LÒ NUNG ĐÁ
I. CÔNG DỤNG CỦA LÒ NUNG
- Cung cấp nhiệt làm nóng vật liệu bên trong lò

II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Thân làm bằng Inox 304, dày 1.0 mm
- Inox Tấm Posco loại 1
- Inox ống Hữu Liên Á Châu
- Tủ 2 lớp Inox Cách nhiệt bằng bông thủy tinh giảm lượng
nhiệt thất thoát ra bên ngoài.
- Có hệ thống cài đặt nhiệt độ, màn hình hiển thị nhiệt độ
- Sử dụng điện trở khô đốt nóng
- Điện áp: 380v / 12 Kw / 50 Hze
Dòng điện 20Ampe
Điện trở đốt nóng 2 mặt trên và dưới gồm 12 thanh điện trở,
mỗi thanh 1 Kw.
- Có vách ngăn từng miếng đá.
- Kết cấu và kiểu dáng công nghiệp.
- Kích thước: 1000x600x900mm

III.NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
- Cài đặt nhiệt độ phù hợp ( 70 -> 300 độ C) bật công tắc
nguồn, tủ bắt đầu hoạt động
- Tủ được gia nhiệt bằng điện trở công suất 12Kw.
Thời gian gia nhiệt từ nhiệt độ môi trường lên 300 độ C
khoảng 15 phút.
- Khi đạt đến nhiệt độ cài đặt ( đầu dò nhiệt gắn trong tủ ) tủ
sẽ tự ngắt
- Khi nhiệt độ xuống thấp hơn nhiệt độ trong tủ ( Nhiệt độ
cài đặt d ), tủ sẽ tự mở để đảm bảo nhiệt độ cài đặt.

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Cài đặt
- Ấn “+” hoặc “–“ để điều chỉnh nhiệt độ mong muốn theo
thứ tự từ phải qua trái là hàng đơn vị, hàng chục và hàng
trăm.

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

- Bật công tắc
o Đèn xanh

và cho tủ hoạt động
sáng báo hiệu tủ hoạt động

V. BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG
- Tắt điện để tủ nguội hẳn rồi mới vệ sinh,
- Vệ sinh sạch sẽ bên trong và ngoài tủ sau mỗi lần sử dụng,
hạn chế để vật dụng rơi trong tủ làm hư điện trở.
- Không nên tự ý thay thế các thiết bị bên trong tủ, việc thay
thế các phụ kiện không đạt chuẩn sẽ ảnh hưởng tới khả năng
vận hành của thiết bị. Quý khách nên liên hệ Inox Hùng Cường,
ở đó sẽ có đội ngũ kỹ thuật chuyên môn tư vấn và hỗ trợ.
- Thường xuyên có lịch bảo trì, bảo dưỡng Lò nung đá để
kịp thời khắc phục các sự cố liên quan đến tủ và giúp cho tủ
có thể hoạt động tốt nhất, tăng tuổi thọ thiết bị.
Việc sử dụng sẽ được nhân viên Inox Hùng Cường hướng dẫn lần đầu
cùng với việc gửi tới khách hàng cuốn hướng dẫn sử dụng “ Lò nung ”
Quý khách nên cất giữ cẩn thận, để tham khảo và bàn giao sử dụng.
Tài liệu Hướng dẫn Lò nung này do Inox Hùng Cường xuất bản,
và chỉ áp dụng cho các sản phẩm của Inox Hùng Cường,
không nên áp dụng cho các sản phẩm của hãng khác.

Tài liệu nội bộ tham khảo của Inox Hùng Cường

