
PŘÍLOHA č. 7: Výzvy k podání nabídky - Technická specifikace 

 

Mycí stroj provozního nádobí s rekuperací tepla 

(NÍŽE UVEDENÉ PARAMETRY JE NUTNO DODRŽET) 

elektro ohřev 400V 

včetně koše a vložky na plechy 

dvouplášťové provedení vč. tepelné a zvukové izolace 

tank hlubokotažený výlisek, bezešvý 

mycí a oplachová ramena  spodní a horní v provedení CNS 18/10 

mycí ramena reverzní (kývavá kolem  podélné osy) 

oplachová rotační a krajní stacionární 

sešikmený strop mycí komory 

výkon:  min. 30 košů / hod. 

zásuvná výška: min. 740 mm 

doba mytí: min. 3 doby - 120/240/360 s 

spotřeba oplachové vody na cyklus: 5,5 litrů/koš  (+/- 10%) 

- velikost koše: min. 850 x 700 mm - koš musí mít vlastní kolečka pro plynulý posuv v 

kolejnicích při otevření dveří  

přední plnění, dělené izolované dveře 

čerpadlo odpadní vody 

čerpadlo oplachové vody 

vícenásobný filtrační systém mycí lázně 

obsah tanku min. 85 litrů 

digitální displej - ovládání dotykové, vodotěsné provedení ovládacího panelu 

 

Zdvojený systém spouštění mycího cyklu:  

1x na hlavním ovládacím displeji,  

1x na konstrukci mycího stroje v úrovni očí obsluhy 

 

Rekuperační jednotka:  

Redukce min. o 80% páry při mytí a otevření dveří 

Redukce tepla vypouštěného do místnosti cca na 25 °C 

Samočistící systém rekuperace bez další spotřeby vody 

 

připojení pouze na STUDENOU vodu (10°-45 °C) změkčenou (0-3°dH) 

max. instalovaný celkový elektrický příkon (400 V): 12,0 kW 

krytí: min. IPX5 

celkové vnější rozměry (mm): (šxhxv) 1100x980x2400 (+/- 10%) 

 

Součástí zakázky je: 

Úprava mycího centra, stávajících stolů apod. – nutná návštěva místa  

Technický list či katalog nabízeného zařízení v českém jazyce 

Prohlášení o shodě  

Zaškolení technické 

Na záruční servis nástup technika do 24hod.  

Servisní certifikát vystavený výrobcem 

Celková cena musí obsahovat mycí stroj dle specifikace s dávkovačem mycího a oplachového 

prostředku, úpravu mycího centra (stolů) v kuchyni školní jídelny ZŠ Plešivec, dopravu, 

montáž, zaškolení nového mycího stroje, demontáž, odvoz a likvidaci stávajícího mycího 

stroje. 


