
SPECIFIKACIJE ZAHTEV NAROČNIKA 

 

PREDMET NAROČILA: 

NABAVA POMIVALNEGA STROJA 

 
Pomivalno-dezinfekcijski stroj z doziranjem tekočih medijev (PROSTOSTOJEČ) 

1. Namen 
Zamenjava obstoječega pomivalno dezinfekcijskega stroja zaradi dotrajanosti in nabava 

novega. Pomivalno dezinfekcijski stroj bomo uporabljali za pomivanje in dezinfekcijo 

otroških stekleničk in dud v mlečni kuhinji Klinike za pediatrijo.  

Način pranja posode je s sistemom vstavljanja košar v stroj.  

2. Opis stroja 
- pomivalno dezinfekcijski stroj, 
- nastavljive noge po višini, 
- skupne dimenzije stroja (dolžina x globina x višina) cca. 600x600x835 mm 
- konstrukcija izdelana iz nerjavne pločevine, ki je odporna na  korozijo, 
-   program za pranje otroških stekleničk (dezinfekcija se izvede termično), 

- dezinfekcija mora potekati skladno s standardom EN ISO 15883, 
- temperatura pranja najmanj 55°C, 
- elektronska nadzorna plošča, ki diagnosticira napake in število ciklov, 
- elektronski prikaz temperature pranja in izpiranja, 
- izpis na elektronski nadzorni plošči mora biti v slovenskem jeziku, 
- funkcija EcoDry (po koncu pranja se vrata avtomatsko odprejo, ko temperatura v 

pomivalni komori pade pod 70°C, pomiti predmeti se tako hitreje posušijo), 
- brezšivno zavarjena pomivalna komora iz nerjavečega materiala (ni možnosti 

zadrževanja nečistoč), 
- nadzor tlaka pomivanja (optimalno pranje), 
- predpriprava za zunanji dozirni sistem pralnega sredstva in dezinfekcijskega 

sredstva  (tekoči medij), 
- priključni set, sestavljen iz: cevi za vodo, odtočne cevi in električnega kabla.  

 

3. Oprema, ki se ponudi skupaj s pomivalnim strojem: 
- zgornja košara, spodnja košara. 

 

4. Ravnanje 
- posluževanje s pomočjo folijske tipkovnice, 
- stroj mora zagotavljati varno rokovanje, 
- stroj ne sme vplivati na poslabšanje mikroklime v delovnem prostoru  
     (temperatura, vlaga, hrup). 

 



5. Priključek 
- na razpolago so obstoječi priključki, saj gre za zamenjavo dotrajanega,    
     pomivalnega stroja (za dotok in odtok vode, elektrika), 

- električna moč 3,3 kW, 
- napetost AC 230/50, 
- hrupnost <70dB. 
 

6. Ostale zahteve 
- Dobavitelj se obveže, da bo šolal osebje za pravilno uporabo, rokovanje in čiščenje 
     aparata. 

- Priloženi morajo biti vsi dokumenti (navodilo za uporabo / delovanje naprave,  
     vzdrževanje v slovenskem jeziku; izjavo o skladnosti - CE izjava; električni načrt;  

     garancijski  list, zagotovljen servis - odzivni čas 12 ur).  

- Izveden mora biti funkcionalni preizkus naprave. 
- Pomivalno dezinfekcijski stroj mora ustrezati Direktivi o medicinskih pripomočkih 

93/42/EGS, razred IIb. 
- Montažo izvede dobavitelj na ključ. 

 


