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Eldonin hygieeniset seinäkotelot on suunniteltu elintarvike-, juoma- ja 
lääketeollisuuden asiakkaiden tarpeisiin sekä muuhun hygieenisessä 
ympäristössä tapahtuvaan toimintaan, jossa edellytetään korkeaa 
puhtaustasoa. Hygieenisten mallien käytön pääasiallinen syy on estää 
epäpuhtauksia päätymästä tuotteisiin, koska valmistajaa koskee 
tuotevastuu.

Edellä mainittujen toimialojen valmistusympäristöjen turvallisuus 
edellyttää erityisesti tehtaiden ja laitteistojen puhdistamista ja 
desinfiointia, jotta tuotteisiin ei pääse vaaratekijöitä kuten mikrobiologisia, 
kemiallisia tai muita vieraita hiukkasia, ja jotta ne eivät pääse pilaamaan 
toisiaan. Jos laitteiston hygieeninen suunnittelu ontuu, sitä on vaikeaa 
puhdistaa. Puhdistaminen ja desinfiointi tuhoavat bakteereja ja vievät 
niiltä ravinnon. Nämä toimenpiteet voi tehdä helposti ja sujuvasti 
hygieeniseksi suunnitelluissa rakenteissa.

Hygieenisen suunnittelun pääperiaatteet ovat oikeiden materiaalien 
valinta ja kotelon helppo puhdistettavuus. Tuotteissa ei saa olla 
sellaisia pintoja tai kuollutta tilaa, joihin neste tai kiinteä aines pääsee 
kertymään. Ihanteellinen materiaali on täysin tasaista ja yhtenäistä, 
tiivistä, läpäisemätöntä, lujaa, kulutusta kestävää, syöpymätöntä, 

myrkytöntä, likaamatonta, huoltovapaata sekä valmistettavan tuotteen, 
puhdistusaineiden ja desinfiointiaineiden kanssa reagoimatonta. Yleisesti 
ottaen ruostumaton teräs on parhaimpana pidetty hygieenisten 
rakenteiden pintamateriaali. Tiiviisteenä käytetään silikonia, joka kestää 
hyvin erilaisia lämpötiloja ja kemikaaleja sekä vettä.

Tiukkoja hygieniastandardeja tarvitaan, jotta tuotteet ovat turvallisia 
ihmisten käyttää ja jotta niissä ei esiinny vierasta ainesta kuten 
bakteereja, viruksia, loisia, hometta tai puhdistuskemikaalien jäämiä.

“Hygienian merkitys kasvoi nopeasti, kun pieneliöiden rooli 
taudinaiheuttajina selvisi, ja hygieniaa pidetään nykyään turvallisen 
elintarviketuotannon kulmakivenä.” 

Handbook of Hygiene Control in the Food Industry, H. L. M. Lelieveld

Uusi mallisto täyttää elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuuden tiukat 
terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Malliston kotelot voidaan puhdistaa 
helposti, nopeasti ja asianmukaisesti myös painepesurilla ja kuumalla 
vedellä.

Hygieenisten seinäkotelojen malliston nimi on HDW (sanoista hygienic 
design wall-mounted) ja sen koteloissa on korkean tason suoja sekä 
sileät ja raottomat pinnat. Koteloissa on sileät, itsestään kuivuvat pinnat, 
erikoisrakenteiset hygieeniset lukot ja piilosaranat, minkä lisäksi niiden 
yläosassa on 30 asteen kallistus ja 30 mm:n ulkoneva reuna. Kotelojen 
rungot ja ovet on valmistettu ruostumattomasta AISI 304 -teräksestä.

Kotelot on tiivistetty irrotettavalla yksiosaisella sinisellä silikonitiivisteellä, 
joka kestää voimakkaita puhdistusaineita. Malliston tuotteisiin on 
saatavilla erityisiä hygieenisiä lisävarusteita kuten kaapelitiivisteitä, 
seinäasennuskiinnikkeitä ja säätöjalkoja. HDW-mallisto on IP66/69/69K-
sertifioitu ja sen kotelot voidaan puhdistaa painepesurilla ja kuumalla 
vedellä.

Hygieeniset ominaisuudet lyhyesti:

 � Täyttää hygieniaa koskevien standardien EN 1672-2 ja ISO 
14159 sekä EU:n konedirektiivin 2006/42/EU ja hygieenisen 
suunnittelun ohjeen EHEDG 13 vaatimukset.

 � Suojausluokat IP66 ja IP69 standardin IEC 60529 mukaisesti ja 
suojausluokka IP69K standardin ISO 20653 mukaisesti koskien 
paine- ja vesipesua.

 � Luokan IK08 suojaus iskuilta standardin IEC 62262 mukaisesti.

 � Katon 30 asteen kallistus ohjaa nesteet pois.

 � Yksiosainen silikonitiiviste tiivistää oven ja rungon välin 
aukottomasti.

 � Sininen silikoni on Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) 
hyväksymä ja erottuu selkeästi elintarvikkeista.

 � Erikoisrakenteiset itsestään kuivuvat lukot.

 � Kotelon sisään jääviin saranoihin ei kerry likaa.

 � Katossa 30 mm:n ulkoneva reuna.

 � Ovessa on kahdeksan asteen kallistus, mikä tekee siitäkin 
itsestään kuivuvan.

Johdanto   |   Hygienian hallinta Yleiskuvaus   |   Hygieenisten seinäkotelojen mallisto
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Materiaali:
Runko: 1.5 mm. Ovi: 2 mm. Karhennettua ruostumatonta AISI 304L terästä 
Asennuslevy: 2 mm:n galvanoitu teräs.

Runko-osa:
Yksiosainen runko, taitetut ja hitsatut saumat. Rungon yläosassa on eteenpäin 
kallistuva kattolevy, jonka kaltevuus on 30 astetta. Se ulottuu 30 mm rungon yli ja 
suojaa ovea nesteiltä. Taitetut ja hitsatut saumat.

Ovi:
Kulmista muotoiltu, yhdestä kappaleesta valmistettu, kallistuskulma 8º. Pinta-
asennettava, 120º astetta avautuva. Voidaan asentaa avautumaan vasemmalle tai 
oikealle (vaatii työstämistä).

Sisäpuoliset saranat:
Oven sarana on suunniteltu siten, että ne jäävät suljetun kotelon sisäpuolelle, kun 
ovi suljetaan. Näin vältytään likaantumilta, jotka kertyvät tiivisteen ulkopuolella oleviin 
saranoihin. Kotelo on helppo puhdistaa.

Tiiviste:
Tiiviyden varmistaa yhtenäinen irrotettava sininen silikonitiiviste, joka on FDA 21 CFR 
177.2600 -vaatimusten mukainen.

Lukitus:
Ruostumattomasta AISI 316 -teräksestä valmistettu HD-lukko ja sininen silikonitiiviste, 
jotka täyttävät DIN EN 1672-2:2009 normin.

Asennuslevy:
Kiinnitetty kaapin taakse hitsattuihin M8-tappeihin. Vähintään 800 mm korkeiden tai 
leveiden kaappien asennuslevyn kaikki reunat on taitettu kestävyyden lisäämiseksi. 
Asennuslevyssä on merkinnät 10 mm välein asennusta helpottamaan.

Kaapelitulo:
Laippa-aukkoa ei ole vakiovarusteena.

Kotelointiluokka:
Suojausluokka IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.

Pintakäsittely:
400 Karhennettua ruostumatonta terästä (keskimäärin 0,8 mikronia).

Toimitus:
Asennuslevy, mukana kiinnitystarvikkeet ja maadoitusominaisuudet. Kierrätettävä 
pahvipakkaus.

Lisätietoja:
Katso lisätietoja yleislisävarusteiden osiosta ja teknisiä tietoja koskevasta luvusta.

Tuotetiedot   |   Tekniset tiedot
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Tilaustiedot 

K K1 L S k l Osa nro.

350 442 220 155 350 160 HDW0442215

430 552 390 210 430 330 HDW0553921

430 605 610 300 430 550 HDW0606130

550 672 510 210 550 450 HDW0675121

650 772 390 210 650 330 HDW0773921

650 772 610 210 650 550 HDW0776121

1050 1225 810 300 1050 750 HDW1228130

1250 1425 810 300 1250 750 HDW1428130
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Tuotetiedot   |   Mittataulukko

Mittakuvat

Kaapeleiden asettamisessa HDW-koteloiden sisään on käytettävä erityisiä kaapelilaippoja, jotka 
täyttävät tiukat hygieenisyysvaatimukset. Tavallisten kaapelilaippojen käyttö lisää hygieniariskiä, 
sillä niissä on ulkoisia kierteitä, koloja ja rakoja. Käytä sen takia HD-kotelossa aina hygieenisiä 
kaapelilaippoja.

Kaapelilaippa HD, CGHD

Kuvaus Pakkaus koko Osa nro.

M12 x 1.5 5 CGHD12

M16 x 1.5 5 CGHD16

M20 x 1.5 5 CGHD20

M25 x 1.5 5 CGHD25

Seinäasennuskiinnikkeet HD, AWHD

AWHD050/300-seinäkiinnikkeet on valmistettu standardin EN 1672-2:2009 hygieenistä 
suunnittelua koskevien vaatimusten mukaisesti. Runko on valmistettu ruostumattomasta AISI 304 
-teräksestä. Sinisten silikonialuslevyjen materiaali on FDA 21 CFR 177.2600 -säädöksen mukaista. 

HDW-kotelon voi seinäkiinnikkeillä kiinnittää pystysuoraan pintaan niin, että kotelon ja seinän 
väliin jää puhdistamista helpottava rako. Niissä on siniset silikonialuslevyt, jotka varmistavat 
kotelointiluokituksen ja hygieenisyyden. Itsestään kuivuvissa levyissä on pyöreä poikkileikkauspinta. 
Seinäkiinnikkeitä on kahta eri kokoa: AWHD050 (pituus 50 mm) ja AWHD300 (pituus 300 mm). 

Kuvaus Pakkaus koko Osa nro.

50 mm 1 AWHD050

300 mm 1 AWHD300

Tuotetiedot   |   Lisätarvikkeet

HDW-kotelojen asennuksessa lattialle on käytettävä apuna hygieenisiä säätöjalkoja, jotka on 
sertifioitu 3A-hygieniastandardin (“88-00”) ja EHEDG-hygieniastandardin (tyypin EL luokan 1 
laite) mukaisesti. 

HD-säätöjalkoja voi käyttää enintään 10 astetta kaltevilla lattioilla ja laitteistoilla. HD-säätöjalassa 
on 3A-merkintä ja EHEDG-logo.

Kuvaus Pakkaus koko Osa nro.

Säätöjalat HD 4 LFHD04

Säätöjalat HD, LFHD
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Piilosaranat

 � Jäävät kokonaan kotelon sisään kun 
ovi suljetaan

 � Oven kätisyyttä voi vaihtaa koteloa ja 
ovea muokkaamatta

Asennuslevy

 � Toimitetaan yhdessä kotelon kanssa

 � Galvanoitu teräs, paksuus 2 mm

Katossa 30 asteen kallistus

 � Kuivuu itsestään

 � Helppo puhdistaa letkulla

 � Katossa 30 mm:n ulkoneva reuna

Tärkeimmät ominaisuudet   |   Yleiset ominaisuudet

Hygieeninen lukko

 � Erityinen hygieeniseksi suunniteltu 
lukitus

 � Rakenne kuivuu itsestään

Sininen silikonitiiviste

 � Yksiosainen tiiviste on helppo irrottaa 
pesua ja vaihtoa varten

 � FDA:n hyväksyntä elintarviketuotantoon

 � Sininen huomioväri osoittaa vierasaineen 
selkeästi

Useampi maadoitusnasta

 � Ovessa

 � Rungossa

 � Yksinkertaisempi johdottaa
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Katossa 30 mm:n  
ulkoneva reuna

Katossa 30 asteen kallistus Hygieeninen lukko

Tärkeimmät ominaisuudet   |  Lian kertymistä estävät ominaisuudet

Yksiosainen tiivisteOvessa kahdeksan  
asteen kallistus

Tasoitetut pinnat

Hienojakoista likaa  
torjuvat ominaisuudet

Karkeaa likaa  
torjuvat ominaisuudet
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Edut ja hyödyt

HDW-malliston ominaisuuksilla on muun muassa seuraavat edut:

 � Tiiviste voidaan irrottaa säännöllistä huoltoa varten ja se on helppo vaihtaa.

 � Kotelossa ei ole valmiita kiinnitysreikiä tai läpivientejä, joihin bakteerit voisivat pesiytyä.

 � Helppo puhdistaa painepesurilla ja kuumalla vedellä.

 � Koteloa voi mukauttaa lisävarusteilla erilaisiin tarpeisiin.

 � Oven kätisyyden voi vaihtaa ovea ja koteloa muokkaamatta.

 � Kahdeksan eri kokoa saatavilla suoraan varastosta.

Eldonin HDW-mallisto on suunniteltu erityistä puhtautta edellyttävään toimintaan ja 
valmistettu tähän sopivista materiaaleista. Malliston kotelot on helppoa puhdistaa 
läpikotaisin. Koteloissa noudatetaan tiukkoja puhtausvaatimuksia ja niiden sileät, 
itsestään kuivuvat pinnat ja aukoton rakenne minimoivat hygieniariskit. 

Koteloiden silikonitiivisteet ja itsestään kuivuvat pinnat vähentävät puhdistamiseen 
kuluvaa aikaa, mikä säästää huoltohenkilökunnan työtä. Kotelot ovat vesi- ja pölytiiviitä, 
mikä ehkäisee osien vikaantumista ja tarpeettomia seisokkeja, ja ne voidaan pestä 
painepesurilla ja kuumalla vedellä.

Hygieenisten seinäkotelojen HDW-mallistolla on näin ollen monia etuja korkean 
puhtaustason ympäristöjä ajatellen:

 � Läpikotainen puhdistaminen on nopeaa ja vaivatonta.

 � Puhdistamiseen voidaan käyttää painepesua ja kuumaa vettä.

 � Koteloon sijoitetut laitteet ja komponentit ovat suojassa nesteiltä ja pölyltä.

 � Täyttää hygieniastandardien vaatimukset.

 � Vakuuttava hygieeninen ulkoasu.

 � Pidentää suojatun laitteiston odotettua käyttöikää ja vähentää huoltokustannuksia.
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Tietoa puhdistuksesta

Lian poistaminen Desinfiointi
Lika koostuu muun muassa tuotteen valmistuksessa käytettävien aineiden tahroista ja kertymistä. Likaa on monenlaista: rasvoja, öljyjä, valkuaisaineita, 
tärkkelyksiä, kalkkisaostumia, syöpymiä, leviä ja sieniä. Nämä poikkeavat toisistaan kemiallisesti ja edellyttävät erilaisia puhdistusmenetelmiä. 

Puhdistaminen aloitetaan yleensä yleispuhdistuksella, jota seuraa puhdistus vedellä ja pesuaineella, joilla lika ja kertymät irrotetaan ja ohjataan 
pois pinnoilta.

Lian poistoa seuraa desinfiointi. Desinfiointi tarkoittaa pieneliöiden määrän vähentämistä terveydelle turvalliseksi määritettyihin rajoihin. Yleisiä 
desinfiointitapoja ovat kuumentaminen ja kemiallinen desinfiointi. 

Tahrat

Tahrat voidaan määritellä yleisesti 
puhdistettavien pintojen epäpuhtauksiksi, 
joiden pääasiallinen lähde ovat tehtaalla 
käsiteltävät ruoka-aineet. Tahraavia aineita 
ovat esimerkiksi erilaiset valkuaisaineet, 
rasvat, sokerit, tärkkelykset ja suolat.

Puhdistusaine

Puhdistusaineen tehtävä on poistaa tahroja. 
Puhdistusaineen valinnassa tulee kiinnittää huomiota 
kotelon pintaan, lian koostumukseen, veden kovuuteen, 
puhdistustavan lämpötilaan ja turvallisuuteen. 
Mikään puhdistusaine ei irrota kaikenlaisia tahroja, 
koska erilaiset tahrat liukenevat eri tavoin veteen 
ja happamiin tai emäksisiin liuoksiin, joten likajäljen 
koostumus tulee olla tiedossa puhdistusainetta 
valittaessa. Emäksisiä puhdistusaineita käytetään 
rasva- ja valkuaisainetahrojen liuottamiseen, kun taas 
happamia puhdistusaineita käytetään kalkki- ja muiden 
mineraali- ja suolatahrojen poistamiseen. Tensideillä 
voidaan irrottaa likaa liuottamalla se veteen, jolloin 
lika huuhtoutuu pois.

Veden käytöstä

Vesi on puhdistusprosessin keskiössä, 
koska sitä käytetään puhdistus- tai 
desinfiointiaineen levittämiseen pinnalle 
ja lian ja vierasaineiden johtamiseen pois 
pinnalta. Veden on oltava juomakelpoista 
ja hygieenistä. Veden kovuus vaikuttaa 
sen kemiallisista ominaisuuksista eniten 
prosessin tehokkuuteen, koska veden 
kovuus vaikuttaa lian ominaisuuksiin ja 
puhdistettavuuteen.

Kuumentaminen

Kuumentaminen tapahtuu kohdistamalla pintaan kuumaa vettä tai höyryä 
tietyn ajan.

 � Kuuma vesi

Kuumalla vedellä desinfioimisen tärkeimmät edut ovat sen suhteellinen 
edullisuus, käytön helppous ja vaivaton saatavuus. Lisäksi menetelmä 
tehoaa yleisesti hyvin moniin pieneliöihin eikä se ole kovin syövyttävä. 

 � Höyry

Höyryllä desinfioiminen soveltuu vain tiettyihin käyttötarkoituksiin. 
Höyrymenetelmä on kuumavesimenetelmiin nähden kalliimpi ja siinä 
on vaikeampi säädellä ja tarkkailla altistuksen lämpötilaa ja aikaa. 
Lisäksi höyryn tiivistymisen sivutuotteet voivat haitata puhdistamista.

Kemiallinen desinfiointi 

Kemiallinen desinfiointi tapahtuu kemiallisen desinfiointiaineen avulla 
altistamalla pinta tietylle aineen pitoisuudelle tietyn ajan. Ihanteellisen 
kemiallisen desinfiointiaineen ominaisuudet:

 � hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvilla 
pinnoilla

 � soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin

 � tuhoaa pieneliöt nopeasti

 � pysyy stabiilina kaikissa olosuhteissa

 � sietää monenlaisia ympäristöoloja

 � liukenee helposti ja omaa puhdistavia ominaisuuksia

 � ei ole myrkyllinen eikä syövyttävä

 � edullinen.
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Elintarvikkeiden valmistuksessa yleisimmin käytetty kemiallinen desinfiointiaine on kloori 
sen eri muodoissa. Kloori on suhteellisen edullista, se toimii alhaisissa lämpötiloissa ja siitä 
jää vain vähän jäämiä. Kloorin suurimmat haitat ovat sen kyky syövyttää metallipintoja 
sekä sen käyttöön liittyvät terveys- ja turvallisuusongelmat suljetuissa tiloissa.

Jodi on antimikrobinen aine, jota on myös saatavilla eri muodoissa kuten klooriakin. 
Tensidiin yhdistettynä jodia kutsutaan jodoforiksi. Nämä valmisteet sietävät yleensä 
paremmin veden eri kovuuksia ja orgaanisia aineksia.

Eräs desinfiointiaineiden tyyppi ovat myös kvaternääriset ammoniumyhdisteet. 
Kvaternääriset ammoniumyhdisteet muodostavat antimikrobisen kalvon, josta on hyötyä 
tietyissä käyttötarkoituksissa. Nämä yhdisteet ovat lisäksi tensidejä, joten niillä on myös 
puhdistava ja tahroja poistava vaikutus. Tämän ominaisuuden ansiosta kvaternääriset 
ammoniumyhdisteet torjuvat kevyttä likaa muita desinfiointiaineita paremmin.

Seuraavaan taulukkoon on koottu esimerkkejä yleisimmistä puhdistus- ja 
desinfiointiaineista:

Puhdistusaineet
Desinfiointiaineet

Hapan Neutraali Emäksinen

Tensidit Tensidit Tensidit Klooripohjainen

Typpihappo Peroksidit Peroksidit Jodipohjainen

Fosforihappo Kvaternääriset 
ammoniumyhdisteet*

Kvaternääriset 
ammoniumyhdisteet*

Kvaternääriset 
ammoniumyhdisteet*

Etikkahappo Fosfaatit Hypokloriitti Rasvahapot

Liukoisuutta edistävä aine Natriumhydroksidi Hapan anioninen

Natriumkarbonaatti Peroksidit

Alkoholivalmisteet

*Kvaternääriset ammoniumyhdisteet: Kvaternääriset ammoniumyhdisteet

Tietoa puhdistuksesta

Puhdistusmenetelmät Puhdistusmenettely

Elintarviketeollisuuden koteloiden puhdistamisessa noudatetaan alan 
vaatimuksia. Seuraavia menetelmiä voidaan käyttää sen mukaan, 
onko puhdistettavaa kohdetta tarpeen purkaa puhdistusta varten:

 � Mekaaninen puhdistus

Mekaanisesta puhdistuksesta käytetään usein nimitystä kiertopesu. 
Menetelmä ei edellytä minkäänlaista purkamista. Kiertopesua 
käytetään putkien, säiliöiden ja suljettujen prosessijärjestelmien 
sisäosien pesuun.

 � Puhdistus purettuna

Puhdistettava kohde voidaan purkaa osittain ja puhdistaa purettuna 
(esimerkiksi silikonitiiviste).

 � Käsinpuhdistus

Kohde on purettava kokonaan puhdistusta ja tarkastusta varten.

Koska rakenteeltaan hygieeniset kotelot on nopeampaa puhdistaa 
läpikotaisin, niiden etuna on myös veden, energian ja kemikaalien 
kulutuksen optimointi. Jokaisen tuotantolinjan puhdistusväli tulee 
määrittää tarkasti erikseen (päivittäin, valmistuserän jälkeen, 
useammin jne.).

Eldonin HDW-mallisto on suunniteltu erityistä puhtautta edellyttävään 
toimintaan ja valmistettu tähän sopivista materiaaleista. Malliston 
kotelot on helppoa puhdistaa läpikotaisin. Elintarviketehtaissa 
käytetään yleensä seuraavanlaista puhdistusmenettelyä: 
yleispuhdistus, esihuuhtelu, pesuaineen levitys, jälkihuuhtelu, 
desinfiointi ja loppuhuuhtelu. Menettelyn riittävyys tulee arvioida. 
Puhdistukseen käytettävien kemikaalien sopivuus koteloiden pinnoille 
tulee varmistaa.

HDW-koteloiden sertifioitu suojausluokitus on IP69K, joten ne 
voidaan puhdistaa painepesurilla ja kuumalla vedellä. Kotelot 
voidaan desinfioida hyväksytyllä desinfiointiaineella, jota saa käyttää 
elintarvikkeiden valmistukseen käytettävissä laitteistoissa. Tiiviste 
voidaan irrottaa ovesta erillistä puhdistusta ja desinfiointia varten.
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