
 

Návod ke správné montáži a k užívání 

 

Chladicí / Mrazicí boxy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úvod 

 

Tento provozní manuál má za úkol popsat vzhled a provozní pravidla termo-izolačního 

chladícího boxu.  

 

Box může být instalován, uváděn do provozu a udržován oficiálními servisními středisky 

stejně jako dalšími subjekty a společnostmi, zabývajícími se údržbou na základě pověření 

výrobce.  

 

Tento manuál obsahuje certifikační údaje.  

 

1. Popis a funkce výrobku 

1.1 Účel 

Termo-izolační chladicí boxy typu KCX (střední teplota) a KXH (nízká teplota), dále uváděné 

vždy jako chladicí boxy, jsou určeny pro krátkodobé skladování chlazeného (mraženého) 

potravinářského zboží ve vytápěných a nevytápěných prostorách a v užitných budovách, kde 

se teplota okolního vzduchu pohybuje v rozmezí od mínus 30 do plus 40 C a s relativní 

vlhkostí maximálně 80 procent.  

 

1.2 Technická specifikace 

Základní parametry a technická specifikace chladicích boxů dodávaných jako sady panelů 

jsou: 

I. Celkové rozměry chladicího boxu by měly odpovídat ustanovením uvedeným v dodací 

smlouvě. 

II. Doporučená vnitřní teplota je 

- od minus 5 do plus 5 C – pro zařízení se střední teplotou 

- maximálně do minus 18 C – pro zařízení s nízkou teplotou 

III. Faktor termo-izolační tepelné vodivosti je 0,025 +/- 0,005 Wt/mC. 

IV. Tepelná izolace je 80 (nebo 100) mm silná 

V. Absolutní zatížení podlahy by nemělo překročit 15000 N/m
2
 (1500 kgf/m

2
) při skladování 

potravinového zboží v policích a 3,106 N/m
2
 (30 kgf/cm

2
) pod podpěrami boxů nebo 

přepravních vozíků.  

 

1.3 Vzhled a funkce výrobku 

Chladicí box se skládá ze sady panelů:boční panely, strop, podlaha, dveřní rám, dveře, rohové 

prvky – stojany.  

Dveře jsou vybaveny rukojetí se zabudovaným zámkem, který se zamyká zvenčí a zevnitř jej 

lze odemknout bez klíče. Dveře jsou zavěšeny na pantech s kroutícími dílci, které zajišťují 

samozavírání dveří.  

Pro chlazení vnitřních prostor chladicího boxu je nezbytné použít odnímatelný monoblok 

s chladicí jednotkou, který by měl být, podle doporučení výrobce, instalován do jednoho 

z bočních panelů.  

 

2. Certifikační údaje 

2.1 Dodávaná sada 

Dodávaná sada by měla obsahovat box (jako sadu panelů), provozní dokumenty, odnímatelné 

části a montážní díly (Tabulka 2). 

 

 

 



Tabulka 2 – Dodávaná sada: Chladicí box o kapacitě .....m
3
. 

Název Množství, počet (m,kg) 

Provozní manuál 1 

Podlahové panely   

Stropní panely * 

Boční panely * 

Přepážky * 

Dveřní rám 1 

Vzpěry 4 

Dveře 1 

Dveřní pant   

s uchycovacími prvky: 2 

šroub M3x20 16 

krytka 16 

Klika dveří se zámkem (nesmontovaným) 
s uchycovacími prvky 1 

šroub M6x75 2 

šroub M6x20 2 

Prahový pásek s uchycovacími prvky 1 

samořezný šroub 4.2x16 5 

samořezný šroub 4.2x25 5 

Krytka 6 10 

Krytka 4 1 

Rozvodná krabice 1 

2-sekční koncový člen 1 

Kabelová svorka se členy 4 

Samořezný šroub 4.2x16 8 

PVC vední 2x0.75 * 

Izolační obal, m * 

Bílá silikonová těsnící hmota (1nos/10m
3
)   

Šedá plastová těsnící hmota (kg) 0.5 

Úhlové díly 36x36x400  * 

samořezný šroub 4.2x16 * 

(4 nos.na jeden úhlový díl)   

Uchycovací členy pro box a zakončovací 
prostor 3 

 

 

* - hodnota závisí na objemu chladicího boxu 

2.2 Přejímací protokol 

Chladicí bos typu KXC (KXH) o objemu ....m
3
 

výrobní číslo..... 

splňuje požadavky a specifikace ... a byl shledán vhodným pro provoz. 

Datum vydání......200_ 

Osoba odpovědná za převzetí..........(podpis) 

Zde razítko 

 

2.3 Záruka poskytnutá výrobcem 

Výrobce zaručuje, že chladicí box splňuje požadavky specifikace .... „Specifikace termo-

izolačního chladicího boxu“, za předpokladu, že jsou splněny podmínky a předpisy při 

přepravě, skladování, instalaci a provozu uvedené v Provozním manuálu.  



Záruční doba pro provoz chladicího boxu je 12 měsíců od data uvedení do provozu, ale ne 

více než 18 měsíců od data výroby.  

Záruční doba pro skladování chladicího boxu je 6 měsíců od data výroby . 

Záruka je platná, pokud jsou předloženy níže uvedené doklady: 

- Provozní manuál 

- Zpráva o uvedení do provozu (vzor je uveden v Příloze A); 

- Technická zpráva (vzor je uveden v Příloze B); 

- Smlouva o údržbě uzavřené s odborným subjektem. 

Záruka je zrušena pokud: 

- byla částečně nebo úplně porušena pravidla přepravy, skladování, montáže a provozu, která 

jsou uvedena v Provozním manuálu.  

- uvedení do provozu nebo pravidelná údržba byly provedeny subjektem, který k těmto 

činnostem není oprávněn 

- konstrukce produktu byla upravena bez předchozího písemného souhlasu výrobce 

 

3. Účel použití 

3.1 Obecné instrukce 

Provozní manuál obsahuje informace nutné ke správnému provozu a údržbě chladicího boxu, 

když je využíván výhradně k chlazení. 

Životnost a bezpečnost chladicího boxu závisí na dodržování bezpečnostních předpisů.  

 

3.2 Bezpečnostní varování 

Bezpečnost elektrického zařízení chladicího boxu je zajištěna konstrukcí vestavěného 

uzemnění chladicího boxu a konstrukcí zabezpečení elektrického zařízení chladicího boxu.  

Pokud je konstrukce uvedeného zařízení porušena, výrobce není odpovědný za bezpečnost 

elektrického zařízení.  

 

3.3 Požadavky na prostory 

Když je chladicí box instalován ve vnitřních prostorách, měly by být splněny následující 

požadavky: 

- prostory musí být suché a dobře odvětrávané 

- doporučený poměr objemů chladicího boxu a okolního prostoru by měl být nejméně 1:3,5 

m
3
/m

3
 

Pokud není daný poměr správný, prostory by měly být vybaveny systémem odvětrávání 

zplodin. Porušení této podmínky bude mít za následek narušení chladicího režimu a následné 

zvýšení spotřeby elektrické energie.  

- chladicí box by měl být instalován ve vzdálenosti alespoň 0,1 m od zdí a 0,6 m od stropu. 

Průchod k chladicímu boxu by měl být alespoň 0,7 m široký.  

Chladicí box by neměl být vystaven přímému slunečnímu záření a měl by být umístěn ve 

vzdálenosti alespoň 1,5 m od jiného zdroje tepla.  

- podlaha by měla být položena ve vodorovné poloze 

- povrchové nerovnosti by neměly být větší než 2 mm. Sklon podlahy by neměl být větší než 

1 procento.  

Když je chladicí box instalován, jakákoliv povrchová nerovnost a nadměrný sklon podlahy 

mají za následek vzájemné posunutí panelů a z toho plynoucí ztrátu těsnosti boxu, která má za 

následek zvýšení spotřeby elektrické energie.  

Důležité! Když je chladicí box instalován venku nebo v užitkových budovách, měl by být 

instalován na rovnoměrné betonové nebo asfaltové podlahy. Přípustné povrchové nerovnosti 

podlahy by neměly překračovat 3 mm, ale podélný a boční sklon podlahy by neměl překročit 

1,5 procenta.  



 

3.4 Příprava pro montáž a demontáž 

Panely by měly být montovány při teplotě okolního vzduchu alespoň 12 C za předpokladu, 

že tyto panely byly ochlazeny na tuto teplotu minimálně na dobu 24 hodin (nejlepší teplota 

pro montáž je 23 +/- 2 C).  

Než jsou panely smontovány, odstraňte ochrannou vrstvu a umístěte samolepicí těsnění do 

zvláštních drážek dílců napravo a nalevo od jejich „hrotů“.  

Důležité! Spoje panelů „hrot-do-drážky“ jsou společně spojeny stlačením jednoho z konců 

panelu a následně spojením po celé délce panelu tímto způsobem.  

Montáž chladicího boxu by měla být započata postupně od podlahových panelů. Postupná 

montáž je podrobně znázorněna na Schématu č. 1. 



 
Schéma č. 1 – Postupná montáž chladicího boxu 



 

Při provádění montáže podlahové části by jedna měla být položena svým okrajem ke stěnové 

části tak, aby začínala u spoje bočního panelu a podpěry a vytvořila roh. Při montáži bočních 

panelů by tyto měly být umístěny k „hrotům“ směřujícím stejným směrem jako ty na dveřním 

panelu (nalevo od osoby provádějící montáž, která je uvnitř chladicího boxu). Montáž boční 

stěny by měla proběhnout jako poslední a je hotova poté, co byla spojena se třetí a čtvrtou 

podpěrou.  

 

Panel s dveřním rámem může být namontován na kteroukoliv stěnu chladicího boxu. Montáž 

dveří by měla být zahájena přiložením dveřních pantů (viz. Schéma č. 2). V tomto případě by 

samo-zavírací část pantů měla směřovat dolů. Pant je přiložen zarovnáním otvorů jedné strany 

pantu a dveří a následně jejich uchycení šrouby M6x20. Poté jsou dveře s panty stejným 

způsobem zavěšeny na panel s dveřním rámem. Upevňovací šrouby by měly být zakryty 

ozdobnými krytkami.  

 

Klika a zámek dveří chladícího boxu (viz. Schéma č. 3) jsou instalovány podle následujících 

kroků: 

- navlhčete gumový kroužek na dříku (položka 4) a centrální fixační otvor ve 

(venkovní) klice dveří (položka 2) se zabudovaným zámkem silikonovým 

lubrikantem; 

- nasaďte těsnění z pěnové gumy (položka 1) na kliku dveří vybavenou zámkem 

(položka 2) a na (vnitřní) bezpečnostní kliku dveří (položka 5); 

- vložte dřík s gumovým kroužkem (položka 4) do centrálního fixačního otvoru 

venkovní kliky a nasaďte na něj expanzní objímku (položka 3); 

- nainstalujte venkovní a vnitřní kliky do otvorů ve dveřích; 

- vložte dva šrouby M6x75 (položka 6) do fixačních otvorů vnitřní kliky a utáhněte je; 

Upevněte jednotku západky dveřního zámku (západku a pásek) do dveřního rámu 

pomocí šroubů M6x20. Zavřete dveře poté, co je pohyblivá páka vnitřní kliky 

aretována nahoře. Zkontrolujte přiléhavost dveřního těsnění pohledem z blízka. Pokud 

kvůli nedostatečné těsnosti dovnitř proniká světlo, mělo by tomuto být zabráněno 

upravením polohy západky dveřního zámku. Poté, co jsou úpravy dokončeny, všechny 

upevňovací díly by měly být konečně utaženy.  

 

Vystříhejte otvor do bočního panelu, aby bylo možné umístit chladící jednotku a také otvor o 

průměru 65 mm pro kompenzační ventil, když jsou instalovány chladící boxy typu KXH.  

 

Při montáži stropu je nutné dbát zvýšené opatrnosti, když je instalován první panel, protože 

by měl být hladce a rovnoměrně tlačen dolů, aby se zabránilo vzniku jakýchkoliv mezer. 

Tento proces lze zajistit pomocí kladiva a dřevěného bloku o rozměrech 80x80x400 mm. 

Ostatní stropní panely jsou spojeny stejnou cestou.  

 

Poté, co je montáž dokončena, by měly být dodatečně zevnitř posíleny, pomocí 36x36x400 

mm úhlových dílů, všechny spoje panelů boxu s kapacitou 18 m3 a více. Úhlové díly jsou 

instalovány na každém vrchním a spodním spoji bočních panelů a slouží k jejich připevnění 

mezi sebou, k podlaze a ke stropu a na každém spoji stropu a podlahy, pro spojení stropu a 

podlahy s bočními panely a navzájem.  

 

Když je uvnitř chladícího boxu instalováno přepažení, mělo by být po celém obvodu 

oboustranně upevněno úhlovými díly o rozměrech 36x36x1200. 

 



Prahový pás je připevněn šrouby, které jsou součástí dodávané sady chladícího boxu (šroub 

4.2*16 -  5 nos., šroub 4.2*25 – 5 nos., a otvory o průměru 3.5 mm, následně vyvrtané 

v podlahovém panelu). 

 

Pokud je to nezbytné, chladicí box je možné utěsnit plastickou těsnící hmotou, která je 

součástí dodávané sady. 

 

Zavěšení dveří 

 
Schéma č. 2: Instalace dveřních pantů 

1 – Dveře 

2 – Boční panel 

3 – Šroub M6x20 

4 – Ozdobné krytky 



 
Schéma č. 3: Instalace uzamykatelné kliky dveří 

1 – Těsnění z pěnové gumy 

2 – Vnější klika 

3 – Pouzdro vzpěry 

4 – Tyč s gumovým kroužkem 

5 – Vnitřní klika 

6 – Šroub M6x75 

 

Pokud je to nezbytné, chladicí box je dodatečně utěsněn plastickou těsnící hmotou, která je 

součástí dodávané sady.  

Když jsou instalovány boxy typu KXH, je nezbytné nastavit WEH (proudem vyhřívání 

vedení) dveří (Schéma č. 4, Schéma č. 5) a kompenzační ventil (Schéma č. 6), které jsou 

dodávány na vyžádání.  

 
Schéma č. 4 – Instalace dveřního WEH 



1 – Profil 15 

2 – WEH 

3 – Měkká vložka 

(těsnící směs dveří) 

 
Schéma č. 5 – Zapojení dveřního WEH 

1 – Pouzdro koncovky 

2 – WEH 

3 – Dveře 

4 – Spojka kabelů (vedení) 

5 – Rozvodná krabice 

 

Dveřní WEH je instalován následovně: 

- odstraňte profil, položku č. 1 (Schéma č. 4), vložte WEH do otvoru ve dveřích 

(položka č. 4), protáhněte vedení skrz otvory vytvořené v profilu, položka č. 1, do 

měkké vložky, položka č. 3, a připojte je ke koncovkám v rozvodné krabici, položka č. 

5 (Schéma č. 5).  

- instalujte profil, položka č. 1 

Otvory, kterými je vyveden dveřní WEH, by měly být vyvrtány tak, aby přesně plnily svůj 

účel. Když je instalován kompenzační panel, měl by být do bočního panelu vyvrtán otvor o 

průměru 65 mm. Proveďte instalaci v souladu se Schématem č. 6.  

Nikdy neumisťujte ventil v horní části panelu naproti jednotky monobloku.  



 
Schéma č. 6 – Instalace kompenzačního ventilu 

1 –Kompenzační ventil 

2 – Boční panel 

3 – Válec ventilu 

4 – Kryt ventilu  

 

Chladící box by měl být osvětlen světelným zdrojem a toto by mělo být provedeno 

zákazníkem.  

Doporučuje se, aby elektrické příslušenství (Schéma č. 7, Shéma č. 8) bylo připojeno poté, co 

je úplně nainstalována chladicí jednotka (v souladu s Provozní příručkou chladicí jednotky).  

 
Schéma č. 7 – Schéma zapojení 

1 – Automatický vypínač 

2 – Rozvodná krabice 



3 – PVC vedení 

4 – Vypínač osvětlení boxu (je dodáván s chladící jednotkou) 

5, 6 – Rozvodná krabice 

7 – Dveřní WEH 

8 – Kompenzační ventil 

9 – Tubus vnitřního osvětlení 

10 – Chladící jednotka 

 

Chladící jednotka 

 

Schéma č. 8 – Schéma zapojení připojení dveřního vyhřívání a kompenzačního ventilu WEH 

X1, X2 – Rozvodné krabice 

H – boxy vnitřního osvětlení 

Q – automatický vypínač 

XP – zástrčka 

SX – konektorová zásuvka 

S – vypínač osvětlení boxu 

R1 – kompenzační ventil WEH 

R2 – dveřní WEH 

 

3.5 Provozní proces 

Předtím, než je box uveden do provozu, je nutné: 

- odstranit ochrannou fólii z vnějšího a vnitřního povrchu panelu; 

- omýt vnější a vnitřní povrch boxu horkou vodou s neutrálními saponáty, opláchnout je 

čistou vodou a dosucha vytřít.  

Do chladícího boxu by měly být vkládáno potravinové zboží až když bylo dosaženo 

požadované teploty. Aby byla zajištěna běžná činnost boxu a aby byla v chlazeném prostoru 

udržena nastavená teplota, je nezbytné aby: 

- byly do boxu vkládáno potravinové zboží vyhlazené (zmrazené) na nastavenou teplotu 

- během vkládání a vyjímání potravinového zboží by měly být dveře ponechány 

otevřené tak krátce jak je to jen možné. 

Pravidla skladování potravin jsou následující: 

- potravinové zboží by mělo být uskladněno tak, aby mezi jednotlivými kusy byly 

mezery, čímž se předejde jakýmkoliv problémům s cirkulací vzduchu v chlazeném 

prostoru na policích, kolem pohyblivých závěsů nebo v kontejnerech; 

- potravinové zboží, které snadno uvolňuje nebo přejímá pachy by mělo být skladováno 

v utěsněných kontejnerech nebo zabalené v polyetylénové fólii či jiném izolačním 

materiálu.  

Pokud se během provozu chladícího boxu vyskytne jakákoliv porucha, měl by být neprodleně 

kontaktován technik servisního střediska.  

 

3.6 Pravidla skladování 

Chladící box by měl být skladován v přepravních kontejnerech výrobce, ve vnitřních 

prostorách nebo přístavcích, při minimální teplotě okolního vzduchu mínus 35 C a 

s maximální relativní vlhkostí 80 procent.  

 

Doba skladování by neměla překročit 6 měsíců.  

 

3.7 Přeprava 



Zabalený chladící box by měl být přepravován jakýmikoliv přepravními prostředky v souladu 

s platnými místními předpisy.  

 

Během přepravy je nutné: 

- ochránit přepravní kontejnery před mechanickým poškozením; 

- zajistit stabilní polohu zabaleného výrobku 

NIKDY NEPŘEKLÁPĚJTE KRABICE! 

 

4. Údržba 

4.1 Obecné 

Byly stanoveny dva typy údržby produktu: provozní a plánovaná. 

 

Provozní údržba zahrnuje sledování teploty uvnitř chlazeného prostoru, kontrolu správného 

skladování a kontrolu vhodného vnitřního osvětlení.  

 

Během provozu by měl být chladící box udržován čistý. Vyhněte se použití jakýchkoliv 

brusných a korozívních čistících prostředků během čistící procedury.  

 

Plánovaná údržba by měla být prováděna podle jednoročního časového harmonogramu, který 

by měl být vytvořen odpovědným střediskem technických služeb a která předchází plánované 

každoroční kontrole.  

 

Plánovaná údržba by měla určit komplex běžných činností, prováděných ve dvouměsíčních 

intervalech, bez ohledu na provozuschopnost boxu a čas zahájení údržby.  


