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1. Kata Pengantar
Sebelum melakukan pemasangan Panel Cold Storage, periksalah (baca) petunjuk dan
lampiran lainnya yang tersedia pada Petunjuk Pemasangan ini. Sebelum meletakkan
panel pada posisinya, lihat gambar denah panel yang dapat dengan tepat menunjukkan
dimana panel tersebut harus ditempatkan berdasarkan nomer kodenya.
Waktu barang telah sampai, cek packing list dan pastikan bahwa semua bagian
komponen sudah masuk dalam pengiriman. Sebelum menandatangani bukti penerimaan
barang, periksa semua bagian peti bila perlu mintalah dokumen ke pihak ekspedisi.
Jangan mengganti perangkat keras dan material tertentu selain yang disebutkan pada
buku pedoman ini. Pastikan untuk menggunakan peralatan yang tepat dan tenaga kerja
yang terlatih untuk muat ke truk. Mesin forklift atau dongkrak besar yang dapat
membantu dalam proses bongkar muatnya.. Pastikan juga adanya alat-alat standart yang
diperlukan untuk pemasangan Panel Cold Storage.
Syarat paling penting untuk memasang Panel Cold Storage ini adalah lantai yang datar
dan rata. Untuk referensi lebih lanjut, pastikan bahwa anda mencatatan nomer asli
pemesan dan daftar nomer seri pada Panel Cold Storage ini. Hal ini akan memudahkan
untuk pemesanan bagian pengganti (spare part) jika dibutuhkan.
Bilamana Panel Cold Storage telah terpasang pastikan fondasi atau lantainya utuh, tidak
miring atau retak. Fondasi atau ubin yang retak dapat mengeluarkan gas hydrogen
(bocor), dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan dinding Panel Cold Storage.
Tip utk menghemat waktu :saat Panel Cold Storage dibongkar adalah, urutkan
berdasarkan tipe panel : Panel Atap (Roof Panel), Panel Lantai (Floor Panel / PU Sheet),
Panel Dinding (Wall Panel), Panel Sudut (Corner Panel) dsb. Ini akan sangat menghemat
waktu anda.

2. Pengoperasian Cam-lock
Sebelum memasang Panel Cold Storage (sandwich panel), pelajari dulu cara kerja dan
pengoperasian Cam-lock.. Pelajari ilustrasi dan petunjuk-petunjuk pada gb. 1, 2 dan 3..
Untuk membuka kunci, putar tangkai kunci berlawanan jarum jam sampai Locking arm
menyentuh stopper, lihat gambar 1.
Teruskan memutar tangkai kunci sampai dengan ¾ putaran , sampai stopper berada pada
arah yang berlawanan dengan locking arm, lihat gambar 2.
Tekan panel secara bersamaan dan putar tangkai kunci ¼ putaran searah dengan jarum
jam. Locking arm akan menarik locking pin sehingga panel

Gb 1

Gb 2

Gb. 3
catatan: jika kunci-kuncinya terletak di sudut maka putarannya tidak pada posisi seperti
yang ditunjukkan pada gbr, lakukan langkah penguncian dengan seksama, kembalikan ke
posisi semula dengan membalik arah putaran

3. Mencegah kebocoran uap air
Karena Panel Cold Storage dicetak dengan menggunakan moulding dari besi sehingga
modul-modul panel mempunyai bentuk yang benar-benar siku (persegi) dan presisi dalam
ukurannya. Walaupun demikian pada setiap pemasangan sambungan panel perlu untuk
disealent (silicon) untuk mencegah kebocoran, karena ada kemungkinan kebocoran kecil
akan terjadi. Kebocoran yang terjadi dapat disebabkan pada pemasangan panel-panel
prefab yang miring, atau mungkin pada pemasangan yang telah benar sekalipun.
Temperature di dalam ruangan kemungkinan akan selalu dingin, tetapi pada temperature
luar akan terjadi fluktuasi yang terus menerus yang dapat menyebabkan pergerakan pada
material sehingga uap air dapat masuk ke dalam ruangan.
Sayangnya, tetesan air didalam tidak selalu terjadi secara langsung tepat pada tempat atau
lokasi sambungan panel yang bocor. Letak kebocoran kadang sulit untuk ditemukan.
Untuk menghindari waktu yang terbuang dalam mengatasi dan mencari kebocoran yang
mungkin terjadi, lapisi dengan sealent (silicon) bagian luar dan dalam pada setiap
pertemuan panel prefab. Lihat gbr 4. Untuk mengatasi hal-hal yang paling sering
menyebabkan kebocoran lakukan langkah sbb:
a. Semua dinding yang akan disambung harus di beri sealent (silicon), termasuk
juga potongan-potongan yang menonjol dan pada sambungan panel-panel
yang menggantung (optional). Lihat gbr. 5
b. Gunakan produk-produk sealent yang berkualitas Industrial. Pada sambungan
panel prefab bagian dalam pergunakan sealent yang berkualitas lebih tinggi
(bostik), untuk sambungan panel bagian luar dunakan sealent dengan
spesifikasi “glass & metal sealent”, jangan menggunakan “glass saelent”
c. Ketika panel-panel dibongkar atau diperluas, bekas silicon yang masih
menempel harus di bersihkan dan di buang.
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4. Panel Cold Storage Dengan Panel Atap & Lantai Tunggal
Panel Cold Storage yang berdiri berdekatan dengan dinding bangunan yang sudah ada
posisinya harus ada jarak yang tersedia minimal 2 inch hal ini dimaksudkan sebagai
berikut :
a. Untuk sirkulasi udara serta untuk menjaga terjadinya pengembunan pada
permukaan bagian luar panel Cold Storage.
b. Tembok dan plasteran tembok tidak dapat dijamin kelurusan dan
kedatarannya.
Apabila lantai Panel Cold Storage akan digunakan untuk muatan barang yang berat,
bagian bawah dari setiap lantai harus mendukung, lihat gb 7., dimana ditunjukkan
berbagai metode untuk meratakan lantai serta memberikan dasar lantai yang diisi dgn
pasir.

Gb 7
Gambar dan tandai pada lantai ukuran Panel Cold Storage yang akan dipasang. Periksa
dan pastikan panjang diagonal sudut-sudutnya sama, lihat gambar 8. Tentukan titik
tertinggi dari lokasi tersebut, panel lantai (floor panel) seharusnya selevel dengan titik
tersebut.

Gb. 8

5. Memasang Lantai Panel Cold Storage
Letakkan Panel Lantai (floor panel) tepat pada garis luar yang dibuat untuk Panel Prefab
Shelter. Pastikan panel tersebut adalah panel lantai (floor panel). Semua panel lantai
didisain secara khusus baik dalam hal density maupun material metal yang dipergunakan
karena bagian ini yang akan memikul beban yang paling berat. Pastikan sekali lagi panel
floor berada pada titik yang paling tinggi dari permukaan lantai. (lihat gambar 8)

Pasang bantalan (dari potongan kayu) disudut bawah serta diagonal panel seperlunya
untuk memastikan penyangga (support) serta permukaan (kerataan) panel sudah tepat.
Pastikan jarak pemasangan bantalan tidak lebih dari 23” dari tiap titik dibawah panel. Hal
ini menahan panel supaya benar-benar tepat dan untuk mengurangi pemborosan waktu
pemasangan.
Lanjutkan dgn memasang panel-panel lantai (floor panel) seperti pada gambar
perencanaan / denah, kunci tiap-tiap panel satu dgn lainnya. Lanjutkan sampai seluruh
panel lantai terpasang. Periksa lagi untuk memasatikan kerataan dan diagonalnya.
Untuk mencegah terjadinya miring dan melengkungnya posisi pintu, letakkan bantalan
pada panel lantai yang rata dibawah posisi kusen dari panel lantai, seperti yang
ditunjukan pada gbr 9. letakkan juga bantalan tambahan, di panel floor yang sama,
sepanjang area kusen pintu.
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6. Memasang Wall Panel (panel dinding)
Tentukan area kritis sebagai titik awalnya. Area yang paling kritis pada pemasangan
Panel prefab Shelter ini ada pada lokasi pintu. Bagian panel ini benar-benar harus
sempurna baik tegak lurusnya maupun perseginya untuk memastikan pengoperasian
pintunya dapat berfungsi dengan baik dan sempurna (tepat).
Mulailah dengan memasang panel sudut yang letaknya paling dekat dengan area kritis.
Dengan catatan bahwa lubang speed-lok harus selalu berada dibagian (posisi )sebelah kiri
pada saat memasang panel bagian dalam. Lihat gb 11.

Gb 11
Selanjutnya, pasang panel-panel secara tegak lurus sesuai dengan gambaran perencanaan
di bagian kanan dari panel sudut. Pastikan panel-panel bagian atas lurus. (Lihat gb. 10).
Hai ini akan membantu untuk memastikan bahwa panel benar-benar tegak lurus dan rata.
Kunci panel secara bersamaan sampai benar-benar terkunci. ( kecuali / tidak berlaku
untuk mengunci panel-panel lantai). Putar kunci pada panel-panel lantai hanya pada
posisi berlawanan. Cara cepat dan akurat untuk memeriksa kelurusan adalah dengan
mengukur jaraknya dari tepi panel atap sampai dengan panel vertical (tegak) terdekat
secara bersama-sama. Ukuran ini harus tetap untuk setiap gabungan panel untuk
menjamin ketepatan pemasangan dari Panel Cold Storage.
Selanjutnya, pasang panel bagian kiri dari panel sudut seperti pada gambar perencanaan.
Kunci panel-panel tersebut secara bersamaan, kemudian bagian lantai secara berpasangpasangan
Lanjutkan memasang panel-panel vertical yang satu arah, periksa panel-panel tersebut
untuk kesejajaran serta ukuran keseluruhannya. Apabila pemasangan panel-panel vertical
sebagian telah terpasang maka untuk atap panel utama bisa dipasang, untuk memulai

pemasangan atapnya. Lihat bagian 8 sebagai petunjuk untuk memasang sisa panel-panel
vertical serta sisa panel bagian atap. Periksa juga tegak lurusnya panel-panel dg 48” pada
waterpass. Atur bila perlu untuk merawat tegak lurusnya panel serta batas kondisinya.

7. Pemasangan Pintu
Letakkan engsel pintu masuk panel pada posisi yang sudah ada dengan panel vertical
lainnya. (panel pintu termasuk balok dan atau penguat untuk mencegah kerusakan selama
perjalanan pengiriman. Jangan memindahkan barang tersebut sampai pintu benar-benar
terkunci sesuia posisinya.)
Tahan pada posisi 48” pada waterpass pada permukaan dari panel pintu. Sewaktu panel
pintu diukur tegak lurusnya, kunci panel pintu dengan panel lainnya. Hal ini sangatlah
penting karena panel pintu menjadi tegak lurus (siku) dan empat persegi (diagonal). Jika
tidak, pintu yang tertutup dengan sendirinya tidak akan terkunci dengan tepat, dan akan
terjadi kebocoran selama ruangan didinginkan.
Periksa ketegaklurusan pintu dengan menggunakan 48” pada waterpass Untuk lebih
akuratnya, gunakan lot. Kedua sisi bingkai pintu harus benar-benar tegak lurus.

8. Pemasangan Panel Cold Storage Secara Keseluruhan
Lanjutkan sesuai dengan gambar perencanaan secara teliti, bagian ini adalah hal yang
kritis dalam pemasangan yg tepat serta kemungkinan pengembangan dimasa mendatang.
Pada gambar perencanaan akan ditunjukkan bagian akhir atap panel serta letak pengait
dan penjepit-penjepitnya. (lihat gb 12)
letakkan atap panel utama di bagian atas dari panel vertical seperti yang ditunjukkan pada
gambar perencanaan. Luruskan semua tepi-tepi (pinggir) bagian luar dari atap panel
dengan panel-panel vertical yang telah terpasang. Cara cepat dan akurat untuk
memerikasa pemasangan yang benar adalah dengan mengukur jaraknya dari ujung tepi
atap panel sampai gabungan panel vertical terdekat.(diagonalnya). Ukuran ini haruslah
11-1/2”, ukuran ini harus tetap pada setiap penggabungan panel untuk memastikan
ketepatan pemasangan pada walk-in (lihat gb 13)
Sekali waktu atap panel yang telah terpasang secara tepat, pengunci dinding dgn atap
lepas (pecah) di seluruh bagian pinggirnya. Sekali lagi, gunakan rangkaian kunci
pengganti yang akan membantu menjaga bangunan panel tetap empat persegi dan
ukurannya tepat.
Lanjutkan dengan memasang dinding dan atap panel dengan cara tersebut sampai seluruh
panel terpasang.

Setelah semua panel dipasang, pastikan semua Cam-lock telah terkunci pada floor panel
maupun dengan wall panel dan periksa kembali untuk memastikan semua sambungan
telah di lapisi dengan sealent.
Pelindung pintu dilapisi dengan pelat untuk lantai. Pada pintu yang terbuka, buat sediki
lubang berdiameter 3/16” dengan mengebor untuk melubangi lapisan pelatnya. Ketebalan
pelat pelindungnya antara ≠12-24 yang direkatkan dengan sekrup. Lihat gbr 14
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