Техническа спецификация за оборудване/обзавеждане
проект „В помощ на децата и младежите с увреждания – изграждане на кухня-майка“
Възложител: Община Мездра
№

Вид оборудване

Технически и функционални характеристики

1

2

3

мерна Количеединица
ство
4

5

1

Пекарна електрическа - 2 камери, с горно и долно нагряване.
Изпълнение-изцяло от нер.стомана, отделни термостати за
долни и горни нагреватели от 50°-до 300°С, размер на
Пекарна електрическа с 2
фурната - 560х650х300мм (вместимост на тави с размери
отделни камери
400х600мм и тава размер GN 2/1 - 650x530); сигнална лампа за
контрол на работния процес . Инсталирана мощност 380 V /
10,5 kW

бр.

1

2

Печка електрическа с 4
плочи

Печка електрическа ,4 квадратни плочи 30х30 см, без
разстояние между тях, със фурна с работен обем 53х63х30 см
- за тави 60х40 см или GN2/1 65х53см Инсталирана
мощност 380 V / 23,25 kW

бр.

1

3

Елекрически парен
конвектомат 4 тави

Електрически парен конвектомат- капацитет 4 тави GN 1/1 x
65, Електронно управление, програмируеми температура,
време, пара. Записване и повтаряне на програми, Режими : със
пара 0-100%, с конвекция и пара, чиста конвекция.
Инсталирана мощност 380 V / 6,4 kW

бр.

1

4

База от неръждаема
стомана

База за конвектомат с водачи за тави

бр.

1

5

Електрическа тръбна
скара

Скара електрическа с тръбни нагреватели две работни секции,
постоянен температурен режим. Изцяло от неръждаема
стомана; Инсталирана мощност 3,5kW / 220 V

бр.

1

6

Планетарен миксер

ПЛАНЕТАРЕН МИКСЕР - 3 приставки и защитна решетка и
бутон за аварийно спиране. Обем на басана: 6,9 л Мощност:
0,325 kW / 230 V

бр.

1

7

Зеленчукорезачка

Зеленчукорезачка- рязане на зеленчуци- кубчета, стъргане,
жулиени. комплект с 5 диска E2,E10,D10,H10,Z4
Изпълнение:AISI 304 или еквивалент

бр.

1

8

Потопяем пасатор и
миксер

ПАСАТОР И МИКСЕР с регулиране на скороста MOD. MX40 потопяем Дължина на рамото мин. 40 см - за казани до 40 л.
Приставка пасатор и приставка миксер

бр.

1

9

Професионална мивка с 2 ум. басейна 70х50х40 см- изцяло от
Професионална мивка с 2
неръждаема стомана без долен рафт. Габаритни размери
ум басейна
1600х700х900 мм

бр.

1

10

Работна маса с 1 ум. басейн 400х400- изцяло от неръждаема
Работна маса с 1 ум басейн стомана без долен рафт. Габаритни размери 1800х700х850
мм

бр.

3

11

Шкаф с работен плот

Шкаф с работен плот, плъзгащи варти, междинен рафт, изцяло
от неръждаема стомана. Габаритни размери 1800х700х850
мм

бр.

1

12

Работна маса

Работна маса крайстенна, с долен рафт, изцяло от неръждаема
стомана. Габаритни размери 1800х700х850 мм

бр.

2
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13

Професионален
Вертикален хладилник

Вертикален хладилник средни температури-Полезен обем мин.
406 л , температурен диапазон (1° до +15°), динамично
охлаждане, материал на корпуса и врата стомана/бял, материал
на вътрешния корпус- професионален клас полистирол,
електронно управление, цифров температурен дисплей, 5
регулируеми рафта, климатичен клас SN-T

бр.

3

14

Верткален хладилник НИСКИ температура (ФРИЗЕР). Полезен
-обем 346 л температурен диапазон (-14° до -28°). статично
Професионален Верткален охлаждане, ръчно размразяване, материал на корпуса и врата
стомана/бял, материал на вътрешния корпус- професионален
хладилник НИСКИ
клас полистирол, електронно управление, цифров
температура (ФРИЗЕР)
температурен дисплей 5 регулируеми рафта, 3 кошници,
климатичен клас SN-ST

бр.

1
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