
Příloha č. 5 

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 
“Plynový konvektomat SPŠCH Pardubice” 

 

Konvektomat plynový 
Požadované funkce: 

  provozní režimy – maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, finishing 

 Clima Plus Control – měření nastavování a regulace vlhkosti s přesností na procenta 

 Provozní režimy: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace 30-300°C 

 Režim Delta – šetrná příprava velkých kusů masa (vaření s teplotním rozdílem) 

 Technologie zajišťující rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru 

 ELC – plnění smíšenými potravinami s individuálním monitorováním zásuvek a 

přizpůsobení doby pro každou zásuvku v závislosti na naplnění 

 Měření vlhkosti, pětistupňová regulace 

 Dotyková obrazovka, konfigurace dle požadavků uživatele 

 Systém pro samočinnou detekci a čištění a péče o varný prostor a generátor (možnost 

automatického čištění přes noc) 

 Automatická indikace optimálního množství chemie 

 Samonabíjecí sprcha s funkcí uzavření vody 

 Automatické odvápnění 

 Servisní diagnostický systém 

 Vpichovací sonda se šestibodovým měřením 

 Dostatečné množství volitelných programů s minimálně 12ti kroky (cca 1000 

programů) 

 Programovatelné rychlosti vzduchu (více rychlostí – minimálně 5) 

 Možnost volby polovičního výkonu 

 Nastavitelné napařování 

 Rozhraní USB pro export HACCP 

 Diagnostika stupně znečištění 

 Certifikát bezpečnosti vaření přes noc bez obsluhy 

 

Technické parametry: 

Kapacita: 20x2/1 GN 

Počet jídel za den: 300–500 

Podélné vsuny pro 1/1, 2/1 GN 

Maximální rozměry:Šířka x hloubka x výška: 1085x1000x1785mm 

Přívod vody:R ¾“, odpad: DN 50, tlak vody:150-600 hPa (0,15-0,6 MPa) 

Hmotnost: cca 370 kg 

Elektrický příkon:1,1 kW 

Výkon „horký vzduch“: min 90 KW 

Výkon „pára“: min 50 kW 

 

 

Součástí dodávky bude: 

 Přerušovač tahu ke konvektomatu k danému typu – nerez 

 Změkčovač vody – automatická  regenerace 10 l 



 Gastronádoby děrované GND 1/1 100 - hloubka 100 mm 26 ks (doporučená sada ke 

konvektomatu výrobcem) 

 Gastronádoby materiál nerez GN 1/1 100 -hloubka 100 mm 26 ks (doporučená sada ke 

konvektomatu výrobcem) 

 Gastronádoby smalt GNS 1/1 65 - hloubka 65 mm 22 ks (doporučená sada ke 

konvektomatu výrobcem) 

 Originální zavážecí vozík + jeden stejný zavážecí vozík navíc (celkem dva) 

 Montáž (včetně napojení na vzduchitechniku), zaškolení, uvedení do provozu, 

 Zhotovení přípojky plynu délka cca 2 m 

 Doprava 

 


