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Сучасні холодильні установки постійно підтримують низьку температуру, що
викликає промерзання підлоги камери і грунту під ним. Це слід враховувати
при будівництві, оскільки навіть при самій кращій теплоізоляції починається
промерзання і подальше здуття грунту. А це у свою чергу стає причиною не
лише руйнування підлог під холодильною установкою, але і веде до
деформації споруди в цілому.



Прогрівання основи морозильної чи
холодильної камери буде кращим рішенням цієї
проблеми. Принцип такого прогрівання полягає
в створенні за допомогою електричного
нагрівального кабелю теплового екрану, який
перешкоджає охолодженню ґрунту. Такий
кабель має низьку потужність, яка не
перевищує 15-20 Вт/м.кв

РІШЕННЯ
Технології на варті безпеки

Утеплення підошви основи морозильної
камери за допомогою теплоізоляційних
матеріалів. Мінусом такого варіанта буде
те, що дуже мало теплоізолюючих
матеріалів може витримати
навантаження будівлі сховища з усім
обладнанням та продуктами у ньому;
Установка під морозильною камерою
простору, що провітрюється і
вентилюється. Даний метод вимагає
додаткових витрат на проектування та
будівництво більш високого та міцного
порожнього фундаменту;
Влаштування під морозильною
установкою повноцінного підвалу з
позитивною температурою повітря
всередині. Цей варіант буде ще більш
дорогим, ніж попередній;
 
Встановлює під підлогою морозильник
системи штучного обігріву
(електричного, водяного, повітряного).
Такий варіант простий у реалізації і
значно дешевше за інші рішення. 

Варіанти вирішення проблеми
по СНіП

Розроблені  санітарні норми та правила при
будівництві холодильників зобов'язували
проектувальників та будівельників
передбачати захист ґрунтів від морозного
пучення.

На підставі багаторічної практики та
вищевказаних Правил пропонуються такі
варіанти вирішення цієї проблеми:

:

Завдання, які вирішує система:
Створення надійного теплового бар'єру, що захищає ґрунт під підлогою
холодильника від замерзання та, відповідно, спучування та деформації;

Можливість монтажу промислової підлоги безпосередньо на ґрунт, без
необхідності спорудження підвалу або вентильованого підпілля;

Захист підлоги, фундаменту та несучих конструкцій сховищ від
руйнування;

Точний та зручний контроль за балансом температур основи морозильної
камери.



ПРОДУКЦІЯ
Захист ґрунту від промерзання забезпечує спеціальний нагрівальний кабель.
Система таких кабелів запобігає руйнуванню підлог, фундаменту та несучих
конструкцій будівель.

Для вирішення подібних проблем розроблені наступні технології:

Нагрівальні мати та кабелі  укладаються в
шар бенону
для обігрів бетонної підлоги при в'їздах у
холодильних та морозильних камерах / для
обігріву перегородок   з одностороннім
підключенням.                                        

Плівков нагрівальні мати укладаються
під шар теплоізоляціі

 для захисту від промерзання грунту  з 
 двостороннім підключенням, мають дві
модифікації  з резервним  та без
резервного кабелів

ТРАДИЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УКЛАДАННЯ В БЕТОН

      

НОВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ "СУХОГО УКЛАДАННЯ"

СИСЕМА УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОБІГРІВОМ

Для регулювання електрообігріву
використовують шафи управління, які
повинні знаходитися в сухому,
опалювальному приміщенні.

Шафа управління оснащується регуляторами
промислового типу, які зчитують показники
датчиків (основний або резервний), вбудованих
в підлогу морозильних  камер. 

.
 



Ця технологія використовує укладання
нагрівального кабелю на монтажну стрічку
прямо у бетонну основу будівлі чи кабель на 
 спеціальній армованій скловолоконній сітці
(для простоти і швидкості монтажу).

 У цій технології під час проведення бетонних
робіт великий ризик ушкодження кабелю. Тому
різні виробники пред'являють до міцності
таких кабелів підвищені вимоги, виключивши з
їх числа "побутові" кабелі, які зазвичай
використовую, прагнучи понизити вартість
системи

УКЛАДАННЯ
НАГРІВАЛЬНОГО
КАБЕЛЮ У БЕТОН

Технології на варті безпеки

З метою безпеки слід встановлювати
паралельно дві однакові системи
обігріву – основну та резервну.

Зверніть увагу, що резервна кабельна
система є обов'язковою для цього типу
установок. Резервні кабелі зазвичай
монтуються паралельно основному
кабелю з відривом 2,5-5 див, до
основний системи. Відстань С-С
визначається як середня лінія між
основним та резервним кабелем, див.
рис.
Примітка! На один нагрівальний кабель
необхідно встановити один термостат.

БЕЗПЕКА



Прогресивна технологія різних виробників
використовує нагрівальний кабель, закріплений
на спеціальних плівкових матах.

Установка такої нагрівальної системи полягає
тільки в розкочуванні матів по бетонній
поверхні приміщень і накриття їх
теплоизолятором. 

Ця технологія значно економить час на монтаж,
оскільки практично будь-яке приміщення
устилається такими матами за один день, в 
 порівнянні з традиційною системою
заощадження часу досягає 8-12 днів. 

Має ця система і інші переваги перед
традиційним способом укладання нагрівального
кабелю 

"СУХА" ТЕХНОЛОГІЯ
ОБІГРІВУ ПІД
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЮ

Технології на варті безпеки

Кабель при проведенні бетонних
робіт не ушкоджується. З двох
сторін мати захищені: знизу -
пароізоляцією, згори - плитами
теплоізоляції. А під час монтажу
системи обігріву бетонні роботи не
проводяться.
Низька вартість проекту. Немає
необхідності формувати 5-
сантиметрове стягування, яке при
традиційній установці віднімає час
і коштує чималих грошей.
Скорочення термінів монтажу. Час
монтажу приміщень будь-якої
площі не перевищує одного
робочого дня.

.

БЕЗПЕКА
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