Příloha č. 1 – Technická specifikace

Myčka nádobí
Rozměry +/-max. 5mm: 600x657x1430/1880mm



















celonerezové provedení včetně mycích ramen a sít
rozměr koše: 500 x 500 mm
vstupní a výstupní stůl musí svou velikostí odpovídat místu instalace, musí být
v celonerezovém provedení s dráhou pro posuv košů, oba stoly musí být kompatibilní
s typem mycího stroje
vstupní stůl musí obsahovat tlakovou sprchu na předmytí nádobí
dvojité opláštění stroje
tepelná a hluková izolace
minimální vstupní výška 400 mm
připojení na studenou vodu, 3 mycí programy, individuální nastavení mycího a oplachového
času pro každý program, rovněž i nastavení teploty mytí a teploty oplachové vody
topné těleso bojleru min. 12 kW, samočistící sanitační proces v závěru při vypnutí stroje
ergonomické otevírání kapoty umožňující páře opouštět mycí prostor zadní částí stroje
z důvodu ochrany obsluhujícího personálu
hluboká nádrž min. 50 litrů zamezující tvorbě pěny, svařované provedení, není přípustná
lisovaná vana, celá mycí vana musí být ošetřena pasivací
diagnostické funkce stroje
zabudovaný dávkovač oplachového prostředku
součástí myčky musí být vyrovnávací nádrž s oplachovým čerpadlem z důvodu kolísání tlaku
vstupní vody ve vodovodním řádu, odpadní čerpadlo
automatické otevírání a zavírání kapoty, v kombinaci s automatickým spouštěním cyklu
zavírání kapoty spolu s vložením koše do myčky
myčka obsahuje dávkovač na pevné mycí prostředky dodávané v plastových kapslích
dávkovač vybaven sondou měřící vodivost a automaticky dávkovat formou proplachu mycí
chemie koncentrované v pevných blocích
Uchazeč doloží platný obchodní a servisní certifikát vystavený výrobcem daného stroje

Servisní požadavky na dodavatele:
Odstranění závady do 24 hodin od nahlášení závady.
Kompletní bezplatná servisní péče musí být minimálně v trvání 24 měsíců od data předání stroje.
Součástí realizace musí být zřízení nových přípojek elektrické energie a jejich revize, pokud to
vyžaduje situace.
Vzhledem k těmto skutečnostem je podmínkou veřejné zakázky návštěva na místě realizace. Tato
návštěva bude potvrzena vedoucí kuchyně.
Uchazeč, který nedoloží potvrzení návštěvy místa instalace, bude ze zakázky vyřazen.
Dodavatel uhradí a zhotoví případné stavební práce.

