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Specifikace předmětu plnění 
(Multifunkční varný kotel s míchadlem 200L) 

 

Základní požadavky na zařízení 

 Multifunkční varný kotel s míchadlem 200L 

 Max. vnější rozměry (mm): 1345 x 1070 x 1050 (š x h x v)  

 Max. instalovaný příkon zařízení: 40  kW; 380-415V/3N/50Hz 

 Min. využitelný objem kotle: 200L 

 Požadovaný teplotní rozsah: 30°- 121°C 

 Pracovní tlak ve výměníku pláště kotle 1,5 bar 

 Systém nepřímého ohřevu, duplikátor ohříván pomocí saturované páry o teplotě 

120°C, vyhříváno je nejen dno, ale také kompletně boční stěny. Automatický 

odvzdušňovací systém. Doba potřebná pro dosažení varu (z 20°C na 90°C) při úplném 

naplnění méně než 45 minut. 

 Konstrukce z nerezu AISI304, tažená vana s oblými rohy z kyselinovzdorné oceli 

AISI316L 

 Materiál: vnitřní vložka z kyselinovzdorné ocele AISI316 – DIN1.4404, síla 3mm. 

 Elektronická řídící jednotka: velký a přehledný displej, ovládání přes dotykovou 

tastaturu. Ovládací panel se sklonem pro snazší a ergonomické ovládání. 

 Motorové sklápění pomocí lineárního motoru s úhlem naklopení více jak 90°. 

Excentrická osa sklápění umožňuje plnění i vysokých nádob – pro bezproblémové 

plnění nádob až do výšky 600 mm, jednoduché ovládání 

 Tvar dna kotle umožňuje bezproblémové vaření i velmi malého množství pokrmu 

 Pěnová izolace PUR zvyšující účinnost ohřevu, snižující spotřebu energií a zajišťující 

minimální teplotu na vnějším opláštění. PUR vrstva kompletně izolující kotel až po 

horní výpustní hranu. 

 Systém dvoudílného víka kotle: otočné vrchní víko z lehkého, ale odolného materiálu 

s vysokou tepelně izolační schopností. Víko konstruováno, tak, aby napouštěcí systém 

nevyžadoval žádnou manipulaci s armaturou. 

 Hlavní nerezové víko s roštem pro rychlou kontrolu pokrmu a přidávání tekutých a 

práškových ingrediencí, aniž by byla vyžadována manipulace s víkem samotným.  

 Ochrana proti průniku vody: IPX5 – bude požadováno doložení dle originální 

technické dokumentace výrobce. 

 Bezpečnostní přetlakový ventil duplikátoru, bezpečnostní termostat proti chodu na 

sucho. 

 CE certifikace – bude požadováno doložení dle originální technické dokumentace 

výrobce 

 

Požadované parametry a funkce:  

 Základní funkce: paměť na 50 programů, doba a teplota ohřevu, chybová hlášení. 

 Nadstavbové funkce: automatické dávkování vody s přesností po 1L, parametry 

míchání (směr, rychlost, taktování). 
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 Hlavní bezpečností vypínač umístěný na pravé noze a částečně zapuštěný za přední 

hranu, což zamezuje nechtěnému odpojení stroje. 

 Míchací programy: - základní rozsah 25-100 ot/min, - šlehací program - 200 ot/min. 

 Taktování míchadla: - jednosměrný režim; - střídavý režim: střídavě oběma směry 

s mezi pauzou. 

 Krokový program pro snadné vyprázdnění při sklopeném kotli. 

 Speciální program pro míchání při otevřeném víku. 

 Program Hold pro možnost udržování hotového pokrmu při výdejové teplotě (60-75 

°C) a to až po dobu 5ti hodin. 

 Bezpečnostní prvky pro zastavení míchadla v případě zvednutí víka. 

 Systém automatického dávkování vody – s možností naprogramování požadovaného 

množství a uložení do paměti programu (extra příslušenství). 

 Automatické doplňování vody do duplikátoru s hlídáním správné hladiny. 

 Pokrmový senzor – zakomponovaný do dna kotle, umožňuje přesné měření teploty i u 

minimálního objemu vařeného pokrmu (extra příslušenství). 

 Pevní kotvení konzolí/nohou do podlahy. Veškeré přívody v pravé noze (EL, SV, TV). 

Možnost spojování více kotlů do skupin pomocí „společné“ nohy. 

 Možnost stahování HACCP dat na USB port (extra příslušenství). 

 

Originální příslušenství ke stroji: 

 Oplachová sprcha – ovládání na kotli, vybavena odnímatelným kartáčovým nástavcem 

pro čištění vnitřní kotle – originální příslušenství ke stroji  

 Univerzální míchací nástavec s promíchávacím roštem a stěrkami- originální 

příslušenství ke stroji 

 Speciální šlehací nástavec pro přípravu krémů, bílků apod. – originální příslušenství 

ke stroji  

 Vrtulový nástavec pro pozvolné promíchávání dušených mas a směsí– originální 

příslušenství ke stroji  

 Roštové scezovací síto – originální příslušenství ke stroji (extra příslušenství) 

 Čistící kartáčový nástavec pro snadné čištění vnitřní části kotle s možností mytí 

kartáčového nástavce v myčce nádobí – originální příslušenství ke stroji (extra 

příslušenství) 

 Vozík na skladování příslušenství a čisticích prostředků 

 Sada stěrek roštový míchací nástavec 

 Šlehací nástavec 

 Systém automatického programovatelného napouštění vody 

 Systém automatického zchlazování 

 Kompletní příslušenství nutné k sestavování nástavců 

 

 

Instalace 

Součástí dodávky výběrového řízení (zahrnuto v ceně)  je i doprava, instalace/montáž včetně 

všeho potřebného k bezpečnému provozu (kotvící rámy, kompletní ukotvení…), proškolení 
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obsluhy  a zároveň revizní zpráva o připojení el. energie.  drobný materiál, úprava a příprava 

přípojných bodů, voda, elektrika, odpad, revize, zaškolení kuchařem 

 

 Záruka 

Prodloužená záruka na 4 roky, záruční i pozáruční servis, záruční servis do 24 hod bez 

účtování dojezdových km. 

 

 


