
 

 

Příloha č. 2 smlouvy „Plynový konvektomat“ 
(Příloha č. 6 výzvy) 

 

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem: 
„Plynový konvektomat“ 

Plynový konvektomat: 

Kapacita konvektomatu  40x GN1/1 

Příkon el.  maximálně 2 kW 

Příkon plynový maximálně 81 kW 

El. Připojení 400 V 

Rozteč mezi zásuvy minimálně 63 mm   

Rozměr Konvektomatu             1290x895x1810 

 

Požadované funkce: 

 

 Bojlerový vyvíječ páry 

 Dotykový ovládací panel s HD rozlišením, kapacitní obrazovka s možností ovládání i v 

rukavicích, velikost min 10" 

 Automatické mytí (minimálně 6 mycích programů dle stupně znečištění), zvláštní  čistící 

cyklus na odvápnění bojleru uživatelem, bez nutnosti servisního zásahu.  

 Vzdálenost mezi zásuvy minimálně 63mm.  

 Bezdrátové WIFI připojení do cloudu pro účely vzdálené diagnostiky servisním technikem 

 možnost bezdrátové tvorby a úpravy receptů profesionálním kuchařem včetně ingrediencí a 

vlastní fotografie 

 automatická aktualizace software a ovládacího systému 

 Synchronizace nastavení konvektomatu a uložených programů a receptur v reálném čase bez 

nutnosti servisního zásahu.  

 Vzdálený monitoring HACCP.  

 Interaktivní systém vaření, historie úpravy pokrmů, složení, postupy, vlastní fotografie.  

 Displej konfigurovatelný dle potřeb uživatele, možnost zjednodušení k nejvíce užívaným 

programům a recepturám,  

 Při manuální úpravě možnost spuštění úpravy z hlavní strany displeje již s přednastavenou 

teplotou jedním dotykem 

 Organizace receptů ve složkách 

 Ovládání pomocí obrazovky nebo mechanického knoflíku, okamžité zobrazení HACCP 

grafu během vaření. Regulace vlhkosti ve varné komoře s přesností 1%,  

 Funkce pro rychlý odtah páry z varné komory.  

 Funkce pro rychlé zchlazení komory.   

 Automaticky regulovaná kondenzace páry, přesností 1% 

 Automatický předehřev bojleru při zapnutí stroje 

 Otevíravý deflektor pro možnost uživatelského čištění prostoru ventilátoru.  

 Možnost automatického vypnutí konvektomatu na konci programu automatického mytí,  

 Čtyřbodová teplotní sonda.  

 Minimálně 12 rychlostí ventilátoru. (6 standard + 6 v přerušovaném režimu) 

 Samonavíjecí sprcha.  

 Autoreversní ventilátor pro optimální a rovnoměrné vaření a pečení.  



 

 

 Recepty pro pečení a vaření, regeneraci a udržování pokrmů.  

 Režim víceúrovňového vaření pro kontrolu vaření na každém zásuvu 2 různých 

receptů/pokrmů současně pro každou GN 1/2 zvlášť.  

 Reversní víceúrovňové vaření a regenerace dle nastaveného cílového času přípravy 

hotového pokrmu.  

 Možnost ukládání a třídění receptur a postupů dle stejných parametrů pro přípravu ve více 

úrovních.  

 Energy star certifikace 

 Energy monitor - funkce pro sledování spotřeby energie, vody, mycího detergentu v období 

minimálně jeden rok nazpět s možností statistiky a sledování provozních nákladů.  

 

Minimální konstrukční požadavky:  

 

 

 Minimálně dvojité temperované sklo, 

 Klika s otevíráním doleva i doprava,  

 Třída ochrany min IPX5,  

 regulovatelné panty dveří.  

 Regulace teploty v jádru suroviny pomocí sondy s min 4 detekčními body.  

 Sonda je součástí dodávky stroje.  

 Dodavatel se prokáže servisním školením pro alespoň 1 servisního technika, kteří jsou 

vlastními zaměstnanci dodavatele.  

 

 

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) 

 Gastronádoby nerez GN 1/1 (v=200 mm) s uchy 20 ks vč. poklic (doporučená sada ke 

konvektomatu výrobcem) 

 Gastronádoby nerez GN 1/2 (v=200 mm) s uchy 20 ks vč. poklic (doporučená sada ke 

konvektomatu výrobcem) 

 Rošt grill křížový GN 1/1 2 ks 

 GN plech smaltovaný 650x530 (v=60 mm) 20ks 

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

 Kompletní montáž  (včetně napojení na vzduchotechniku, vodu, plyn do vzdálenosti min. 

5m), zaškolení, uvedení do provozu, 

 Zhotovení přípojky plynu délka cca 4 m 

 Doprava 

 Záruka min 4 roky. 

 
 


