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1. YLEISTÄ
Kalakonui on siirrettavä standardin SFS 4417 -mukaisella vaijerikäyttöisellä siirtolavaalustalla varustettu kalojen ja jäiden varastointiin tarkoitettu yksikkö, joka täyttää
elintarvike- ja kalahygienialakien asettamat määräykset.
Kontin rakenne on suunniteltu siten, että erikoisprofiloitu runkorakenne antaa lujan
ulkokuoren säätä ja mekaanisia rasituksia vastaan . Rakenteet on suunniteltu erikoisesti
huomioiden kosteuden asettamat erityisvaatirnukset.
Kalakontti on varustettu kylmällämmityskoneella ja tarvittaessa jäähilekoneella. Kontti on
suunniteltu kytkettäväksi sähköverkkoon, mutta tarvittaessa voidaan käyttää myös
agg regaattia.
Kontissa on vesijohtoliitäntämandollisuus.
on käsiteltävä paikkakohtaisesti. Jätevd

2. KÄYTTÖOLOSIJHTEET
Kontti on suunniteltu toimimaan seuraavissa ympäristöolosuhteissa:
Ulkoilman lämpötila: -50°C ... +40°C
Auringon säteily: max. 1KW/rn 2
Seinien lämpötila-arvo: max. 70°C
Vesitiiveys: tiivis rankkasateessa ja aj oviirnan aiheuttamassa kosteuskuormituksessa.
Lisäksi tiiviydessä on otettu huomioon lumen, hiekan ja pölyn vaikutus. Tämä erityisesti
lukkopesän kohdalla.
Lumikuorma: 180 kg/m2

MITAT JA PAINOT
Maksimin-iitat:
Pituus: 6055mm+1- 3mm
6700 mm
Leveys: 2600 mm +0/-10mm
2600 mm+01-5mm Korkeus:
Paino: max. 4200 kg

(korimitta)
(kokonaismitta huomioituna koneikko)
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4. RAKENNE

Teräsrakenne:
4.1Pohjakehä
- sivupalkit: putkipaikki 80*60*4,Fe52D
- poikkipalkit: U -profluli 100*50* 4, Fe52D
- alusta: SFS 4417
-ohjauspalkit 1180 mm
-törmäysvaste 1140mm
4.2 Etupäätykehä
- pysty ja yläpalkit: suorakaideputki 80*60*4, Fe52D
- seinälevy: jäykisteprofiloitu levy, Raex perusteräs tai vastaava, s=2 mm
4.3 Takapäätykehä
- koko takapäatykehän kiinnitys pulttiliitoksella kontin runkoon eristyselementtien
asennusmandolljsuuden vuoksi
- ylä ja pystypalkit: suorakaideputki80*60*4, Fe52D
- seinälevy: jäykisteprofiloitu levy, Raex perusteräs tai vastaava, s =2 mm
4.4 Sivukehät
- kulmapalkit: suorakaideputki 80*60*4, Fe52D
- seinälevy: jäykisteprofiloitu levy, Raex perusteräs tai vastaava, s=2 mm
4.5 Kattokehä
- sivu- ja kattokehä yhtenäinen
- kattolevy jäykisteprofiloitu (vedetty)levy: vetolaatu Cr 2, s =2 mm
4.6 Lattia
- elementti: sandwich-rakentejnen
- pintamateriaali helposti puhdistettavaa ja kulutusta kestävää elintarviketiloihin hyväksyttyä
polyuretaanipohjaista saumatonta pinnoitetta (MAROTHAAN)
- kulutuspinnassa hyvin puhtaana pidettävä liukastuksenestoaine (MANDURAX)
- pinnoite ylösvedetty seinille lattiapinnasta 200 mm
- lattianurkat voimakkaasti pyöristetyt R-50mm
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- oven vastakkaisen puolen seinän vierustalla koko matkalla lattiassa valuma- ja pesuvesien
valumakouru (syvyys n. 20 mm), josta sähkövastuksella lämmitetty/eristetty ja hajulukolla
varusteimäpklont
alle (kontin etupää), josta liittymämandollisuus
kunnalliseen viemäriverkostoon
- pintamateriaalin alla luja ja joustamaton koivuvanerilevy, s=27 mm
- vanerin alla polyuretaanilevy, s=80 mm
- elementin alin ja samalla ulkopintana saumaton geelipintainen lasikuitulevy, s=3 mm
- elementissä filmivanerijäykisteet alustan poikittaispaikkien kohdalla
4.7 Seinä- ja kattoelementit

.

- kaikissa seinissä ja katossa eristeenä sandwich -rakenteinen eristelevy
- sisä ja ulkopinnassa saumaton yhtenäinen geelipintainen lasikuitulevy, s=3 mm (sisäpinta
sileä
ja vaalea puhdistuksen kannalta)
- välissä kova freonivapaa polyuretaanilevy, s=60 mm
- kaikki elementit liitetään niittaamalla alumiiniprofiulin avulla toisiinsa ja liitokset liimataan
tiiviiksi uretaanipohjaisella sauma + liimamassalla (esim. Wurth)
- kattoelementissä tuet kattolamppujen kohdalla ja huomioituna nosto-oven kiinitys
- elementit tuettu 10 mm palcsuin muovilistapaloin (HD -polyeteeni) ulkoseinästä
(huomidentls)
4.8 Ovetjaluukut

•

- ovikehykset: suorakaideputki 80*60*4, Fe52 D
- oviaukko kynnyksetön
- ovi: lämpöeristetty pakastekuljetusvaunuun soveltuva rullanosto-ovi
- sisäpinnan täytettävä alussa mainitut määräykset
- pinta lasikuituvahvistettua materiaalia
- erikoistiivistetty
- ei
- nosto jousikeventeinen
- mandollisuus pneumaattiseen tai sähköpneumaattiseen käyttöön (valinnaisvaruste)
- K-arvo 0.38 W1m2 K
- ATP -luokiteltu
- lukitus: Abloy -lukot
- sähköliitäntäluukku: kansi, poimulevy ja suojakotelo meriveden kestävästä alumiinilevystä, s=3mm (AIMg3 tai A1Mn4.5)
- luukun sijainnissa huomioituna sähköturvallisuusmääräykset
- vesiliitäntä: luukku ja sisäosat merivedenkestävästä alumiinista
- luukuissa T-avaimella lukitus
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4.9 Ilmanvaihtoventtiilit

- yhteensä 8 kpl kontin molempien päätyjen kussakin ylä- ja alakulmassa kontin ulkokuoren
jasiäert-lmnv
tilan tuuletukseen

5. VARUSTEET

5.1
Jäähdytyslaitteisto

- koritilavuus 34 m 3
- varastotilan lämpötilan vaatimukset +0 °C..... +5 °C
- kuijetuskalustoissa käytetty tyyppi, jossa samassa jäähdytys- ja lämmityslaite termostaatin
ohjamn
- verkkovirtakäyttöinen
- kylmäkoneteho S kW
- lämpöteho 4.5kW
- laitteen sijainti kontin takaseinässä ulkona
5.2 Jäähilekone

•

- jäänvalmistusteho 1000 kg/vrk
- liitäntäjännite 380 V, teho 2640 W
- vesiliitäntä 3/4"
- hilekonetilan lämpötilavaatimus + 3 °C- + 8 °C
- konetyyppi esim. SCOTSMAN MF-61 tai erikseen hyväksytettävä vastaava
- jaahilekone sisällä nostettuna mandollisimman korkealle kontin etupään tilassa.
- kone eristetty muusta tilasta avattavilla, enstetyillä seinillä
- koneen luovuttama lämpö/korvausilma johdettu suoraan ulos/sisään kontin seinässä olevan
kaksiosaisen kanavan kautta
- kanavat suojattu ritilällä
- hilekonetilassa termostaatilla säädettävä lämmityspatteri ;P= 1 kW
- sijoituksessa huomioitu hileen keräilylaatikon sijoitus koneen alle
- hilekoneella kylmävesiliitäntä
- viranomaishyväksytetty

6. MUUTVARUSTEET
- kontin takapäässä alumiiniset nousutikkaat katolle
- katolla kussakin kulmassa nostolenkit
- ajoramppi sisälle, joka mandollistaa tavaroiden kuljetuksen pumppukärryillä,
materiaali meriveden kestävä nystyräpintainen alumiinilevy (A1Mg3)
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7. LIITÄNNÄT

6.1 Vesiliitännät
- kylmävesiliitäntä kontin etuseinässä avattavan luukun takana
- vesiputki pidetään sulana lämmitysvastuksella
- kontin sisälle kylmävesihana huuhteluletkulle ja painepesurille
- kylmän veden ulosotto ulkopuolelle oven pieleen huornioituna läpimenevän putken
tyhjennysmandollisuus jäätyrnistä vastaan
6.2 Sähköliitäntä
- kontin etuseinässä suljettavan luukun takana poimulevy, johon kiinnitetty syöttörasia
ja kaksi ulosottorasiaa (230 V/16 A)
(380V/16A)
- luukun takana eristetty sisältä avattava suojakotelo
63 Viemäriliitäntä
- kontin vasemmasta etupäastä suoraan lattian läpi muoviputkella, eristetty ja lämmitys
sähkövastuksella
- haj ulukollinen lattiakaivo

8. VALAISTUS

S

- kontin sisällä 3 kpl roiskesuojattuja (1P54) loisteputkivalaisimia
- ulkoseinässä oven yläpuolella halogeeniulkovalaisin (500 W)
- käyttökytkimet molemmille sisällä oven pielessä

9. PINTAKASITTELY/KORROOSIONESTO

- kontin teräspintojen hiekkapuhallus: SFS-ISO 8501-1 ESIKÄSITTELYASTE Sa2.5
- rungon maalaus: (SFS 4962 mukaan), rasitusluokka M3
- sisäpuoli: pohjamaali Rea Galvex,
- ulkopuoli: pohjamaali Rca Galvex,
välimaali: merta Primer5 HB
pintamaali: merta 70

40 urn
40 urn
90 urn
40 urn (värisävy RAL 6009)

- alustan massaus kauttaaltaan: alustamassa TECTYL
- runkoputket sisältä: kotelosuoja-aine TECTYL
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10. MUUTOSEHDOTUKSET
Kaikissa teknisissä muutoksissa on käännyttävä kontin suunnittelijan puoleen ja
hyväksytettävä muutokset CONLOG OY: ssä.

11. SUUNMTTELUTYÖN TEKUA
CONLOG OY

S
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