
System Finnebäcks

Monteringsanvisning
Installation Instruction

Golvtyper/
Floor constructions

I *)

Kylrum. Oisolerat golv. 
Temp. +2 – +8 °C.

Cooler. Uninsulated floor 
Temp. +2 – +8 °C. 

II
Frysrum. Ventilerat golv

Temp.  0 – -25°C.
Freezer. Ventilated floor 

Temp. 0 – -25 °C. 

III
Frysrum. Nedsänkt golv

Temp.  0 – -25 °C.
Freezer. Recessed floor 

Temp. 0 – -25 °C. 

IV
Frysrum. Betongövergjuten isolering

Temp.  0 – -25 °C.
Freezer. Concrete over insulation 

Temp. 0 – -25 °C.
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*) End. betongbjälklag
Only concrete floors



Montageplatsen skall vara avstädad och torr. Temperaturen bör 
inte understiga +10°C.
OBS! Golven skall vara avjämnade och utan fall i rummens 
vägglinjer. Golvtyp III och IV kräver förberedande arbeten och 
komplettering efter rumsmontage. 

Leveransen innehåller allt som behövs för monteringen, förutom 
vanliga handverktyg. 
Placera detaljerna i den ordning de skall monteras. Hela monte-
ringen kan ske från den kalla insidan.

The assembly area should be clean and dry. Temperature should 
not be below +10°C. 
ATTENTION! The fl oors must be level and without irregulari-
ties. Floors III and IV require certain preparations before, and 
finishing off after, room assembly. 

Everything needed for the assembly work is contained in the de-
livery, except ordinary hand tools. 
Arrange the items in the order they are to be installed. The as-
sembly can be done entirely from the cold interior side.

Innan montering
Before installation

Montering
Installation

Tätning och hygienisk fogning är mycket viktigt för att uppnå en 
optimal kyl- /frysrumslösning. Att alla fogar är väl tätade borgar 
för minimalt värme-/ kylläckage, med minimerad risk för kon-
dens eller isbildning. 
Tätning är viktigast på den varma sidan av väggen.

Sealing and jointing of hygiene is very important to achieve op-
timum cooling/freezer solution. That all joints are well sealed 
ensures minimal heat/refrigeration leakage, with a minimized 
risk of condensation respectively. icing. 
A proper sealing is the most important on the warm side of the 
wall.

Nödvändiga verktyg
Necessary tools

I takpanelerna finns ett flyttbart mothåll som vid behov lätt kan 
efterjusteras justeras in mitt för väggpanelens kopplingslås.

Låsning av takpaneler
Cam-lock for ceiling panels

Tänk på att det ska finnas en gaffeltruck vid avlastningsplatsen

Keep in mind that there should be a forklift at the drop-off point

Hygienfogning
Hygienic sealing

Luftspalt / Ventilated space
Kylrum / Cooler, 40-60 mm
Frysrum / Freezer, 60-100 mm

Alternativ vid stora takytor

Luftningslist c-c 350-500 mm
Ventilating profiles 

Viktigt att täta på den varma sidan av styrlisten/fjädern

Important to seal on the warm side of the feather!

The panels are equipped with an adjustable counter piece easily 
fitted to align the camlock situated in the wall panel.

Pendling med ISO-balk

Pendling med ISO-bult

Tvätta med sprit och/eller tvållösning
Wash with alcohol and/or soap

*) *)

*)  Del av leverans
 Part of delivery

Justerbart mothåll i takprofil

!

Luftspalt / Ventilated space
Kylrum / Cooler, 40-60 mm
Frysrum / Freezer, 60-100 mm

Syllmontage för golvtyp I / Floor shred for floor type I

Butyl tape



Karmvärme 
Door frame heater,  
230 V / 140-200 W.

Tryckutjämningsventil
Pressure release valve,  
230 V / 20 W

Nödlarm
Man-in the room alarm, 
230 V / 60 W

Termostat, golvvärme
Thermostat, floor heating

Placera alarmlådan bredvid tryckutjämningsventilen.  
(Risk för kondensläckage från tryckutjämningsventilen).
Place the alarm control box beside the pressure release valve. 
(Risk of condensation leak from pressure release valve).!

Övriga installationer
Other installations
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Kondensvatten *) 
Drain water

Förårngare *) 
Evaporator  

Kylmedia *)
Coolants

Håltagning
Piercing

All håltagning för rör- och kabelgenomföringar 
skall utföras med genomföringshylsor av PVC, 
med tätning mellan isolering och bussning. 
Eftertätning invändigt i bussning utföres av resp. 
entreprenör.

All holes for pipe and cables shall be carried out 
with passage of a PVC-tube bushing, with a seal 
between the insulation and the bushing. 
Sealing the inside of the bushing is to be carried out 
by the contractor involved.

Golvvärmekabel
Floor heating, 
230 V / 15-20 W/m2.

Termostatgivare, golvvärme
Sensor, floor heating

Nödsignal
Emergency push-button,  
12 V

*)  Ej i leverans
 Not in delivery


