
Tổng Hợp Các Ưu Và Nhược Điểm Của Cây Nước Nóng Lạnh

Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua  đến thiết bị có tên cây nước nóng lạnh. Được thiết kế với
kiểu dáng vừa phải,  tiện dụng, cây nước nóng lạnh không chỉ thu hút sự quan tâm của các địa
 điểm văn phòng công sở mà còn cả các gia đình nữa.

Thay vì việc phải đun sôi nước bằng bếp gas, bếp điện làm tốn thời gian  và công sức, các gia
đình nên chọn cho mình những cây nước nóng lạnh an toàn,  tiện dụng và tự động.

1.Ưu điểm - Cây Nước Nóng Lạnh

- Thông thường đối với các cây nước  sẽ có 1 ngăn mát, có thể sử dụng như tủ lạnh mini giúp
bảo quản thức ăn, nước,  hoa quả. Ngoài ra, chúng còn có các kiểu dáng đa dạng như loại cửa
kín, cửa nhựa  chịu nhiệt hoặc nhựa kết hợp inox. 

-Bộ phận Lock máy ( máy nén ) chạy  êm không gây tiếng ồn.Hơn nữa, bộ phận cảm biến nhiệt
cũng góp phần giúp tiết  kiệm điện. Ngoài ra, cây nước còn có thể điều chỉnh được độ lạnh, có
chế độ tự  động ngắt điện khi hết nước… Nói chung là rất nhiều tính năng tiện dụng cho người 
sử dụng.

- Cây nước tương tích với hầu hết  các thiết bị lọc nước trên thị trường. Hiệu quả lọc nước rất
tốt bời vì lọc bỏ  được các chất gỉ sét, chất cặn tích tụ trong nước, loại bỏ các thành phần hữu 
cơ, mùi khó chịu. 

- Cây nước gọn nhẹ, thời trang, tiện  lợi và công suất vừa phải

- Tốc độ làm nóng nhanh: làm nóng  trực tiếp bằng dây đốt chỉ mất đến vài giây. 
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- Được lắp đặt bộ cảm biến điều chỉnh  nhiệt độ và rơle kiểm soát áp suất nước. 

- Đặc biệt, Có máy có thêm cầu dao  chống giật. 

                                            - Các  sản phẩm này sẽ tự động ngắt khi nước nóng  từ 80 - 95 độ
C, tùy loại. 

  Các bộ phận của hầu hết các cây nước nóng lạnh

2.Nhược  điểm - Cây Nước Nóng Lạnh
    

- Đa số các cây nước đều đòi hỏi  nguồn điện sử dụng phải ổn định.

    

- Nhiệt độ nước nóng khá cao, khoảng  95 độ C nên khi không muốn dùng nước sôi thì phải lấy
kết hợp giữa vòi nước  nóng và cả vòi nước lạnh.

    

- Cần phải có 1 không gian thích hợp để đặt  máy, phải đun nước trước 30-60 phút để có 1
lượng nước đủ dùng theo yêu cầu. 
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Tóm lại, những ưu điểm và nhược điểm  trên của cây nước nóng lạnh sẽ giúp bạn hiểu hơn về
sản phẩm và có quyết định  đúng đắn trong việc lựa chọn của mình.
  
  

    

Xem thêm:

      

1.  Mẹo Chọn Mua Và Sử Dụng Cây Nước  Nóng Lạnh Tốt Nhất Dành Cho Bạn

    

2.  Lỗi Thường Hay Gặp của cây nước  nóng lạnh

3.Vệ sinh – Cây nước nóng lạnh

    Lưu ý khi vệ sinh – Cây nước nóng lạnh

1. Trước khi vệ sinh, việc quạn  trọng nhất là cần rút điện, tắt hết công tắc làm nóng lạnh 

2. Để đảm bảo vệ sinh tuyệt đối, máy  sẽ được vệ sinh với nước tẩy rửa chuyên dụng, sau đó
lau lại bằng nước  thường. 
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3. Mở van xả nước ở phía sau lưng  máy để có thể xả hết nước trong bầu nước. 

4. Khi vệ sinh tốt nhất không nên  tháo máy ra nếu không có chuyên môn. 

Cách vệ sinh máy – Cây  nước nóng lạnh

Với lần đầu khi sử dụng cây nước  cần vệ sinh bên trong khoang chứa.  sau  30 phút khởi động,
thì ta tắt máy, mở bình nước, xả nước từ trong nút thoát  nước và cả từ 2 vòi nóng - lạnh ra. Sau
đó, ta bật công tắc để máy hoạt động  bình thường la được. Còn nếu bạn sử dụng nước khoáng,
nên vệ sinh vòi và dây  nóng, vệ sinh 1 tháng 1 lần để đảm bảo được nước sạch, hiệu suất cao.

Còn vệ sinh bên ngoài cây nước thì  ta chỉ cần dùng nước rửa chuyên dụng là hiệu quả cao
nhất.

Lưu  ý khi sử dụng – Cây nước nóng lạnh

Cấm trẻ nhỏ sử dụng vòi nước nóng  ( quy định là màu đỏ).

Khi vận chuyển máy không nghiêng quá  1 góc 45 độ, và phải để tĩnh 1h-2h rồi mới dùng trở lại.

Đối với dây điện hoặc các bộ phận  linh kiện trong máy khi hư hỏng phải được thay thế, sữa
chữa bởi các nhân viên  có kỹ thuật.

Lời kết, trên đây là các ưu nhược  điểm cũng như cách vệ sinh cho cây nước nóng lạnh. Tuy
nhiên nếu bạn hay đơn vị  bạn muốn sử dụng thiết bị đun nước nóng có dung tích lớn và uy tín
chất lượng,  hãy đến với Hải Âu: chuyên cung cấp máy  đun nước nóng tự động, máy làm đá, 
máy làm kem
.
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  Bình đun nước nóng Hải Âu cùng các đồ uống

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:  0913.102.168 - 091.507.8989 
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