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VŘ 006_TRN Janov-nákup multifunkční pánve 

 

Specifikace zařízení 

 

Předmětem zakázky je dodávka multifunkční elektrické pánve o užitné kapacitě 100 l včetně 

příslušenství. 

Nedílnou součástí dodávky je : 

a) montáž a dodávka multifunkční pánve 

b) napojení na stávající přívody vody, elektrické energie a odpadní potrubí 

c) uvedení do provozu včetně kalibrace, přehrání a uložení nejméně 20 programů pro 

nejpoužívanější úpravy 

d) zaškolení obsluhy certifikovaným kuchařem 

e) odstranění závady certifikovaným servisem do 24 hodin 

f) v případě nemožnosti odstranit závadu do 24 hodin, bezplatné zapůjčení náhradního zařízení 

po dobu opravy 

g) kuchařský a servisní hotline  

h) záruka na výrobek 5 let 

 

Elektrická multifunkční pánev : 

a) užitná kapacita min. 100 l 

b) varná plocha minimálně 40 dm² 

c) rozsah teplot 30 - 250ºC 

d) rozměry pánve š. do 1200/h. do 950/v. do 1100 mm 

e) teplotní náběh 0 - 200ºC do 2 min. 

f) Varné procesy : 

- automatický režim se sedmi druhy provozu : 

1. ryby a plody moře 

2. maso 

3. zelenina a brambory 

4. vaječné pokrmy 

5. omáčky a polévky 

6. mléčné a sladké pokrmy 

7. finishing a servis 

- ruční režim s třemi druhy provozu : 

1. vaření 

2. pečení 

3. fritování 

- programovací režim pro individuální programy – min. 350 programů 

 

Vybavení pánve : 

- topný systém s celoplošnými topnými tělesy 

- třívrstvé dno z neoddělitelných ocelových vrstev 

- sonda teploty jádra s minimálně šesti měřícími body 

- vypouštění varné, resp.mycí vody přímo pomocí pánve (bez naklápění, bez podlahové 

vpusti) 
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- integrovaná ruční sprcha s automatickým navinutím 

- automatický uzávěr vody s plynulým dávkováním paprsku 

- integrovaná zásuvka 230 V 

- indikátor provozu a varování (např.teplý olej při fritování) 

-  integrovaná nápověda s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy 

-  dotyková obrazovka s navádějícími symboly pro obsluhu 

- centrální ovládání s funkcí stisknutí pro výběr 

- digitální ukazatel teploty 

- ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. 

s nastavením trvalého provozu 

- víko pánve motoricky ovládané 

- servisní kryt přístupný zepředu 

- bezpečnostní termostat 

- integrovaný vypínač 

- držák sondy teploty jádra 

- veškerý provoz v českém jazyce 

- rozhraní USB 

 

Funkce pánve : 

- zvedací a spouštěcí automatika (koše pro vaření a fritování) 

- rozpoznání varného média v pánvi (není možné spálení oleje, automatické plnění vodou 

s přesností na litr) 

- zjišťování teploty jádra s min. 6 měřícími body 

- paměť pro HACCP – data a výstup přes rozhraní USB 

- funkce nápovědy – podrobný návod k obsluze s příručkou pro použití  uložen v přístroji 

 

Příslušenství : 

- rameno pro automatický zdvih košů 

- špachtle 

- 2x varný koš 

- 2x fritovací koš 

- rošt na dno pánve pro noční úpravy 

- manipulační vozík pro snadné vyjímání a pohodlné porcování množství pokrmů 

 

Připojení, certifikační značky a umístění : 

- certifikační značka – shoda CE 

- elektrická bezpečnost – VDE, SEMKO, INTERTEKT 

- bezpečnost obsluhy – GS 

- zařízení má povolení pro provoz bez obsluhy 

- ochrana proti stříkající nebo tekoucí vodě IP X5 

- doteková povrchová teplota krytování max.70ºC 

- možnost instalace bez podlahového odpadního roštu 

- výškově nastavitelné nohy přístroje 150 – 175 mm 

- instalační příručka a návod pro obsluhu v českém jazyce 
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