Príloha č. 1

Opis diela

Pokiaľ sa v opise diela použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu alebo výrobok alebo typ výrobku, boli použité
výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet diela v súlade
s obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky.
V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ a platí, že
uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie. Hodnoty parametrov uvedené v tabuľke nižšie
sú minimálne.
1 ks pec na zemný plyn tvorená komorou s pevným dnom, žiarovou izoláciou, dverami v jednom čele, vykurovacím
a riadiacim systémom, 6 ks dosiek O-Sic 1, 32 ks dosiek O-Sic 2, 50 ks stĺpikov s výškou 100 mm, 28 ks stĺpikov s
výškou 150 mm, 28 ks stĺpikov s výškou 180 mm, 10 ks stĺpikov s výškou 250 mm.
Súčasťou ceny sú aj cestovné a ubytovacie náklady technikov, preprava na miesto inštalácie a inštalácia vrátane
skúšobného výpalu, zaškolenia obsluhy a odovzdania technickej dokumentácie pece vrátane CE certifikátu.
Č.

Parameter

Požadovaná hodnota

1.

Prevádzková teplota

Minimálne 1 300 °C

2.

Sledovanie teploty

Minimálne dvojzónové meranie teploty pomocou
minimálne dvoch termočlánkov

3.

Vonkajšie rozmery pece

Pec sa musí zmestiť do miestnosti pri plnom
otvorení dverí – orientačný nákres umiestnenia
pece:

4.

Rozmery využiteľného vnútorného priestoru pece

Šírka: minimálne 1 000 mm
Dĺžka: minimálne 800 mm
Výška: minimálne 1 000 mm

5.

Ovládanie výkonu horákov

Plynulé

6.

Maximálne rozdiely teploty v peci

Maximálne +/– 10 °C počas výdrže na určenej
koncovej teplote
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7.

Signalizácia výpadku horáka

Svetelne a zvukovo

8.

Klasifikačná teplota žiarovej izolácie pece

Minimálne 1 430 °C

9.

Riadenie výpalu

Možnosť naprogramovania minimálne 25 kriviek
s minimálne 12 úsekmi

10.

Atmosféra výpalu

Možnosť výberu: Redukčná alebo oxidačná, miera
redukčnej atmosféry sa dá nastaviť manuálne alebo
automaticky

11.

Chladenie

Chladí sa podľa nastavenej teplotnej krivky.

12.

Prívod vzduchu

Vzduch potrebný na spaľovanie zemného plynu je
dodávaný napríklad pomocou ventilátora, ktorý je
súčasťou dodávky pece.

13.

Ventilátor – bezpečnosť

Pri výpadku ventilátora pre dodávku vzduchu na
spaľovanie nastane automatické odstavenie pece
a uzavretie prívodu plynu.

14.

Maximálna hmotnosť vsádzky

Minimálne 300 kg

15.

Maximálny odber plynu

Maximálne 25 m3/h

16.

Prípojný tlak plynu

2 kPa

17.

Kontrola maximálnej dovolenej teploty v peci

Realizovaná samostatnou jednotkou s vlastným
termočlánkom alebo ekvivalentným samostatným
nezávislým zariadením.

18.

Vonkajšie opláštenie

Nerezový plech

19.

Riadiaca jednotka

Priemyslový automat PLC s dotykovým ovládacím
panelom

20.

Príslušenstvo: Dosky O-Sic 1 – rozmery

400 mm x 490 mm x 20 mm

21.

Príslušenstvo: Dosky O-Sic 1 – počet kusov

6

22.

Príslušenstvo: Dosky O-Sic 2 – rozmery

400 mm x 500 mm x 12 mm

23.

Príslušenstvo: Dosky O-Sic 2 – počet kusov

32

24.

Príslušenstvo: Stĺpik 1 – výška

100 mm

25.

Príslušenstvo: Stĺpik 1 – počet kusov

50

26.

Príslušenstvo: Stĺpik 2 – výška

150 mm

27.

Príslušenstvo: Stĺpik 2 – počet kusov

28

28.

Príslušenstvo: Stĺpik 3 – výška

180 mm

29.

Príslušenstvo: Stĺpik 3 – počet kusov

28

30.

Príslušenstvo: Stĺpik 4 – výška

250 mm

31.

Príslušenstvo: Stĺpik 4 – počet kusov

10

32.

Materiál stĺpikov 1 – 4

NBSIC

8

