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Siirrettävät rataputket

Siirrettävät rataputket sopivat käyttökohteisiin, jotka on 
tarkoitettu jäädytettäväksi vain osa-aikaisesti. Ne on helppo ja 
nopea purkaa ja uudelleen asentaa kerta toisensa jälkeen. 
Siirrettävät putket ovat osa myymäämme PARK ICE-konseptia, 
mutta siirrettävä rataputkijärjestelmä voidaan toimittaa myös 
erikseen.

Siirrettävät rataputket koostuvat kolmesta osa-alueesta: isoista 
jakotukeista, pienistä jakotukeista ja jäädytettävälle alueelle 
levitettävästä putkimatosta. Varastorullajärjestelmä sisältyy
yleensä toimitukseen. Siirrettävä ratajärjestelmä mitoitetaan 
käyttökohteensa mukaisesti; se voidaan rakentaa muutaman 
neliömetrin alueelle tai vaikka isolle tekojääradalle. Se sopii 
sekä sisä- että ulkokäyttöön. 

Siirrettävän radan putkimatto on joustavaa, erikoisvalmis-
teista valkoista muovimattoa. Putkimaton standardileveys 
on n. 70 cm ja pituus määräytyy kentän koon mukaan. Matto-
kaistaleet levitetään vieri viereen jäädytettävälle alueelle  ja 
yhdistetään pienten jakotukkien välityksellä isoihin jakotukkei- 
hin. Maton pohjarakenne on umpinainen ja jäädytysvesi ei 
pääse valumaan pohjan läpi hukkaan. Koska matto on väriltään 
valkoista, ei jäätä tarvitse erikseen maalata. 

Jakotukit voidaan rakentaa esim. kuvassa1 näkyvän Park Ice -
penkkijärjestelmän alle suojaan. Kun rata ei ole käytössä, 
kylmäaineet säilytetään putkimaton sisällä ja mattokaistaleet 
kerätään varastointirullille odottamaan seuraavaa käyttö-
kertaa.  

Yllä olevasta kuvasta näkyy jakotukkien sijoittelu 
PARK ICE - penkkijärjestelmän yhteyteen. 
Jakotukit ja apujakotukit on sijoitettu penkkien alle 
suojaan ja putkimatto kaistaleet lähtevät penkkien 
etureunan alta kenttäalueelle. Penkit kehystävät 
luisteltavan alueen ja toimivat samal-la 
luistelijoiden istuintasoina. 

Jos siirrettävä rataputkijärjestelmä toimitetaan 
ilman penkkejä (esim. normaaliin jäähallikäyt-
töön), tulee jakotukit sijoittaa kenttäalueen 
ulkopuolelle ja suojata kolhuilta muulla tavoin. 

PARK ICE - on myymämme kokonaisuus, jossa asiakkaalle tarjotaan koko siirtokenttätoimitus ns. avaimet käteen 
periaatteella. Park Ice- toimitukseen sisällytetään seuraavat osa-alueet:

Siirrettävä ratajärjestelmä ja varastointijärjestelmä 
Park Ice- penkkijärjestelmä ja porttirakenteet  tai muunlainen laitarakenneratkaisu
Kylmälaitekoneisto ja kylmäaineet 
Koneet ja laitteet jäänhoitoa varten

Lisäksi saatavilla on erilaisia lisävarusteita. Jokainen Park Ice -toimitus räätälöidään tapauskohtaisesti asiakkaan 
toiveiden mukaiseksi. Kaikki suunnittelu- ja asennustyöt sisältyvät toimitukseen.  

 


