
- Димензије 400/900/900 

- Кућиште и горње радне површине израђене прохрома AiSi304 

- Горња радна плоча са радијусом на предњој страни дебљина 60 мм, лим дебљине 

1,5 мм 

- Роштиљ плоча равна израђена од тврдог хрома Chrom Plate 

- Димензије роштиљ плоче 390 x 520 мм ±2% 

- Регулација снаге подељено на две половине плоче 

- Дугмад за укључење и регулацију температуре морају бити са кућиштем, 

постељицом које спречавају продор просутих нечистоћа и течности према 

прекидачима и инсталацији 

- Електрични грејачи смештени под радном плочом и удаљени од плоче тако да 

зрачењем равномерно греју површину радне плоче 

- Грејачи морају бити намештени тако да се при сервисној интервенцији замењују 

без одстрањивања топлотне заштите 

- При сервисним интервенцијама све електричне компоненте морају се мењати са 

горње и са предње стране апарата 

- Поред радног термостата мора бити уграђен и сигурносни осигурач термостат, који 

у случају неправилног деловања искључи апарат 

- Доњи део отворен 

- Испод командне табле, по средини мора имати фиоку за скупљање вишка масноће 

- Прикључна снага: 6 KW 

 

4. ПЛИНСКИ КАЗАН – 150 литара са округлом посудом комада 1 

 

 

- Димензије 800/900/900 мм 

- Димензије посуде: пречни посуде 600, дубина посуде 550 мм 

Индиректно грејање: 

- Горња радна површина од 60,00 мм са радијусом 
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- Кућиште горње површине израђено са удубљењеима за скупљање течности и 

отвора за одвод просуте течности кроз кућиште казана према подној решетки 

- Унутрашња посуда и поклопац израђени од нерђајућег лима AiSi304 

- Поклопац казана уравнотежен опругом и причвршћен на кућишту са шарком 

- Дно посуде израђено је од нерђајућег челика AiSi316Тi отпорног на соли и са 

угаоним заобљенима као и с нагибом према испусном вентилу 

Дебљина употребљених материјала за израду: 

- Горње површине казана 1,50 мм са Scotsh Brite површином 

- Зидови посуде казана и дно казана дебљине 3,00 мм 

Казан мора да има једно дугме плинске славине за  укључење и регулацију температуре, 

са кућиштем – постељицом, које спречава продор просутих течности према унутрашњој 

инсталацији. 

Дугме треба да обезбеди кретање у три положаја, пилот пламена, максимални пламен и 

минимални пламен. 

Надпритисак у дупликатору (до 0,5 бар) регулисан сигурносном арматуром (вентилом) са 

манометром и ознаком највишег дозвољеног притиска 0,5 бар. 

Пуњење дупликатора помоћу мешауће батерије, кроз посебан отвор са поклопчићем, 

повезаним са сигурносном арматуром (вентилом). 

Уграђен вентил за контролу нивоа воде у дупликатору. 

Испустни вентил са навојем 2, израђен од месинга, са хром заштитним слојем и  конусним 

заптивањем. 

Штелујуће ногице – подесиве по висини 

Паљење пилота пламена преко пиезо упаљача 

Дугме пиезо упаљача са заштитном силиконском капицом 

Прикључна снага; 20,5 до 21 кW Потрошња плина: 1,65 кг/час (течни нафни гас/пропан-

бутан), 2,22 м3/х (земни гас) (+/-2%) 

Цевасти горионик. 

Плински прикључак: Р ¾“ 

Димњак за одвод продуката сагоревања од инокса, висине 190 мм. 

 

 

5. ЕЛЕКТРИЧНИ КАЗАН – 150 литара са округлом посудом   комада 1 

 

 

Димензије уређаја: 800/900/900 мм. 

 

Димњензије посуде: пречник посуде 600, дубина посуде 600мм. 
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Прикључна снага: 18 - 19 кW 



Индиректно грејање; 

Горња радна површина од 60,00 мм са радијусом; 

Кућиште горње површине израђено са удубљењима за сакупљање течности и отвора за 

одвод просуте течности кроз кућиште казана према подној решетки. 

Унутрашња посуда и покопац израђени од нерђајућег лима AiSi 304 

Поклопац казана уравнотежен опругом и причвршћен на кућишту са шаркама. 

Дно посуде израђено од нерђајућег челика AiSi 316 Тi отпорног на соли. 

Дебљина употребљених материјала за израду: 

- горње површине казана 1,50 мм са Scotsh Brite површином, 

- зидови посуде казана и дно казана дебљине 3,00 мм. 

Казан мора да има једно дугме за укључење и регулацију температуре, са кућиштем-

постељицом, које спречава продор просутих течности према прекидачима и унутрашњој 

инсталацији. 

Надпритисак у дупликатору (до 0,5 бар), регулисан сигурносном арматуром (вентилом) са 

манометром. 

Пуњење дупликатора помоћу мешајуће батерије, кроз посебан отвор са покчопцем, 

спрегнут са сигурносном арматуром. 

Испустни вентил-конусни, са навојем 2“, израђен од месинга, са хром заштитним слојем. 

На предњој страни уређаја лептир славина за контролу нивоа воде у дупликатору. 

Штелујуће ногице-подесиве по висини. 

На радној површини казана, поред поклопца, мешајућа батерија за довод топле/хладне 

воде у посуду за припрему хране. 

Казан мора бити са уграђеним сигурностим грејачем, који у случају недовољне количине 

воде у дупликатору искључује рад главних грејача. 

На казану мора бити контролна лампица која упозорава на недовољну количину воде у 

дупликатору. 

На казану мора бити сигнална лампица која показује рад грејача; 
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