
Những Lỗi Hay Gặp Và Các Ưu Điểm Mà Máy Đun Nước Nóng Công Nghiệp Mang Lại

Bình nước nóng được mọi người sử dụng hiện nay với nhu cầu lớn  từ khách hàng. Khi mua bình
đun nước nóng về sử dụng trong thời gian dùng máy  thì có thể bạn sử dụng sai cách hoặc chưa
biết sử dụng tại 1 số bộ phận, điều  này có thể gây ra một số lỗi của bình đun nước nóng. Vậy
những sự cố của bình  là gì? cách xử lý làm sao cho hiệu quả thì bạn có thể tham khảo những
thông tin  sau đây.

1 Số Các  cây nước nóng lạnh công nghệ cũ

1, Một số trường hợp bị lỗi của máy đun nước nóng
    A.Máy  đun nước nóng không thấy nóng
    

Nguyên nhân của tình trạng này là  do sử dụng lâu ngày, thanh đốt nóng trong bình bị hao
mòn, dẫn tới hoạt động bị  kém đi. Để khắc phục trường hợp này thì tốt nhất nên loại bỏ thanh
đốt nóng cũ và  thay bằng cái mới.

    B.  Máy đun nước nóng bị chập điện
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Nguyên nhân xảy ra vấn đề này có thể đến từ những  lý do như:

- Lắp đặt máy không đúng kỹ thuật, nhất là đối với máy mới

- Do  sử dụng lâu ngày, nên bị hiện tượng rỉ nước

- Lớp cách điện bên ngoài bị hao  mòn đi 

 - Bộ mạch của máy đun nước nóng bị hỏng

Để xử lý vấn đề này thì ta  có thể làm theo những bước sau:

- Kiểm tra máy bị rò rỉ ở đâu và gọi thợ sửa  chữa máy đun nước nóng

- Yêu cầu lắp CB để chống giật cho máy

    

    C.Thanh  nhiệt của máy đun nước nóng bị đóng cặn: 
    

Do sử dụng máy đun nước nóng lâu ngày, có thể dẫn tới nguyên  nhân làm bộ phận cách điện
bên ngoài thanh nhiệt bị hỏng, hoặc cũng có thể từ  ngăn cách điện của thanh nhiệt bị hao
mòn do bị rò nước. 

    D.Máy  đun nước nóng cắm điện không vào nguồn:
    

-Nên kiểm tra lại xem đã kết nối ổ cắm điện vào máy  chưa
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-Xem lại hệ thống bộ mạch của máy có hoạt động bình thường  không

    

    E.Rơ  le nhiệt bị hỏng
    

Linh kiện này có đến hai loại, 1 loại để đo nhiệt độ nước, loại  2 dùng để đóng tắt máy đun nước
nóng 1 cách   tự động. Rơle bị hỏng thông thường với lý do nhiệt độ của nước quá nóng  khi sử
dụng trong 1 thời gian dài.

    

Xin lưu ý, bộ phận rơle cũng không thể chắc chắn được cho người  dùng việc sử dụng máy nước
nóng công nghiệp được an toàn mà không bị giật.

    

Tóm lại, với các lỗi nêu ở trên, nếu bạn không có nhiều kiến  thức về điện và máy móc thì tốt
nhất nên liên hệ với đội ngũ kỹ thuật để được sửa  chữa hiệu quả nhất.

      

Xem thêm: Vấn đề cần biết về nước sạch cho máy đun nước nóng

Sở hữu máy  đun nước nóng là 1 chuyện nhưng làm sao để chúng hoạt động được tốt nhất thì
lại  phụ thuộc vào nhiều vấn đề, trong đó phải nói đến...

   

2.Ưu  điểm của máy đun nước nóng công nghiệp
    

Đối với những cây nước nóng, nhược điểm khá lớn của chúng là  công suất và dung tích nhỏ
nên không thể đáp ứng cho các đơn vị , tập thể có  nhiều người. Trái lại, đối với máy đun nước
nóng tự động hiện nay, có nhiều  công suất đa dạng cho mọi đối tượng khách hàng lựa chọn từ
20, 30, 50, 90,  320L/H.
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    Các  ưu điểm của bình đun nước nóng công nghiệp:
    

-  Hệ thống bảng mạch  điều khiển hiện đại, chống nước ( bền và độ an toàn cao).

    

- Vỏ inox cao  cấp, trang nhã vừa sạch sẽ lại có độ bền lâu dài

    

- Giữ nhiệt và  tạo nhiệt tốt , đảm bảo nước sôi 100 độ C

    

- Hệ thống kiểm  soát nhiệt tự động , cấp nước tự động, đun sôi và tái đun sôi tự động

    

- Bảng hiển thị  thông minh ,dễ sử dụng, dễ quan lý , dễ thao tác

    

- Có đèn báo lỗi  khi gặp sự cố, khi thiếu nước, khi đủ nước v.v...

    

- Tiết kiệm điện  năng lên tới 50%

    

- Bảo hành 12  tháng- 18 tháng tùy sản phẩm, bảo trì trọn đời
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Máy đun nước  nóng Hải Âu công nghệ mới

    Xem  thêm: Các Đơn Vị Thường Xuyên Sử Dụng Máy Đun Nước Công Nghiệp Hiện&nbsp;
Nay

Máy đun nước nóng công nghiệp  được sử dụng rộng rãi ngày càng nhiều hơn vì tính tiện nghi
của nó nên phù hợp  với nhiều cơ sở nhất là...

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

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

Tel: 0913.102.168 -  091.507.8989 
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