
  MYTÍ BÍLÉHO A ČERNÉHO NÁDOBÍPOŽADAVKY NA PŘIPRAVENOST - ELEKTRO 22.11.2019

BÍLÉ NÁDOBÍ:

1) 1x vývod ze zdi (hodnotu kW zjistí el.specialista)
(stávající) (drtič)

2) 1x vývod ze zdi *kabel 10,2kW/400V 100 mm n.č.p.
(myčka1 - bílé nádobí)

délka kabelu 5 m (Kontrola, že je provedení v souladu dle norem, kontrola
a dle nutnosti úprava jističe (původně 14,7kW) - bude využit
pro novou myčku. Zvážit doplnění představeného vypínače.)

2a) 1x vypínač k pos.: 2 (myčka1) 1500 mm n.č.p.

3) 1x zásuvka *0,8kW/230V 500 mm n.č.p.
(stávající - nutno opravit) (změkčovač)

(kontrola jističe)

4) 1x vývod ze zdi *kabel 10,2kW/400V 100 mm n.č.p.
(myčka2 - bílé nádobí)

délka kabelu 5 m (nový přívod, kontrola možností, představit vypínač)

4a) 1x vypínač k pos.: 4 (myčka2) 1500 mm n.č.p.

5) 4x ochranné pospojení (2x prostor bílého nádobí)
(2x prostor černého nádobí)
(V případě nutnosti doplnit alespoň 1x ochranný vodič
pro každou sestavu.)

6) 1x zásuvka *0,8kW/230V 500 mm n.č.p.
(nová) (změkčovač k nové myčce)

ČERNÉ NÁDOBÍ:

7) 1x vývod ze zdi *kabel 18,7 kW/400V 100 mm n.č.p.
(myčka provozní)

délka kabelu 5 m (nový přívod, kontrola možností, představit vypínač)

7a) 1x vypínač k pos.:6 (myčka provozní) 1500 mm n.č.p.

8) 1x zásuvka *0,8kW/230V 500 mm n.č.p.
(změkčovač)

9) 1x zásuvka *hodnota zásuvek dle pův. 1200 mm n.č.p.
(nová - místnost 079) v této místnosti

10) 1x zásuvka *hodnota zásuvek dle pův. 1200 mm n.č.p.
(nová - místnost 079) v této místnosti

UPOZORNĚNÍ:
Ostatní místnosti gastroprovozu včetně jídelny nejsou tímto soupisem řešeny.

* elektrickou instalaci je nutno upravit dle platných českých norem a zákonů
* elektrickou instalaci proveďte v TN-S (TN-C-S) soustavě 
* vývody ze zdi a z podlahy ochránit vždy ochrannou trubkou
* všechny obvody pro jednotlivé spotřebiče jistit samostatně, aby nemohlo dojít při poruše
jednoho spotřebiče k výpadku ostatních spotřebičů
*v případě použití proudových chráničů je nutno každý obvod osadit samostatným chráničem
z důvodu, aby při výpadku chrániče zůstaly ostatní obvody pod napětím a v provozu.
*pro zvýšení ochrany před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech 
připravit vývody pro napojení pospojení u všech pevně připojených spotřebičů
a ostatního vybavení celé jídelny a přilehlých prostor dle ČSN 332000-4-41

OSVĚTLENÍ :

V celém prostoru zázemí musí být řešeno osvětlení vyhovující platným 
bezpečnostním a hygienickým předpisům a normám.
Projekt a realizaci osvětlení musí řešit specializovaná firma.

REVIZE :

Při předání stavby k montáži musí být předložena revizní zpráva kompletního 
el. rozvodu celého prostoru včetně elektrického rozvaděče určeného pro 
gastronomický provoz.


