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1. Dane techniczne
1.1

Wymiary
Typ komory
Grubość ścian
Wysokość zewnętrzna
z podłogą (Standardowa
podłoga T0)
Wysokość zewnętrzna
bez podłogi
Standardowe rozmiary
komór*
Szerokość
Głębokość

TectoCell Standard
Plus 80

TectoCell Standard
Plus 100

TectoCell Standard
Plus 120

TectoCell Standard
Plus 150

80 mm

100 mm

120 mm

150 mm

2110 mm

2150 mm

2190 mm

2250 mm

2410 mm

2450 mm

2490 mm

2550 mm

2710 mm

2750 mm

2790 mm

2850 mm

2045 mm

2065 mm

2085 mm

2115 mm

2345 mm

2365 mm

2385 mm

2415 mm

2645 mm

2665 mm

2685 mm

2715 mm

1500 - 6000 mm
1200 - 6000 mm

1500 - 6000 mm
1200 - 6000 mm

1500 - 6000 mm
1200 - 6000 mm

1500 - 6000 mm
1200 - 6000 mm

* Rozstaw 300 mm i 100 mm. Wykonanie na miarę i większe rozmiary komór na życzenie.

1.2

Izolacja cieplna
Grubość ścian

80 mm

100 mm

120 mm

150 mm

Zalecana różnica
temperatur
według VDI 2055
(∆T w stopniach
Kelvina)

38 K

45 K

56 K

70 K

Zakres temperatur

-20°C do +60°C

-25°C do +60°C

-30°C do +60°C

-50°C do +60°C

Współczynnik U wg
DIN EN 131651)

0,25 W/m² K

0,20 W/m² K

0,17 W/m² K

0,14 W/m2 K

Gęstość pianki

40 kg/m3

Klasa materiału

wg DIN 4102, klasyfikacja wg B3

Izolacja

Sztywna pianka poliuretanowa z mieszaniną cyklo-/izopentanu

1) nie dotyczy elementów podłogi
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2. Cechy szczególne
• Szybki i łatwy montaż w systemie pióro-wpust z samocentrującymi złączami mimośrodowymi
• Łatwa rozbudowa i łatwy ponowny montaż dzięki spoinom bez wypełnienia klejowego i silikonowego
• Podłogi ze stali nierdzewnej marki Viessmann wykonane bezspoinowo i bezstopniowo z łączeniem na
zakładkę
• Antypoślizgowe wytłoczenie w podłodze w różnych
wersjach
• W pełni higieniczne zaokrąglenia ścian
• Wysoki standard higieniczny dzięki powierzchniom
przeciwdrobnoustrojowym SmartProtec®
• Opcjonalnie wersja specjalna z zaokrągloną podłogą
zapewniającą łatwe i optymalne pod względem higienicznym utrzymanie czystości
• Łączenie ścian na zakładkę bez spoin zapobiega osadzaniu się zabrudzeń i wody
• Bogata oferta akcesoriów
• Doskonale dostosowana technika systemowa z agregatami chłodniczymi i systemami regałowymi dostępnymi w ramach opcji dodatkowych

• Wysoki standard opakowań gwarantujący bezpieczeństwo towarów i transportu
• Komory w dodatnim zakresie temperatur lub z alternatywną konstrukcją podłogi do wyboru bez elementów
podłogowych, z ramą montażową do ścian komory:
Materiał

Profil ceowy
Tworzywo
sztuczne

Profil ceowy
Stal nierdzewna

Grubość ściany
(mm)

80
100

80 (opcjonalnie)
100 (opcjonalnie)
120
150

• Komora chłodnicza z drzwiami rozwiernymi, oświetleniem wewnętrznym, termometrem i zaworem wyrównawczym ciśnienia Armatura zintegrowana na panelu
po zewnętrznej stronie
• Dostępne jako komory dwufunkcyjne ze ścianami
działowymi (rozstaw 50 mm) do eksploatacji z różnymi
temperaturami
3

3. Informacje ogólne
• Elementy komór chłodniczych Viessmann są precyzyjnie
zwymiarowane i wykonane z jednorodnego poliuretanu
spienionego cyklo-/izopentanem. Wyróżniają je niskie współczynniki przewodzenia ciepła, wysoka wytrzymałość na ściskanie i duża stabilność.
• Połączenie elementów w systemie pióro-wpust oraz zabezpieczone przed korozją złącza mimośrodowe zapewniają
szybki montaż i demontaż.
• Elementy sufitu komory nie są przystosowane do oddziaływania dodatkowych sił (obciążenie śniegiem, deszczówka,
napór wiatru itd.). Przed wejściem, przy montażu sufitowego
agregatu chłodniczego lub w przypadku innych nadbudów,
takich jak haki masarskie, kolejki podwieszane itd., podczas
montażu należy zapewnić we własnym zakresie dostateczne
usztywnienie lub zabezpieczenie statyczne.

4. Powierzchnie komory
Elementy komór są dostępne z następującymi okładzinami:
STA=
powłoka proszkowa Viessmann standardowa biała, blacha stalowa ocynkowana z przeciwdrobnoustrojową powłoką proszkową Viessmann SmartProtec®.
Kolor biały, podobny do RAL 9016.
Bez przenoszenia i rozprzestrzeniania się potencjalnie niebezpiecznych zarazków poprzez fizyczne właściwości powierzchni.
Powierzchnia nie zapewnia przestrzeni życiowej dla szkodników i wspomaga obumieranie bakterii i grzybów.
EST=
austenityczna stal nierdzewna,
(materiał nr 1.4301) – wykonanie specjalne szlifowane lub
szczotkowane.
Inne materiały dostępne na zapytanie.

Kombinacje okładzin

Komory standardowe

Blachy
wewnętrzne

STA

STA
STA
EST
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Wykonanie specjalne

Blachy
zewnętrzne
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5. Pianka sztywna poliuretanowa
Komory chłodnicze Viessmann są skutecznie zaizolowane poliuretanem spienionym cyklo-/izopentanem i uszczelnione systemem na pióro-wpust. Mieszanina cyklo-/izopentanu pozwala
na uzyskanie precyzyjnych wymiarów przy spienianiu elementów komór, przez co ich montaż jest łatwiejszy.

6. Połączenie i styki elementów komór
Łączenie elementów komór typu sandwich (podłóg, ścian,
sufitów) następuje za pomocą samocentrującego systemu
na pióro i wpust. W elementach zamocowano pokryte
pianką mimośrodowe złącza mocujące z obudową z tworzywa sztucznego i zabezpieczonym przed korozją hakiem
mocującym. Mimośrodowe złącza mocujące zamyka się
od wewnątrz; podczas montażu nie jest konieczny dostęp
do komory od zewnątrz.
Styki elementów ściennych TectoCell Standard Plus
80, 100, 120 oraz 150 są wyposażone w system na
pióro i wpust z założoną pośrodku uszczelką PE. Blachy
łączone są bezspoinowo na zakładkę Tecto. Narożniki
ścian komory po stronie wewnętrznej są zaokrąglone.

Ściany z zalanym w piance mechanizmem złączowym
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Ściany – styk elementu na zakładkę

Ściany – narożnik z zaokrągleniem
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7. Montaż komory

aa

aa
051-4-0/1

B

m
m

A

m
m

Ustawienie na wolnym powietrzu

W przypadku ustawienia na wolnym powietrzu komorę
należy zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych (obciążenie śniegiem, woda deszczowa, napór
wiatru itp.) poprzez zastosowanie we własnym zakresie
odpowiednich rozwiązań budowlanych (np. samonośne
zadaszenie i ściany boczne). Montaż tych rozwiązań musi
być zakończony przed montażem komory.

Montaż komory –
ustawienie na płytach podłogowych
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W komorach chłodniczych ustawianych na wolnym powietrzu mogą występować przebarwienia lakieru wskutek
promieniowania UV.

20
0

0
30

Komory chłodniczo-zamrażalnicze eksploatowane
w zakresie temperatur poniżej -5°C muszą zostać ustawione na płytach podłogowych pełniących zadanie zabezpieczenia przed podmarzaniem. Zamiast płyt podłogowych można również zastosować elektryczne ogrzewanie
podłogowe.

-

-

Należy zwrócić uwagę, aby elementy podłogowe były
układane wyłącznie na poziomej i gładkiej podłodze
(zgodnie z przepisami dotyczącymi katalogu świadczeń
budowlanych). W przypadku nierównej podłogi i podłogi
bez poziomej płaszczyzny (np. beton) należy skompensować różnicę wymiarów, stosując podkładki.

30
0

0
20

Komorę należy ustawić w pomieszczeniu z właściwą
wentylacją, aby gromadzące się ciepło z agregatu chłodniczego było niezawodnie odprowadzane, a pomieszczenie
ustawienia nie nagrzewało się. W ten sposób skraca się
również czas pracy agregatu chłodniczego, ograniczając jednocześnie koszty energii elektrycznej i chroniąc
agregat chłodniczy. Odległość komory chłodniczej od
ściany budynku oraz wolna przestrzeń nad komorą przy
temperaturze komory w przedziale dodatnim musi wynosić
co najmniej 50 mm, natomiast przy temperaturze komory
w przedziale ujemnym co najmniej 100 mm.
W przypadku konstrukcji wsporczej dachu należy doliczyć
odpowiednią wysokość montażową. Przed przystąpieniem do montażu należy wykonać pomiary kontrolne
w pomieszczeniu ustawienia.
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8. Elementy podłogowe
T0 = podłoga standardowa
T13 = podłoga korytowa
Komora bez elementów podłogowych

8.1 Komory chłodnicze z elementami podłogowymi
z izolacją cieplną
Konstrukcja podłogi:
• austenityczna blacha ze stali nierdzewnej, materiał
nr 1.4301,
• płyta rozdzielająca nacisk,
• pianka sztywna PU z piórem i wpustem,
• blacha zewnętrzna.
Właściwości:
• Styki elementów podłogowych są wykonane bezstopniowo i bezspoinowo, łączone kształtowo na zakładkę
i nitowane podczas montażu.
• Powierzchnia ze stali nierdzewnej z właściwościami antypoślizgowymi we wszystkich kierunkach (R11) dzięki
specjalnemu wytłoczeniu Viessmann.
• Dopuszczalne obciążenia podłóg komór:

Zakładki podłóg ze stali nierdzewnej

Nacisk kółka w N Nacisk kółka w N
Obciążenie
> 1 cm², twarde
> 4 cm²
powierzchniowe
kółko (piekarnia) kółko gumowe
w N/m²
1.

250

1000

30 000

2.

500

2000

40 000

3.

1000

4000

50 000

Elementy podłogowe – wykonanie specjalne podłogi
komory ze stali nierdzewnej:
• inne klasy antypoślizgowe,
• inne obciążenie.

8.2 Bezspoinowe podłogi ze stali nierdzewnej
W przypadku podłóg ze stali nierdzewnej połączenie
kształtowe na zakładkę między elementami podłogowymi
jest bezspoinowe i posiada wysokiej jakości naklejoną
uszczelkę.
Zakładka jest nitowana podczas montażu, co zapobiega
wnikaniu wilgoci w podłogę komory, a tym samym — rozwojowi zarazków.
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8.3 Powierzchnia podłogi ze stali nierdzewnej
(z klasami antypoślizgowymi)
Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki antypoślizgowej powierzchni podłogi ze stali nierdzewnej
Produkowane przez nas podłogi komór ze stali nierdzewnej
wyróżniają się właściwościami antypoślizgowymi we wszystkich kierunkach (R11) dzięki specjalnemu wytłoczeniu Viessmann. Dostępne są również rozwiązania o niższych lub
wyższych klasach antypoślizgowych (np. R10, R12).
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8. Elementy podłogowe
8.4 Podłoga T0 w komorach standardowych
Podłoga ze stali nierdzewnej z wytłoczeniami stożkowymi,
klasa antypoślizgowa R11, przystosowana do obciążenia
kołami gumowymi o nacisku do 1000 N na koło.

Połączenie podłogi ze stali nierdzewnej T0 ze ścianą
komory bez zaokrąglenia
8.5 Podłoga korytowa T13 ze stali nierdzewnej z zaokrągleniem przy ścianie komory (specjalne wykonanie)
W przypadku opcjonalnego specjalnego wykonania komory
chłodnicze i mroźnicze są wyposażone w korytową podłogę ze
stali nierdzewnej, gdzie przejście podłoga-ściana ma wyprofilowane zaokrąglenie. Również narożniki podłogi są zaokrąglone.
Podłoga i zaokrąglenia wykonane są ze stali nierdzewnej –
trwałe i higieniczne wykonanie w odróżnieniu od wklejanych
zaokrągleń z tworzywa sztucznego.

Połączenie podłogi korytowej T13 ze stali nierdzewnej ze ścianą komory z zaokrągleniem (specjalne
wykonanie)
8.6 Standardowe komory chłodnicze bez elementów
podłogowych
W przypadku komór eksploatowanych w dodatnim zakresie
temperatur lub w przypadku alternatywnej konstrukcji podłogi,
komorę chłodniczą można ustawić bez elementów podłogowych. Elementy ścienne w celu zamocowania ustawia się
w profilach ceowych (łączenie nitowe lub śrubowe) i łączy śrubowo podłogę ze spodem ramy montażowej.
Profil ceowy
tworzywo
sztuczne

Profil ceowy
stal nierdzewna

Grubość ściany
(mm)

80
100

80 (opcjonalnie)
100 (opcjonalnie)
120
150

8.7 Propozycje dotyczące wykonań specjalnych podłóg
w budynkach (np. z elektrycznym ogrzewaniem
podłogowym)
Na życzenie możemy przesłać nasz arkusz specyfikacji nr
00570022 z propozycjami specjalnego wykonania podłóg
budynków z uwzględnieniem warunków eksploatacji.
8

Mocowanie ramy montażowej
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Materiał

mm
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9. Drzwi komór chłodniczych
9.1 Opis
• Jednoskrzydłowe drzwi rozwierane, przylgowe, otwierane na zewnątrz, z uszczelką magnetyczną oraz zdejmowanymi wznoszącymi zawiasami drzwiowymi z regulacją w trzech płaszczyznach.
• Zamknięcie z dźwignią obrotową z zapadką sprężynową
i zamkiem bębenkowym oraz awaryjnym otwieraniem
zamkniętych drzwi od wewnątrz.
• Drzwi prawe lub lewe.
• Skrzydło drzwi wypełnione poliuretanową pianką sztywną z mieszaniną cyklo/-izopentanu.
• Osłona progu drzwi ze stali szlachetnej w przypadku
komory z elementów podłogowych z izolacją cieplną.
9.2 Rozmieszczenie drzwi
• Drzwi można rozmieścić w dowolnym miejscu ściany
komory zgodnie z rozstawem modułowym.
• Minimalny odstęp otworu drzwiowego od narożnika
komory wynosi co najmniej 150 mm.
9.3 Montaż zewnętrzny w ościeżnicy drzwiowej
• Ogrzewanie ościeżnicy (patrz tabela).
• Panel sterowania z termometrem, wyłącznikiem oświetlenia i zaworem wyrównawczym ciśnienia, z ogrzewaniem (IPX4) lub bez.
• Zawór wyrównawczy ciśnienia jest przystosowany do
maks. mocy chłodniczej agregatu chłodniczego 5 kW.
Przy wyższej wydajności chłodniczej należy zamontować większy zawór wyrównujący ciśnienie lub większą
ich liczbę.
9.4 Montaż wewnętrzny na ościeżnicy drzwiowej
• Ościeżnica: lampka LED (IP 44) i puszka rozgałęźna
(IP 66). Wszystkie przewody są zamontowane i okablowane w elemencie drzwiowym.
9.5 Wymiary drzwi1)
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Grubość ścian

80

100

120

150

Wysokość
zewnętrzna
z podłogą (mm)

2110

2410
2710*

2150

2450
2750*

2490

**

Wysokość
zewnętrzna bez
podłogi (mm)

2045

2345
2645

2065

2365
2665

**

**

Szer. w świetle x
wys. w świetle 2)

600 x 1800
800 x 1800
1000 x 1800
1200 x 1800

600 x 2000
800 x 2000
1000 x 2000
1200 x 2000

600 x 1800
800 x 1800
1000 x 1800
1200 x 1800

600 x 2000
800 x 2000
1000 x 2000
1200 x 1800

600 x 2000
800 x 2000
1000 x 2000
1200 x 2000

**

jest

**

Ogrzewanie ościeżnicy drzwiowej

*

jest

* Niedostępne „od ręki”
** Na zamówienie
1)

Należy przestrzegać rozporządzenia w sprawie warunków pracy w obowiązującej wersji

2)

W przypadku komór chłodniczych bez podłogi wysokość w świetle zwiększa się o 15 mm.
9

10. Wymiary montażowe drzwi komory
10.1 Ościeżnica zamiast środkowego elementu ściennego
Szerokość ościeżnicy zależy od szerokości drzwi w świetle (patrz tabela). Ościeżnicę można rozmieścić w każdym miejscu ścian komory przy rozstawie modułowym
300 mm. Należy przy tym zachować odstęp od narożnika
komory w lewo lub w prawo wynoszący co najmniej
300 mm (patrz rysunek, wymiar B i C). D i E = odstęp
minimalny 450 mm.
Szerokość
Odstęp A
Szerokość
drzwi
(mm)
ościeżnicy F
w świetle LW
(mm)
(mm)
150
200
250

600
800
1000

900
1200
1500
Element środkowy ościeżnicy

10.2 Ościeżnica narożna zamiast końcowego elementu
ściennego, z lewej lub prawej strony
W przypadku ościeżnicy narożnej rozmieszczenie armatury zależy od strony połączenia narożnika oraz od wybranych zawiasów drzwiowych.

10.3 Wymiary zasięgu skrzydła drzwi komory

LW + 145 mm

Element narożny ościeżnicy
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90°

10

11. Elementy suﬁtowe
Elementy sufitu komory nie są przystosowane do oddziaływania
dodatkowych sił (obciążenie śniegiem i napór wiatru itd.).
Przed wejściem, podczas montażu sufitowego agregatu
chłodniczego lub w przypadku innych nadbudów, takich jak
haki masarskie, kolejki podwieszane itd., należy zapewnić we własnym zakresie dostateczne usztywnienie oraz
zabezpieczenie statyczne.
Maksymalna samonośna rozpiętość elementów sufitowych
wynosi 6 m.
Przy większych odległościach mocowania bądź przy dzielonych elementach sufitowych niezbędne są konstrukcje
nośne bądź podwieszane (wersje specjalne).
• Wsporniki samonośne składające się z dwóch stalowych
profili ceowych (odległość mocowania na suficie: do 6,9 m)
• Wsporniki podwieszane składające się z dwóch stalowych profili ceowych (odległość mocowania na suficie
ponad 6,9 m przy zamocowaniu do betonowego stropu
lub konstrukcji stalowej w obiekcie itd.)

Montaż sufitu

12. Komory dwufunkcyjne
W komorach dwufunkcyjnych zamontowana jest co najmniej jedna ściana działowa. W tym zakresie podłogi,
ściany i sufity są dostępne z połączeniem pióro-wpust
lub ściany są montowane bez systemu na pióro-wpust.
Zamocowanie odbywa się tutaj przy użyciu kątowników
mocujących.
Wykonanie dwufunkcyjnych komór chłodniczo-mroźniczych
Tecto (ściany działowe i drzwi) — patrz rysunki obok.
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Przykład komory dwufunkcyjnej

Przykład komory dwufunkcyjnej
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13. Komory chłodnicze i mroźnicze dostępne od ręki
Komory chłodnicze i mroźnicze dostępne od ręki:
Typ komory

TectoCell Standard
Plus 80

TectoCell Standard
Plus 100

Wysokość zewnętrzna ze standardową podłogą T0

2110 mm
2410 mm

2150 mm
2450 mm

Wysokość zewnętrzna bez podłogi

2045 mm
2345 mm

2065 mm
2365 mm

1500 - 3600 mm

1500 - 3600 mm

Szerokość
Głębokość
Czas dostawy

od 1200 mm w rozstawie 300 mm
dostępna od ręki z magazynu

CzasLieferzeit
dostawyauf
na Anfrage
zapytanie
Tecto Standard
Plus
120120
undi 150
150
TectoCell
Standard
Plus
AsortymentLagerprogramm
dostępny na magazynie
Tecto Standard
TectoCell
StandardPlus
Plus80
80
Czas
dostawy
Lieferzeit
na
aufzapytanie
Anfrage

3000
3600

Szerokość 4800, 5100, 5400, 5700, 6000 itp. w rozstawie 300 mm
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Głębokość 4500, 4800, 5100, 5400, 5700, 6000 itp. w rozstawie 300 mm

Asortyment
dostępny na magazynie
Lagerprogramm
TectoCell
StandardPlus
Plus100
100
Tecto Standard

14. Teksty ofertowe
14.1 Właściwości

• Wskazówki dotyczące użytkowania:

• Izolacja cieplna ze sztywnej pianki poliuretanowej,
• spienionej mieszaniną cyklo-/izopentanu (zamkniętokomórkowa).
• Gęstość pianki 40 kg/m3.
• Grupa przewodności cieplnej 025 wg DIN 4108.
• Klasa materiału wg DIN 4102, klasyfikacja wg B3.
Grubość ściany (mm)

80

100 120 150

Zalecana różnica temperatur
wg VDI 2055 Δ T = (kelwiny)

38 K 45 K 56 K 70 K

Współczynnik U wg
DIN EN 13165 (W/m2*K) 1)

0,25 0,20 0,17 0,14

• Elementy komorowe pozbawione mostków cieplnych,
o konstrukcji warstwowej, stabilne, samonośne i precyzyjnie zwymiarowane.
• Maksymalna wolnonośna odległość mocowania
elementów sufitowych: 6000 mm.
• Podłoga T0 – połączenie elementów ściennych na
zakładkę Tecto i zaokrąglenia narożników wewnętrznych ścian.
• Opcjonalne specjalne wykonanie z podłogą T13
(zaokrąglenie podłogowe).
• Elementy ścienne i sufitowe oraz drzwi bez zastosowania drewna.
• Styki elementów ściennych wykonane są w systemie
pióro-wpust z uszczelką PE założoną pośrodku.

14.2 Połączenie elementów komory
Połączenie elementów komory (podłóg, ścian, sufitów)
następuje za pomocą samocentrującego systemu na
pióro i wpust. W elementach zamocowano pokryte
pianką mimośrodowe złącza mocujące z obudową
z tworzywa sztucznego i zabezpieczonym przed korozją
hakiem mocującym.

14.3 Powierzchnie komory (z wyjątkiem wewnętrznej
wierzchniej strony podłogi)
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STA:
powłoka proszkowa Viessmann standardowa biała,
blacha stalowa ocynkowana z przeciwdrobnoustrojową
powłoką proszkową Viessmann SmartProtec®. Kolor
biały, podobny do RAL 9016.
Bez przenoszenia i rozprzestrzeniania się potencjalnie
niebezpiecznych zarazków poprzez fizyczne właściwości powierzchni. Powierzchnia nie zapewnia przestrzeni
życiowej dla szkodników i wspomaga obumieranie bakterii i grzybów.

STA:
Komory chłodnicze z przeciwdrobnoustrojową
powłoką proszkową SmartProtec® Viessmann
w kolorze białym standardowym przeznaczone są do
wyposażenia pomieszczeń czystych, klinik, laboratoriów oraz przechowywania wrażliwych produktów
(np. owoców, warzyw, wyrobów mięsnych i wędlin).
Powłoka proszkowa nie nadaje się do użytkowania
w mokrym otoczeniu lub do wilgotnych i agresywnych
produktów (np. wędzarnie ryb, przerywanie fermentacji, piekarnie, otwarte przechowywanie ryb).
EST:
Komory chłodnicze z powierzchniami ze stali nierdzewnej nadają się do masarni, rzeźni, mleczarni,
przerywania fermentacji itd.

14.4 Elementy podłogowe – strona wierzchnia
Podłoga ze stali nierdzewnej (materiał nr 1.4301 –
austenityczna stal szlachetna).
• Styki elementów podłogowych są wykonane bezstopniowo i bezspoinowo, łączone kształtowo na
zakładkę i nitowane podczas montażu.
• Powierzchnia ze stali nierdzewnej z właściwościami
antypoślizgowymi we wszystkich kierunkach (R11)
dzięki specjalnemu wytłoczeniu.
• Dopuszczalne obciążenia podłóg komór:
Nacisk kółka w N
Nacisk kółka w N
> 1 cm², twarde
> 4 cm², kółko
kółko do
gumowe
piekarni

Obciążenie
powierzchniowe
w N/m²

1.

250

1000

30 000

2.

500

2000

40 000

3.

1000

4000

50 000

• Podłoga standardowa: Podłoga ze stali nierdzewnej z wytłoczeniami stożkowymi, klasa antypoślizgowa R11, dostępna do jeżdżenia z obciążeniem
do 1000 N na kółko gumowe.
• Podłoga korytowa ze stali nierdzewnej: Opcjonalne wykonanie specjalne wyposażony w podłogę ze stali nierdzewnej w kształcie koryta, która
w płaszczyźnie przejścia na ściany komory posiada
uformowane zaokrąglenie. Narożniki podłogi ze stali
nierdzewnej są również zaokrąglone (brak wklejanych zaokrągleń z tworzywa sztucznego).

14.5 Komory bez elementów podłogowych
EST:
austenityczna stal nierdzewna (materiał nr 1.4301)
Wykonanie specjalne szlifowane lub szczotkowane.

Materiał
Profil ceowy
Rama montażowa do ścian komory:
tworzywo
sztuczne
Grubość ściany
(mm)

1) nie dotyczy elementów podłogi

80
100

Profil ceowy
stal nierdzewna
80 (opcjonalnie)
100 (opcjonalnie)
120
150
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14. Teksty ofertowe
14.6 Drzwi komór chłodniczych
Jednoskrzydłowe drzwi rozwierane, przylgowe, otwierane na zewnątrz, z uszczelką magnetyczną oraz zdejmowanymi wznoszącymi zawiasami drzwiowymi z regulacją w trzech płaszczyznach.
Zamknięcie z dźwignią obrotową z zapadką sprężynową
i zamkiem bębenkowym oraz awaryjnym otwieraniem
zamkniętych drzwi od wewnątrz.
Do wyboru drzwi DIN prawe

lub lewe

Skrzydło drzwi z poliuretanową pianką sztywną spienianą cyklo-/izopentanem.
Osłona progu drzwi ze stali szlachetnej w przypadku
komory z elementów podłogowych z izolacją cieplną.
Zamontowane w odrzwiach na zewnątrz: Panel sterowania z termometrem, wyłącznikiem oświetlenia i zaworem
wyrównawczym ciśnienia, z ogrzewaniem (IP44) lub bez.
Zawór wyrównawczy ciśnienia jest przystosowany do
maks. mocy chłodniczej agregatu chłodniczego 5 kW.
Przy wyższej wydajności chłodniczej należy zamontować
większy zawór wyrównujący ciśnienie lub większą ich
liczbę.
Montaż wewnętrzny na ościeżnicy drzwiowej: ościeżnica – lampka LED (IP 44) i puszka rozgałęźna (IP 66).
We własnym zakresie należy zapewnić dostateczne
oświetlenie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
warunków pracy. Wszystkie przewody są zamontowane
i okablowane w elemencie drzwiowym.

14.7 Komory dwufunkcyjne
W komorach dwufunkcyjnych zamontowana jest co najmniej jedna ściana działowa. W tym zakresie podłogi,
ściany i sufity są dostępne z połączeniem pióro-wpust
lub ściany są montowane bez systemu na pióro-wpust.
Zamocowanie odbywa się tutaj przy użyciu kątowników
mocujących.

Dostawa i montaż realizowane są w myśl naszych
„Specjalnych warunków dostaw i montażu komór chłodniczych”.

14.9 Systemy regałowe i agregaty chłodnicze – patrz
teczka chłodnicza
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14.8 Dostawa i montaż

15. Teksty ofertowe – specyfikacja
L.p. Nr Liczba Przedmiot

Cena jedn.

Cena łączna

Komora chłodnicza i mroźnicza Viessmann TectoCell Standard Plus
Wymiary zewnętrzne łącznie
Szerokość:
0000 mm
Głębokość:
0000 mm
Wysokość:
0000 mm
Typ komory:
o TectoCell Standard Plus 80
Grubość ściany 80 mm (współczynnik U = 0,25 W/m²K wg DIN EN 13165),
dla różnic temperatur do ΔT = 38 K wg DIN 2055
Zakres temperatur: od -20°C do +60°C
o TectoCell Standard Plus 100
Grubość ściany 100 mm (współczynnik U = 0,20 W/m²K wg DIN EN 13165),
dla różnic temperatur do ΔT = 45 K wg DIN 2055
Zakres temperatur: od -25°C do +60°C
o TectoCell Standard Plus120
Grubość ściany 120 mm (współczynnik U = 0,17W/m²K wg DIN EN 13165),
dla różnic temperatur do ΔT = 56 K wg DIN 2055
Zakres temperatur: od -30°C do +60°C
o TectoCell Standard Plus 150
Grubość ściany 150 mm (współczynnik U = 0,14 W/m²K wg DIN
EN 13165),
dla różnic temperatur do ΔT = 70 K wg DIN 2055
Zakres temperatur: od -50°C do +60°C
Konstrukcja ściany:
Połączenie elementów przez samocentrujący, uszczelniający system na pióro
i wpust, styki elementów ściennych wewnątrz i na zewnątrz na zakładkę i z
zaokrągleniem 10 mm w narożach. Otoczone pianką, zabezpieczone przed
korozją złącza mimośrodowe do siłowo zamkniętego, wzajemnego łączenia
elementów. Złącza mimośrodowe są umieszczone w korpusach z tworzywa
sztucznego, otoczonych pianką, bez mostków cieplnych.
Powierzchnia elementów ściennych, sufitowych i drzwiowych na zewnątrz
i wewnątrz jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, powlekanej proszkowo, w kolorze białym (bezołowiowo) z przeciwdrobnoustrojową powłoką
proszkową SmartProtec®
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Powłoka proszkowa Viessmann SmartProtec® zapewnia aktywną i długotrwałą
ochronę przed mikroorganizmami. Powłoka SmartProtec® w naturalny sposób
chroni przed zasiedlaniem i rozprzestrzenianiem potencjalnie niebezpiecznych
zarazków, powodując obumieranie bakterii i grzybów.
Powłoka SmartProtec® działa nie tylko antybakteryjnie, ale także przeciwdrobnoustrojowo.
W sposób całkowicie nieszkodliwy dla ludzi, powłoka SmartProtec® zapewnia
absolutnie bezpieczne środowisko dla przechowywania artykułów żywnościowych i towarów wrażliwych oraz jest idealnym uzupełnieniem dla tradycyjnych
metod czyszczenia.
Powierzchnie ścian:
zewn.
wewn.
STA: powłoka proszkowa Viessmann standardowa
o
o
biała, blacha stalowa ocynkowana z przeciwdrobnoustrojową
powłoką proszkową Viessmann SmartProtec®.
Kolor biały, podobny do RAL 9016.
EST: Austenityczna stal nierdzewna

o

o
Dopłata:
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15. Teksty ofertowe – specyfikacja
L.p. Nr Liczba Przedmiot

Cena jedn.

Cena łączna

Podłoga:
o Standardowa podłoga T0
Elementy podłogowe od strony wewnętrznej ze stali nierdzewnej (1.4301),
wytłoczenie antypoślizgowe, klejone do wodoodpornie laminowanej płyty
wiórowej/multiplex, zakładka na styku elementów podłogowych
dop. obciążenie/kółko: 1000 N/kółko
obciążana powierzchnia: 4 cm²
dop. obciążenie powierzchniowe 30 000 N/m²
Elementy podłogowe – powierzchnia ze stali nierdzewnej
Kółko < 1 cm2 Kółko < 4 cm2 Powierzchnia 1 m2
1.
250 N
1000 N
30 000 N
2.
500 N
2000 N
40 000 N
o
3. 1000 N
4000 N
50 000 N
o

Dopłata:
Dopłata:

o Podłoga korytowa T13 ze stali nierdzewnej
Opcjonalne wykonanie specjalne z podłogą ze stali nierdzewnej w kształcie koryta.
Przejście przy ścianach komory i narożach podłogi ze stali nierdzewnej
wykonane z uformowanym zaokrągleniem.
Dopłata:
Drzwi:
Jednoskrzydłowe drzwi rozwierane, przylgowe, otwierane na zewnątrz,
z uszczelką magnetyczną oraz wznoszącymi zawiasami drzwiowymi z regulacją, zamknięcie z dźwignią dociskową z zapadką sprężynową, możliwość
zamknięcia na klucz, awaryjne otwieranie od wewnątrz, do wyboru drzwi
DIN lewe lub prawe.
Montaż wewnętrzny na ościeżnicy drzwiowej: Lampa LED o mocy 13 W (IP44)
(odpowiada w przybliżeniu mocy żarówki 100 W) i puszka rozgałęźna (IP66).
Przy ościeżnicy drzwiowej na zewnątrz panel sterowania ze zintegrowanym
przełącznikiem oświetlenia, termometrem i zaworem wyrównawczym ciśnienia, w obszarze głębokiego mrożenia z ogrzewaniem ościeżnicy i ogrzewanym zaworem wyrównawczym ciśnienia.

Drzwi przesuwne do komory chłodniczej
Dopłata:
lewe DINo
prawe DIN
o
Szer. w świetle ________ x ________ mm, okładzina ________
Ogrzewanie ościeżnicy 80

bez o

zo

Dopłata:

Drzwi wahadłowe
1. Jednoskrzydłowe
Dopłata:
Szer. w świetle ________ x ________ mm, typ _____________
Zawieszenie drzwi
lewe DIN o
prawe DIN o
2. Dwuskrzydłowe
Dopłata:
Szer. w świetle ________ x ________ mm, typ _____________

16
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1. Jednoskrzydłowe drzwi rozwierane
a) Środkowy element drzwiowy
Szer. w świetle ________ x ________ mm, okładzina ________
Zawieszenie drzwi
lewe DIN o
prawe DIN o
b) Narożny element drzwiowy lewy o prawy o
Dopłata:
Szer. w świetle ________ x ________ mm, okładzina ________
Zawieszenie drzwi
lewe DIN o
prawe DIN o
2. Dwuskrzydłowe drzwi rozwierane
Dopłata:
Szer. w świetle ________ x ________ mm, okładzina ________
Zawieszenie drzwi
lewe DIN o
prawe DIN o
Szer. skrzydła czynnego ________ mm

15. Teksty ofertowe – specyfikacja
L.p. Nr Liczba Przedmiot

Cena jedn.

Cena łączna

Wizjer
Dopłata:
ø225 mm wbudowany w skrzydle drzwi, bez ogrzewania o Nr kat. _______
300 x 300 mm ogrzewany, wbudowany w skrzydle drzwi o
Wycięcie pod tor kolejki

Dopłata:

Kurtyna taśmowa
do montażu ściennego, szer. w świetle ______ x ______mm
do montażu sufitowego, szer. w świetle ______ x ______mm

Dopłata:
Dopłata:

Element ścienny z oknem
Dopłata:
Ogrzewanie ramy okna 80
bez o
z
o
Element ścienny o szerokości 900 mm z 1 oknem o
2 oknami o
Element środkowy z oknem o
Element narożny z oknem o
Połączenie narożnika z lewej strony o
z prawej strony o
Szer. okien w świetle 620 x 800 mm, okładzina _______________
Zawieszenie okna
lewe DINo
prawe DINo

Konstrukcje nośne i podwieszane do większych odległości mocowania
Górna konstrukcja nośna
Dopłata:
dla odległości mocowania ______________ m (szerokość komory).
Podwójny profil ceowy samonośny o
Górna konstrukcja podwieszona
Dopłata:
Podwójny profil ceowy podwieszany o
Profil jest podwieszany na suficie hali lub konstrukcji górnej.
Akcesoria

Dopłata:

Wentylacja od spodu
Nr kat. 00060001
Płyty o grubości 30 mm do wentylacji komory od spodu
Maskownica podłogowa
Nr kat. 7021 144
Do maskowania komór z podłożonymi płytami podłogowymi
Rampa najazdowa
Nr kat. ________
Materiał: blacha ze stali nierdzewnej
wys. __________ mm, dł. __________ mm, szer. _________ mm
do drzwi o szerokości w świetle __________ mm.
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Haki na mięso i wędliny

Dopłata:

Lampa diodowa komory chłodniczej/mroźniczej
Dopłata:
Zakres temperatur: -25 do +35°C
Stopień ochrony: IP 44, obudowa: stal ocynkowana, ciągniona bezszwowo
Powłoka: proszkowa, biała RAL 9016
Rozpraszacz: poliwęglan, kolor opalowy, przyłącze sieciowe:
220 do 240 V, 50 / 60 Hz
Źródło światła: Moduł LED High Power (18 W/1800 Lm)
Wymiary: 380 x 147 x 113 mm
Okablowanie i przyłączenie do zasilania są świadczeniami realizowanymi
na miejscu ustawienia

Cena łączna: .......................................: EUR
(bez wyposażenia chłodniczego, bez urządzenia alarmowego,
bez wyposażenia wewnętrznego, bez montażu)
Montaż ..................................: EUR
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Austria
Viessmann Kühlsysteme Austria GmbH
Telefon +43 72 35 66367-0
office_vk_at@viessmann.com
www.viessmann.at
Belgia
Viessmann Nederland B.V.
Telefon +31 10 4584444
info-ref-be@viessmann.com
www.viessmann.be
Dania
Viessmann Refrigeration Systems ApS
Telefon +45 4120 5420
info.dk@viessmann.com
www.viessmann.dk
Estonia
Viessmann Külmasüsteemid OÜ
Telefon +372 675 5150
info.ee@viessmann.com
www.viessmann.ee
Finlandia
Viessmann Refrigeration Systems Oy
Telefon +358 19 537 8000
info.ﬁ@viessmann.com
www.viessmann.com
Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
Telefon +358 19 537 8000
info.ﬁ@viessmann.com
www.viessmann.fi
Francja
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.
Telefon +33 3 87 13 08 13
france@viessmann-refrigeration.com
www.viessmann.fr
Holandia
Viessmann Nederland B.V.
Telefon +31 10 4584444
info-ref-nl@viessmann.com
www.viessmann.nl
Irlandia
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telefon +353 1 617 7930
sales@viessmann-coldtech.ie
www.viessmann-coldtech.ie
Łotwa
Viessmann Refrigeration Systems Latvia ﬁliále
Telefon +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
www.viessmann.com

Niemcy
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof
Telefon +49 9281 814-0
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz
Telefon +49 61315 7046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
www.viessmann.de
Norwegia
Viessmann Refrigeration Systems AS
Telefon +47 3336 3500
post@viessmann.no
www.viessmann.no
Polska
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.
Telefon +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
www.viessmann.pl
Republika Czeska
Viessmann, spol. s r.o.
Telefon + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
www.viessmann.cz
Rosja
Viessmann Group – Refrigeration Systems
Moscow, St. Petersburg
Telefon +7 499 277 1260
www.viessmann.ru
Słowacja
Viessmann, s.r.o.
Telefon +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
www.viessmann.sk
Szwajcaria
Viessmann (Schweiz) AG
Telefon +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
www.viessmann.ch
Szwecja
Viessmann Refrigeration Systems AB
Telefon +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
www.viessmann.se
Wielka Brytania
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telefon +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
www.viessmann.co.uk
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Viessmann Middle East FZE
Telefon +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
www.viessmann.ae

