napìtí 230 V
• Pøipojení musí mít platnou revizní zkoušku.
ZÁRUÈNÍ A REKLAMÈNÍ PODMÍNKY
• Elektroinstalace: 6 mìsícù
• Mechanické èásti: 12 mìsícù
• Panely, dveøe: 24 mìsícù
• Záruèní lhùty platí pro použití boxù ve standardních podmínkách
odpovídajících požadavkùm výrobce
ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA
• Povrchová kondenzace vody
• Netìsnost dveøí v návaznosti na nerovnost podlahy
• Mechanické poškození boxù a všech jeho èástí
• Neodborné zasažení do boxu (napø. montáž regálových systémù,
polic apod – Vše musí být pøedem schváleno výrobcem boxu)
• Spotøební materiál (napø. žárovky, záøivky….)
• Neodbornou montáž, která nebyla provedena dle Montážního návodu
výrobce
• Neudržovaný a pravidelnì neèistìný box
UPOZORNÌNÍ
• Veškeré napojení panelù stìna/stìna, stìna/podlaha, stìna/strop
musí být provedeno dle montážního manuálu jinak box nebude
splòovat plné izolaèní vlastnosti
• Mrazírenské dveøe musí být namontovány dle montážního manuálu
dveøí
• Strop boxu je samonosný pro nahodilé zatížení do 80 kg/m2. Pro
umístìní technologie na strop boxu je nutná technická úprava
a povolení dodavatele
• Mrazící box se doporuèuje stavìt na odvìtrávací rošt z dùvodu
kondenzace vody nebo na vyhøívané podloží
• Pøi prvním namražení boxù je nutné nechat otevøené dveøe
Výhody boxù Frigomont:
• Snadná montáž
• Jednoduchá demontáž v pøípadì potøeby pøemístìní boxu
• Možnost jednoduše zmìnit velikost boxu (zvìtšit, zmenšit)
• Rychlá výstavba
• Certifikované tepelné vlastnosti panelù = ekonomický provoz
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