
Phần 2: Máy làm đá Hải Âu có nguyên lý hoạt động thế nào?

Tập đoàn Hải Âu là một trong các hãng cung cấp máy làm đá đi đầu trên cả nước với các kỹ sư
dày công nghiên cứu và mang lại cho người tiêu dùng sản phẩm máy làm đá viên sạch tinh
khiết nhất với quy trình sản xuất của Italy, máy làm đá Hải Âu còn có thêm những linh kiện
được nhập khẩu từ các nước có nền sản xuất công nghệ phát triển như Đức, Mỹ, Nhật Bản,.. tạo
nên chiếc máy làm đá hoàn hảo và tốt nhất cho bạn.
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Với công nghệ sản xuất từ Châu Âu, quy trình vận hành của máy làm đá Hải Âu được diễn ra
hoàn toàn tự động và khép kín, và chỉ cần thực hiện một vài thao tác đơn giản với bảng điều
khiển thông minh, tiện lợi nằm ở cạnh bên phải của chiếc máy. Nguyên lý hoạt động của máy
làm đá viên Hải Âu
(tiếp phần 1):

-         Tại đây, nước được đông lạnh bằng hệ thống làm lạnh tuần hoàn kết hợp gió và nước, sử
dụng dung môi làm lạnh R22 ( R22 là một chất được sử dụng rất phổ biến trong các thiết bị làm
lạnh hiện nay bởi nó an toàn cho sức khỏe con người, thân thiện với môi trường).

-         Tại khay đá, nước sẽ được đông lạnh đến một thời điểm nhất định và độ cứng mong
muốn thì đá viên thành phẩm bị đẩy ra khỏi khay và rơi xuống thùng chứa bảo ôn bên dưới.

-         Lúc này bạn chỉ cần lấy đá ra để sử dụng, còn nếu chưa dùng đến thì vẫn có thể bảo
quản đá ngay tại thùng bảo ôn của máy.

Thùng bảo ôn của  máy làm đá sạch  Hải Âu được làm bằng chất liệu thép không gỉ, khả năng
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giữ nhiệt tốt, các đường viền cao su bọc kín giúp chống thoát hơi nước hiệu quả. Vì thế mà đá
viên thành phẩm có thể giữ được trong một thời gian dài mà không sợ tan hết, giảm tốn kém hao
hụt vì độ tan của đá diễn ra chậm hơn.

Khi mua máy làm đá sạch của Tập đoàn Hải Âu, bạn đã tiết kiệm cho mình đến hơn 60% chi
phí mua so với các dòng sản phẩm khác trên thị trường, không những vậy, lượng điện năng mà
máy làm đá Hải Âu tiết kiệm được trên 50% điện năng sử dụng, bởi công nghệ mà máy áp dụng
là rất hiện đại. Một chiếc máy mà vừa có thể tiết kiệm cả chi phí và năng lượng cho bạn, điều đó
có nghĩa là lợi nhuận thu về khi sử dụng máy sẽ cao hơn.

Máy làm đá viên do Tập đoàn Hải Âu cung cấp có kích thước chỉ bằng một chiếc tủ lạnh gia
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đình, rất nhỏ gọn, không hề gây ra tiếng ồn khi vận hành nên bạn có thể đặt được ở mọi vị trí
gần nguồn cấp nước nhất có thể. Tiện dụng nhất, an toàn nhất và hợp lý nhất là điều mà Tập
đoàn Hải Âu luôn mong muốn mang đến cho tất cả khách hàng và người tiêu dùng. Hãy sở hữu
sản phẩm của chúng tôi ngay hôm nay.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng ngay:

Trụ Sở Tập đoàn Hải Âu tại Hà Nội:

Địa chỉ: Số 72 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 043.788.0246 - 0902.563.636 - 0913.102.168

Showroom tại Hà Nội: Số 78 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 043.788.0246 - 0902.563.636 - 0913.102.168
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Showroom tại TP.HCM:

Địa chỉ: Số 522, Hoàng Văn Thụ, phường 4 , Tân Bình, TP HCM

Tel: 086.292.3070 - 0905.855.366

Showroom tại Vinh:

Địa chỉ: Tòa nhà Trung Anh, KM2, Đại Lộ V.I Lê Nin

Tel: 03.8668.9256 - 0902.563.636
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