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YLEISTÄ 

 

  

Tilamoduulin (kontti) koot perustuu ISO-standardin 

ulkomittoihin. Käytämme tiloissamme kokoja 

8`(1.4x2.4m) 10`(2.43x2.9m) 16`(2.43x4.8m) 

20`(2.43x6m) ja 24`2.4x7.35m). Moduuleissa 10` - 

24`on konttikulmat kuten merikonteissa.  

Tilat valmistetaan kuivissa, lämpimissä 

tuotantotiloissa ja ainoastaan kootaan 

rakennuskohteessa.  

Tilamoduulia voidaan kuljettaa kuorma-autolla ja 

laivalla kuten merirahtikonttia. n 

Tilaratkaisun pohjana toimii modulaarinen 

yhdistettävä merikontin mittojen pohjalta 

suunniteltu teräsprofiilirunko.  

Yhdistettävissä konttitiloissa liitoskohdat 

lämpöeristetään sekä ulkosaumaan asennetaan 

silikoni/ kumitiiviste.  

Tilat sähköistetään asiakkaan tarpeen mukaan. 

liitäntä 16A tai 32A pistokeliitäntä ulkoista  

 

 

 

 

sähkönsyöttöä varten, sähkölämmitys, valot, 

kytkin, pistorasia 2 kpl, keskus. 

Tilaa voidaan rakentaa ylöspäin max. 3 konttia 

päällekkäin.  

TOTEUTUSVAIHTOEHTOJA 

 

 

Tilamoduuleista voidaan rakentaa erilaisia ja 

kokoisia tiloja aina yhden kontin koosta vaikka 

tuhansien neliöiden koulutiloihin.                            

Tiloista voidaan rakentaa toimistoja, majoitustilaa, 

moduuliasuntoja, huoltotilaa, saniteettitiloja, 

kuivaustiloja (CTR kuivuri), myyntitiloja, kioskeja, 

pesulakontteja, tuotantotiloja, kouluja jne. 
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TEKNISET TIEDOT 

Sisäkorkeudet valittavissa 2.350m, 2.540m, 2.7m  

 

ERISTEET:  

Eristeinä on useita vaihtoehtoja PU, PIR tai 

villaeristys 

SEINÄELEMENTTI:  

0,5mm teräs, polyesteri pinnoite sisä - ja 

ulkopuolella, eriste välissä 

LVIS TEKNIIKKA 

Tiloihin asennetaan ilmanvaihto, kuivaus, vesi – ja 

viemärilaitteet tarpeen mukaan.  

Ilmanvaihtolaitteiden vaihtoehtoja 

varusteluosiossa 

KATTO 

Jokaisessa yksittäisessä moduulissa on loiva 

kaarevan muotoinen pitävä ja lumikuorman 

kestävä peltikatto. 

Tiloihin voidaan rakentaa myös erillinen harja- tai 

lapekatto. 

IKKUNAT 

Kaksinkertaiset PVC-ikkunat yhdistetyillä 

sälekaihtimilla 

TILOJEN VÄRI: 

Perusväri on RAL 7035. Muut värit tilauksesta 

VARUSTELU 

Tilat varustellaan tilaajan tarpeen mukaan 

kalusteilla, kaapistoilla, hyllyillä, keittiö, wc yms. 

laitteilla.  

Tiloihin voidaan rakentaa väliseiniä, ikkunoita ja 

ovia tarpeen mukaan. 

 

 

Tilat voidaan varustaa energiantarpeen 

käyttövoiman lähteeksi esim. aurinkopaneeli-

tekniikalla.   

SANITEETTITILAT 

Tiloihin rakennetaan tilaajan tarpeen mukaan wc, 

suihku, sauna tms. yksiköitä. Saniteettitiloihin 

asennetaan kontin ulkopuolelle liitännät vedelle ja 

viemärille. Liitännät on helppo kytkeä ulkopuoliseen 

vesi -ja viemäriverkkoon.  

Liitännät tulee eristää pakkakelien varalta. 

 

TESTIT 

Tilamoduulista on teetetty ulkopuolisella toimijalla 

tiiveystesti. Teetimme myös verrokkikontista saman 

testin. Testitulokset liitteenä.  

 

 

 

 

IntLog 
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KUIVAUS JA KOSTEUDENHALLINTA 

Tilat voidaan tarvittaessa varustella 

kosteudenpoistojärjestelmillä, jotka soveltuvat 

erityisesti: 

- Kuivaustarpeisiin 

- Varastoinnin kosteudenhallintaan 

- Kiinteiden ja siirrettävien tilojen pysyvään tai 

väliaikaiseen kosteuden hallintaan 

- Kosteudenhallinnan ja alipaineen 

muodostuksen sekä ilman vaihdon 

yhdistämiseen 

KUIVAUSTEKNIIKKA 

Tekniikkana käytetään Corroventa Avfuktning (CTR) 

kuivaustekniikka. Laitteisto on markkinoiden 

edistyksellisin järjestelmä, jolla pystytään 

muodostamaan kuivaus- ja kosteudenhallinta 

maksimaalisen tehokkaasti kuivaus-energiankäyttö 

suhteeltaan. Erityisesti kyseisenlaisiin tarkoituksiin 

kehitetty laitteistojen HomeVision- ohjausjärjestelmä 

mahdollistaa kastepisteen automaattisen laskennan, 

jolloin laitteisto huomioi kosteuden todellisen määrän 

eri lämpötilaisissa ilmamassoissa käyttäen laitteistoa 

vain tarvittaessa säädettyjen parametrien mukaan, 

säästäen merkittävästi energiaa. 

 

 

ADSORPTIOTEKNIIKAN LAITTEISTOT: 

- CTR STD-TT – ohjaus HomeVision Pro 

- CTR 300TT-2 - ohjaus HomeVision Pro  

- CTR 500-TT – ohjaus Manuaalinen 

KONDENSSITEKNIIKAN LAITTEISTOT: 

- Corroventa K3 – ohjaus manuaalinen 

- Corroventa K3HP – ohjaus manuaalinen 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

VARASTOINTI JA SÄILYTYS 

Toteutetaan valmiiksi konttiin asennetun CTR-STD tai 

300TT-2 järjestelmän pohjalle. Soveltuvuus sekä 

kuivaus- että ylläpito ja varastointi tarkoitukseen 

TILAT 

Soveltuvat laitteistot määritellään, suunnitellaan ja  

 

toteutetaan kunkin kohteen tai tilan kuivaus- ja 

kosteudenhallinta vaatimusten mukaisesti.  

       

 

 

Verrokki 
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KUIVAINJÄRJESTELMÄN ASENNUS 

Alla oleva kuva ylhäältä katsoen 

 

Kuivainjärjestelmä asennetaan yleisimmin 

seinärakenteen yläosaan riittävä jäähdytysväli 

huomioiden. Tarvittaessa voidaan asentaa myös 

kattoasennuksena tai lattiatasoon. Kuivailma jaetaan 

tilaan erillisellä kuivailman kanavalla ja ilmaa 

tasapainottavilla suuttimilla. Kanavistoa voidaan 

tarvittaessa muokata käyttötarpeen mukaan. 

 


