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Sázecí etážové pece
BONGARD CERVAP RS
Plynová/olejová sázecí etážová pec Cervap 
RS byla navržena pro pečení všech typů chle-
ba, běžného i jemného pečiva. Svými malými 
rozměry je vhodná do všech pekáren se stísně-
ným prostorem. 

• šířka dveří 800 nebo 1200 mm,
• 10 let záruka na parní trubky,
• 5 let záruka na spalovací komoru,
• dokonalá rovnoměrnost pečení,
• 5 etáží každá s užitnou výškou 200 mm, 
• programovatelné ovládání SENSITIV,
• 1 dveře na etáž z tvrzeného izolačního skla,
• 20 mm silné pečící desky ze žárobetonu,
• maximální teplota pečení 280-300°C,
• průměrné zvýšení teploty 2°C/min,
• velmi nízká spotřeba energie,
• distribuce v sekcích pro snadný přístup,
• rychlá instalace a uvedení do provozu,
• snadné čištění a údržba.

Energie z hořáku je využita hned třikrát:
1) ohřev spalovací komory,
2) ohřev parních trubek teplem ze spalovací 
komory,
3) ohřev generátoru páry teplem ze spalovací 
komory.

Generátor páry je umístěn pod pecí vedle spa-
lovací komory a je ohříván zbytkovým spalino-
vým teplem. Skládá se z 5 nezávisle fungujících 
komponentů.
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Annular steam tubes oven Cervap RS 

Steam exhaust duct, Ø 200 mm. 
Draught between 0.08-0.12 mbars.

Steam exhaust duct Ø 200 mm. 
Extraction between 450-800 m³/h or 15892-28252 ft³/h.

Water connection from the ceiling + stop valve.
Ø 1/2"-12/14 mm, pressure : 2.5-4 bars

Gas connection 3/4" or fuel connection 10/12 for the burner with 
cut off valve. 

Electrical connection from the ceiling direct to the electrical power 
supply panel at base of oven.

Water drain, Ø 3/4".

BONGARD
Cervap
RS

1%

600

600 200200

656 9011146 1391
1636

1%

  

A

B

G

G
F

E

Technical features 

 Oven dimensions 1200/5.160 1200/5.200 

A  mm 0203 mm 0662 dooh htiw htpeD

B  mm 5803 mm 5272 roolf eht no htpeD

E  mm 0661 mm 0661 roolf eht no htdiW

F  mm 5372 mm 5372 llarevo ,thgieh latoT

G  mm 0022 mm 0022 tnorf nevo ,thgieh latoT

 Baking area 
(1m =10.764 ft ) 9,6 m  12 m  

 Floor area 
(1m =10.764 ft ) 4,52 m  5,1 m  

800/5.160  800/5.200 

2660 mm 3020 mm 

2725 mm 3006 mm 

1250 mm 1250 mm 

2735 mm 2735 mm 

2200 mm 2200 mm 

6,3 m  7,9 m  

3,4 m  3,6 m  

 Net weight  2000 kg 2300 kg 2900 kg 3600 kg 

LIMIT DODÁVKY
VÝROBCE LIMIT DODÁVKY

VÝROBCE
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Požadovaný technický přístup nad pecí

Požadovaný technický přístup nad pecí

Spojení mezi 
výstupem a odpadem
na podlaze je na 
odpovědnosti
zákazníka

Spojení mezi 
výstupem a odpadem
na podlaze je na 
odpovědnosti
zákazníka

Výstupní průměr závisí na 
výkonu pece a místních 
předpisech a legislativě.
Tah mezi 450 až 800 m3/h.
Za předpokladu extrační
věže na střeše. 

Výstupní průměr závisí na 
výkonu pece a místních 
předpisech a legislativě.
Tah mezi 0,08 až 0,12 mbar.
Max. teplota 400°C. 
Za předpokladu extrační
věže na střeše. 
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Rotating rack oven 8.84 MG 

    Important remarks:  
Required technical access (electric battery or 
heat exchanger): 600 mm 

 

Steam exhaust, Ø 200 mm. Draught between 0.1-0.2 mbars.

Steam exhaust duct Ø 150 mm. Draught between 0.1-0.4 mbars.
Oven with steam exhaust hood: steam duct Ø 200 mm.
Extraction between 800-950 m³/h or 28252-33550 ft³/h.

Water connection from the ceiling + stop valve.
Ø 3/8"-12/14 mm, pressure : 1.5-2 bars

Gas connection 3/4" or fuel connection 10/12 for the burner with 
cut off valve. 

Electrical connection from the ceiling direct to the electrical power 
supply panel at base of oven.

Water drain, H=65 mm, Ø 3/4".  Dimensional features   
 Oven dimensions   

A Depth with hood 2730 mm 

A’ Depth with headband 2280 mm 

B Depth on the floor  2280 mm 

C Depth (door opened) 3300 mm 

E Width on the floor 1640 mm 

F Total height, overall 2600 mm 

G Total height, oven front 2300 mm 

 Floor area 3,74 m  

  gk 0851 thgiew latoT

 Baking chamber   

 Maximum rack height  1900 mm 

  mm 088  htdiw kcar mumixaM

 Maximum rotation Ø 1320 mm 

 Total acceptable payload  350 kg 

 Space required to access building site   

  mm 039 ecnaraelc rood muminiM

BONGARD

150
600

800

800

598

200
600200600

497 497

800

800

150

!
! !

!! !

B B 

A’ A 
C C 

E 

G 

F 

Bez digestoře S digestoří
(volitelné příslušenství)

S digestoříBez digestoře

nebo Místo pro servis hořáku

Místo 
pro 
servis 
hořáku

nebo Místo pro servis hořáku

Místo 
pro 
servis 
hořáku

Spojení mezi 
výstupem a odpadem
na podlaze je na 
odpovědnosti
zákazníka
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Spojení mezi 
výstupem a odpadem
na podlaze je na 
odpovědnosti
zákazníka
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Spojení mezi 
výstupem a odpadem
na podlaze je na 
odpovědnosti
zákazníka
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Výstupní průměr závisí na 
výkonu pece a místních 
předpisech a legislativě.
Tah mezi 0,1 až 0,4 mbar.
Za předpokladu extrační
věže na střeše. 

Požadovaný technický přístup nad pecí

LIMIT DODÁVKY
VÝROBCE

Požadovaný technický přístup nad pecí

LIMIT DODÁVKY
VÝROBCE

Výstupní průměr závisí na 
výkonu pece a místních 
předpisech a legislativě.
Tah mezi 800 až 900 m3/h.

Výstupní průměr závisí na 
výkonu pece a místních 
předpisech a legislativě.
Tah mezi 0,1 až 0,2 mbar.
Max. teplota 400°C. 
Za předpokladu extrační
věže na střeše. 

Rozměr Parametr 800/5.160 800/5.200 1200/5.160 1200/5.200

A Hloubka s digestoří 2660 mm 3020 mm 2660 mm 3020 mm

B Hloubka na podlaze 2660 mm 3006 mm 2725 mm 3085 mm

E Šířka na podlaze 1250 mm 1250 mm 1660 mm 1660 mm

F Celková výška 2735 mm 2735 mm 2735 mm 2735 mm

G Výška přední části 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm

Pečná plocha 6,3 m2 7,9 m2 9,6 m2 12 m2

Podlahová plocha 3,4 m2 3,6 m2 4,52 m2 5,1 m2

Celková hmotnost 2000 kg 2300 kg 2900 kg 3600 kg

Elektrický příkon 
230V/1F/50 Hz 0,8 kW 0,8 kW 0,8 kW 0,8 kW

Tepelný výkon 42 kW 54 kW 55 kW 68 kW

Odpad vody, H=65 mm, Ø 3/4“.

Elektrický přívod ze stropu přímým 
kabelem.

Plynová přípojka 3/4“ nebo olejová 
10/12 pro hořák ukončený ventilem.

Přípojka vody ze stropu + stop ventil.
Ø 3/8“ - 12/14 mm, tlak min.: 2,5-4 bar

Komín odtahu par, Ø 200 mm. Tah 
mezi 0,1-0,4 mbar.
Výkon mezi 450-800 m3/h.

Komín spalin, Ø 200 mm. Tah mezi 
0,08-0,12 mbar.

Sázecí etážové pece

      Notice d’utilisation SENSITIV’ pour fours CERVAP 
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NU   SENSITIV’ pour fours CERVAP 
Ref     AF151009171 
Rev 2  20.12.12 

Commande électronique  
SENSITIV’ 
Famille :  pour fours Cervap 

FR NOTICE D’UTILISATION (ORIGINAL) 
_______________________________________________________ 
 
EN User manual (translation of the original user manual)  
DE Bedienungsanleitung (Übersetzung der Original-Bedienungsanleitung) 
ES Manual de usuario (traducción del manual de usuario original)   

Dotykový programovatelný ovládací panel SENSITIV

BONGARD CERVAP RS


