Drift och Skötsel
Nybyggnad av kyl- och frysrum
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Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kyl- och Frysrumsväggar
Frysdörrar
Kyldörrar
Plåt
Värmekabel
Larm
Vaccumventil
Frysrumsgolv
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Skötselinstruktioner Kyl & Frysrumsväggar
Rengöring
Rengörs med Herofix Lahega eller vanligt diskmedel (Tex Yes)

Beskrivning
Plåt:

Förzinkad stålplåt med ytbehandling med vit lack

Lack:

Prelaq, ARS 27, Livsmedelssäker

Isolering:

Kylrum
Frysrum

80-120mm Polyuretan PIR
80-120mm Polyuretan PIR

Tätning:

Kylrum

Not & tapp
Sillicon vit mellan block och tak
Sillicon transperant mot golv

Frysrum

Sleif
IDL varmsida mellan block
Elastisk fog invändigt golv
Sillicon vit synliga skarvar
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Skötselinstruktioner-Frysrumsdörr Thermod FD
Rengöring av dörrblad och karm:
Tål de flesta rengöringsmedel (undvik
basiska (pH > 9), såsom kaustiksoda etc.)
Gångjärn är smorda vid leverans
Reservdelar kan rekvireras från vår
reservdels-avdelning tel. 0380-180 05.

Funktion för nödöppning:
Handtag till frysrumsdörr kontrolleras
varannan vecka
Genom att trycka på ”kudden” på insidan
dörren. Genom denna manöver
kontrolleras dörren så att den kan öppnas
från insidan vid tillbud
Värmekabeln bör anslutas till
jordfelsbrytare.
Effekt 150W/230V
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Skötselinstruktioner-Kylrumsdörr Thermod KD
Rengöring av dörrblad
och karm
Tål de flesta
rengöringsmedel
(undvik basiska (pH>9),
såsom kaustiksoda etc.)
Gångjärn är smorda vid
leverans
Reservdelar kan rekvireras
från oss
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Miljövarudeklaration
För färgbelagd tunnplåt
FÖRETAGET
SSAB Tunnplåt AB är Nordens största
Tunnplåtstillverkare och en av de
Ledande i Europa när det gäller utveckIngen av höghållfasta stål.

Miljöarbete
Företaget:
• har miljöpolicy
• är anslutet till Reparegistret AB
• har infört källsortering
• har fortlöpande miljöredovisning
• har kemikaliegranskning innan
användning
...c:a 4 700 g/m²
• har regelbunden kontroll på inre och
yttre miljön
• har ISO 9002 certifikat
Verksamheten är tillståndspliktig enligt
Miljöskyddslagen.

PRODUKTEN
Produkten Prelaq består av metallbeLagd stålplåt som färgbelagts i Borlänge
eller i Finspång.
Prelaq används till tak och väggar
på byggnader och som bärande element
i väggar , tak och bjälklag. Verkstadsföretagen använder Prelaq vid tillverkning av till exempel apparatlådor,
hyllor , skåp och konsoller.
Färgbeläggningen ger den metallbeLagda tunnplåten lång livslängd.
Ytbeläggningen skyddar mot korrosion
och hanteringsskador. Prelaq marknadsförs i ett stort antal kulörer och
Färgsystem anpassade för olika byggnads- och verkstadsprodukter.
Färdigmålad plåt levereras som
Planplåt i rullar som väger 3-10 ton.

PRODUKTINNEHÅLL
Basmaterialet i Prelaq är Dogal eller
Aluzink, SSAB Tunnplåts metallbelagda stålprodukter. Det malmbaserade
Stålet i Prelaq innehåller cirka 20
Procent återvunnet stål från skrot etc.
Allt stål i Prelaq kan återvinnas efter
användning.

Dimensioner
Bredd……………….600 – 1 550 mm
Tjocklek………………..0,4 – 1,5 mm
Densitet…………………...7,8 kg/dm³
Ex) 0,6 mm tjock plåt

Metallbeläggning
(summa beläggning på plåtens båda sidor)

Aluzink:
Ytskikt:………………… 100-185g/m²
Ämnen:
Al……………………………55 vikt %
Zn………………………….43,4 vikt %
Si…………………………….1,6 vikt %
Dogal:
Ytskikt:…………………300-350 g/m²
Ämnen:
Zn……………………….>99,7 vikt %
Al…………………………<0,3 vikt %
Färgbeläggning
Prelaq är färgbelagt med grundfärg,
täckfärg och baksidesfärg.
Beroende på användningsområde
appliceras färgsystemen Plastisol,
Polyester och PVF, i företagets tillverkningslinjer.
Alternativa grundfärger:
Akrylat………………………ca. 10g/m²*
Epoxi………………………...ca 10g/m²*
Polyester…………………….ca. 10g/m²*
*) Torrvikt, plåtens framsida (normalt Enkelsidig beläggning)
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Förpackning
oftast överlägsen de målningsmetoder
hänvisas till miljövarudeklarationer för
som används inom bygg- och verkrespektive produkt.
Plåten emballeras normalt med stålstadsindustrin.
band, board, papper och skyddsplast
Processråvaror
beroende på destination och kundens
Utsläpp til luft
Dogal/Aluzink……………..970 kg/ton
behov. Mängden förpackningsmaterial
Förbehandlingskemikalier…1.4 kg/ton
varierar mellan 5 och 15 gram per kilo
Vid målning av metallbelagd tunnplåt
Vattenbehandlingskemikalier 0,7 kg/ton
färdig produkt. Förpackningarna som
frigörs lösningsmedel. Genom termisk
Färg, se produktinnehåll på sidan 1
utgörs av stål till > 98 procent, ska
förbränning vid >700ºC renas utsläpkällsorteras och lämnas till återvinning.
Pet till > 99 procent.
Energiråvara
Gasol……………………….460 kWh/ton
Transport
Utsläpp till vatten
Elkraft………………………100 kWh/ton
Uttransport av den färdiga produkten
De metallbelagda stålbanden tvättas i
Energiåtervinning
Prelaq sker till största delen med
speciella reningsanläggningar innan
Hetvatten…………………..25 kWh/ton
Järnväg eller med lastbil.
målning sker. För rening av tvättvätskor finns särskilda reningsverk
Utsläpp till luft
Användning
installerade. Dessa avskiljer bland
Koldioxid …………………120 kg/ton
Annat metaller och fasta partiklar.
Totalkolväten (THC)………0,3 kg/ton
Underhåll och regelbunden rengöring
Kväveoxider (NOx)…….....0,1 kg/ton*
ger plåten mycket lång livslängd.
Buller
*)NOx räknat som NO2
Rengöring kräver normalt inte hälsooch miljöfarliga kemikalier. Skador i
Buller avges från processen, fläktar etc. Utsläpp till vatten
färgskiktet ska målas om på plats.
Bullerdämpande åtgärder har vidtagits.
Fasta partiklar………………1,1 g/ton
Ommålning kan utföras med standardFluor………………………...2,5 g/ton
Färger.
Energianvändning
Metaller……………………..0,4 g/ton
Materialåtervinning
För processernas drift används gasol
Restprodukter
och elkraft. Energi i lösningsmedel
Totalt………………………26 kg/ton
Färgbelagd tunnplåt kan återvinnas och
utnyttjas i målningsprocessen så att
Varav till återvinning………23 kg/ton
Utgör en viktig råvara för tillverkning
gasolbehovet minskar. Spillvärme
Varav till deponering……….3 kg/ton
av nytt stål.
Används till hetvattentillverkning etc
Allt materialspill från verkstäder
som i sin tur nyttjas för uppvärmning i
MILJÖSTYRNING
och från byggnation, reparation och
processerna och av byggnaderna.
rivning ska sorteras och återföras till
SSAB Tunnplåt bedriver sedan många
stålindustrin genom skrothandeln. På
Restprodukter
år ett aktivt miljöarbete. Det omfattar
så vis upprätthålls stålets kretslopp.
Utsläpp till luft och vatten, hushållning
Oskadad plåt från rivning bör
Materialspill går till stålåtervinning.
Med energi och råvaror, restprodukter,
Återanvändas.
Avskiljt slam från vatten deponeras.
kemikalier, riskanalys etc. Processer
Vid omsmältning renas de utsläpp
Färg och lösningsmedelsspill lämnas
och produkter utvecklas med hänsyn
som kommer från metall- och färgbetill extern destruktion eller återvinning. till miljön och ur ett livscykelperspekläggningen av stålet. Ur det uppsamlade Övriga restprodukter källsorteras
tiv.
stoftet återvinns till exempel zink.
Innan kvittblivning.
Ansvaret för miljöarbetet är
delegerat till cheferna för de olika
tillverkningsenheterna. Särskilda
TILLVERKNING
MILJÖPROFIL
avdelningar sköter tillsyn, revisioner
och rådgivning i miljöfrågor. Det finns
Tillverkning av Prelaq sker i SSAB
Miljöprofilen avser de medelvärden
inarbetade och väl fungerade rutiner
Tunnplåts målningslinjer i Borlänge
som målningen ger upphov till vid
för miljöstyrning.
och Finspång. Linjerna är av kontinutillverkning i företagets linjer i BorMiljöutvecklingen dokumenteras
erlig typ och arbetar med sluten
länge och Finspång, Vad gäller
regelbundet i ett stort antal löpande
processteknik. Reningen är effektiv och
basmaterialet, Dogal och Aluzink,
mätningar. Resultatet presenteras
offentligt i särskilda mätrapporter,
årsrapporter etc.
Informationen i denna trycksak gäller
Vid trycktillfällt. Vi reserverar oss för
ändringar som beror på vår löpande processoch produktutveckling. Aktuell information om
produkterna lämnas på förfrågan
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Freezegard 7000

Freezegard 7000 är ett mikroprosessorstyrt nödlarm för kyl & Frysrum. Nödlarmet är avsett för att
på ett tillförlitligt sätt kunna alarmera omgivningen om det skulle inträffa en olycka i
Kyl/frysrummet.
Kontrollcentralen innehåller all erforderlig elektronik, signallampor för kontroll av drift och larm,
nätsäkring, återställningsknapp för larm, batteri för reservdrift samt en kraftig summer för
alarmering.
Nödlarmet är en elektronisk enhet med inbyggd mikroprocessor, byggt för högsta tillförlitlighet
och livslängd. Konstruktionen är mycket strömsnål, vilket medger lång larmtid vid batteridrift, och
mer än ett dygn i övervakningsläge. Mikroprocessorn möjliggör programmering av tid för
återsällning etc.
Nödsignalkontakten är försedd med lysdiod som lyser kontinuerligt, även vid strömavbrott. Larm
indikeras dels av en kraftigt ljudande summer och dels en blinkande diod på panelen och på
larmknappen.
Möjlighet finns att ansluta ytterligare tongivare typ siren, ringklocka, blixtlampa, telefonuppringare
och/eller att ansluta enheten till en central larmpanel.
Freezegard 7000 är CE-märkt

Kylpanel AB | Lerbacksgatan 6 | 571 38 Nässjö | 0380-180 05 | Fax 0380-180 06

BRUKSANVISNING FRYSRUMSLARM
NÖDLARM FÖR FRYSRUM / KYLRUM
Enligt arbetarskyddsstyrelsens anvisningar skall det vid dörr i frysrum och kylrum finnas en
tillförlitlig, väl synlig och lättåtkomlig anordning, placerad ca 0,5 meter över golvytan, för
signalering till ett ställe varifrån hjälp kan erhållas vid olycka eller annan nöd. Den skall vara märkt
”LARM” och vara försedd med inbyggd lampa (lamptryckknapp). Den får ej blockeras genom
upplagda varor eller annat gods.
BESKRIVNING
Nödlarmet är avsett för att på ett tillförlitligt sätt kunna alarmera omgivningen om det skulle
inträffa en olycka i frys-/ kyl- rummet.
Kontrollcentralen innehåller all erforderlig elektronik, signallampor för kontroll av drift och larm,
nätsäkring, återställningsknapp för larm, batteri för reservdrift samt en kraftig summer för
alarmering. Kontrollcentralen kan placeras på valfritt ställe utanför frys-/ kyl- rummet.
Nödlarmet är en elektronisk enhet utan rörliga detaljer, byggt för högsta tillförlitlighet och
livslängd. Konstruktionen är mycket strömsnål vilket medger lång larmtid vid batteridrift, ca 16
timmar med aktiverad summer (larmläge) och mer än ett dygn i övervakningsläge ( förutsatt att
batteriet är fulladdat).
Vid ett eventuellt strömavbrott fungerar nödlarmet oavbrutet då reservdriften automatiskt
kopplas in och driver detta. Då nätströmmen kommer tillbaka kopplas batteriet automatiskt bort
och laddning av batteriet börjar. Under normal nätdrift laddas batteriet för reservdrift till full
kapacitet, varefter underhållsladdning därefter sker så att batteriet alltid är fulladdat och redo för
längsta möjliga reservdrift vid ett eventuellt strömavbrott.
Nödsignalkontakten placeras i frys-/kyl- rummet ca en halv meter över golvytan och skylten
”LARM” skruvas fast i direkt anslutning till kontakten. Nödsignalkontakten är försedd med en
lysdiod som lyser kontinuerligt, även vid strömavbrott. Vid ett olyckstillbud trycker man på
knappen och larm utgår via kontrollcentralen så att summern i kontrollcentralen aktiveras och
larmkontakten för vidare alarmering aktiveras. Nödsignalkontakten är normalt sluten, vilket gör att
vid ett eventuellt kabelbrott på kabeln ut till larmknappen kommer larmet att utlösas.
LARM
Larmet aktiveras genom att någon trycker på larmknappen i frys-/maskinrummet.
Larm indikeras dels av en kraftigt ljudande summer dels av en blinkande diod på panelen och på
larmknappen.
Återställning av larm sker genom ett tryck på Återställning/Test - knapp på larmpanelen. Larmet
övergår då till ett återställningsläge och summern samt dioderna avger längre pulser. Inom 30
sekunder skall ett tryck göras på larmknappen. Sker inte detta inom 30 s kommer larmet att avge
tre korta pulser och därefter återgå till normalt larmläge.
Möjlighet finns att ansluta en yttre tongivare typ siren, ringklocka, blixtlampa och/eller att ansluta
enheten till en central larmpanel.
Utgående larmkontakter har potentialfri växlande kontakt för maximal belastning 230V, 50Hz, 10A.
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TEST
Test skall göras en gång i veckan enligt följande punkter:
1. Koppla ur nätspänningen och kolla på panelen så att larmenheten övergår till batteridrift.
2. Återställ nätspänningen.
3. Tryck in Återställning/Test- knappen på larmpanelen, larmenheten övergår då till ett testläge.
4. Kontrollera att summern ger en signal ( ungefär var 3:e sekund ), samt att indikeringsdioderna
på panelen blinkar.
5. Kontrollera därefter att dioden i larmknappen blinkar.
6. Återställ testfunktion genom ett tryck på larmknappen.
Återställs inte testet inom 60 sekunder kommer testet att avbrytas.
SKÖTSEL
Frysrumslarmet är underhållsfritt.
Funktionstest skall göras en gång i veckan.
Batteriets livslängd är ca 3 år
Frysrumslarmet har en säkring innanför panelen.
För att inte skada elektroniken får säkringen endast bytas mot en glasrörssäkring 5x20 mm
märkning 250 V/100mA.
INKOPPLING
Inkopplingen skall göras enligt medföljande inkopplingsschema och föregås av en säkring i gruppcentralen, max 10A. Vid leverans är batteriet ej inkopplat, utan bygel i inkopplingsutrymmet skall
inkopplas och sedan vara kontinuerligt inkopplad.
Observera att larmknappen innehåller en lysdiod som kan skadas om den kopplas in felaktigt.
Larmknappen är av typen NC (normalt sluten).
Skall två larmknappar användas till samma centralenhet kopplas den andra knappen in på plinten
märkt ”EXTRA” och bygeln märkt ”LK” i inkopplingsutrymmet flyttas från ”1” till ”2” (OBS! FLYTTAS
INTE DENNA BYGEL BORT KOMMER KNAPPEN INTE ATT FUNGERA OCH LARMET UPPFYLLER INTE
SIN FUNKTION VID ETT EVENTUELLT NÖDLÄGE)
Om mer än två larmknappar användas per larmenhet skall knapparna kopplas i serie. Dock får max
två dioder kopplas in på utgången för LED-matning för att behålla tillräcklig ljusstyrka. Skall mer än
två knappar användas skall det vara extern matning till lysdioderna på de extra knapparna.
FELSÖKNING
FEL: Vid inkoppling första gången ger summern korta ljudstötar med en sekunds mellanrum.
TROLIG ORSAK: Larmknappen är inte inkopplad. Är den inte det, bryt spänningen och koppla
därefter in den. Är knappen inkopplad, kontrollera att kablarna ut till knappen är intakta samt att
knappen är rätt inkopplad enligt medföljande schema.
FEL: Dioden i knappen lyser inte.
TROLIG ORSAK: Dioden är felaktigt inkopplad, bryt spänningen och kontrollera att in-kopplingen
överensstämmer med inkopplingsschemat.
FEL: Larmenheten fungerar inte utan nätdrift.
TROLIG ORSAK: Bygeln i inkopplingsutrymmet är inte ansluten, bryt nätdriften och anslut bygeln.
FEL: Larmenheten fungerar endast med batteridrift.
TROLIG ORSAK: Primärsäkringen bakom panelen är trasig.
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BATTERIBYTE
Vid batteribyte lossas panelens fyra skruvar och vikes undan. Iakttag stor försiktighet vid
batteribyte, fel inkoppling kan skada batteriet och elektroniken.
Röd kabel anslutes till pluspolen märkt ‘+’ på batteriet och svart kabel anslutes till minuspolen
märkt ‘-‘ på batteriet.
OBS! Använd endast originalbatteri för säker funktion.
TEKNISKA DATA
Apparatlåda avsedd för väggmontage.
Mått: Höjd 180 mm
Bredd 220 mm
Djup 110 mm
Skyddsform enligt IP 54 (striltät kapsling)
Ljudstyrka vid alarmering, Nätdrift: 93 dBA
Batteridrift: 85 dBA
Batteritider:
Vid larm 15 timmar
I standbyläge 26 timmar
Reläutgång:
Utgången är potentialfri med max belastning:
Resistivt 10A / 250 VAC
Induktivt 4A / 250 VAC
Avsedd för nätanslutning till 230VAC , 50Hz ledningslängden till nödsignalkontakt är okritisk till en
längd av 200meter.

Kylpanel AB | Lerbacksgatan 6 | 571 38 Nässjö | 0380-180 05 | Fax 0380-180 06

Tryckutjämningsventiler
Elebar-serien
För kyl- och frysrum
Tryckutjämningsventil för balansering av invändigt och utvändigt över- och undertryck.
•

Modeller ( finns för antingen positiv eller negativ temperatur )

Mini-Elebar
Elebar
Maxi Elebar
•

220 V / 7 W negativ temperatur
220 V / 16 W negativ temperatur
220 V / 36 W negativ temperatur

Formel för att bestämma mängden luft som behövs för att balansera invändigt och
utvändigt tryck:
Q = K x V x Δt

-

Q = luftflöde som krävs
K = 3.66 (konstant)
V = rumsvolym ( m³ )
Δt= maximal temperaturvariation / minut kontrollerad inuti kylrummet ( ºC )

Exempel på hur man bestämmer antal och typ av ventiler:
-

kylrumstyp : positiv temperatur
volym : 60 m³
Δt : 2 ºC
3.66 x 60 x 2 = kvantitet 439 l/min

Ventil ska föreslås: 1 st Elebar, positiv temperatur

Modell
Mini Elebar
Elebar
Maxi Elebar

Flödeskapacitet liter/minut
Positiv temeratur
+10ºC - 0ºC
250
360
623
898
4300
6200

Negativ temeratur
-1ºC - -30ºC
195
250
486
623
3400
4300
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Skötselinstruktioner Finnforest Floor i frysrum
Rengöring
Rengörs med fuktig trasa.
RINNANDE VATTEN FÅR EJ ANVÄNDAS

Beskrivning
Uppbyggd av björkfaner.
Tjocklek 12mm
1 sida belagd med grovt mönstrad fenolfilm 700gr
1 sida med slät 220gr fenolfilm

Tätning: tätas med Silicon i golv och väggvinkel
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