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Trên thị trường có rất nhiều mẫu mã máy làm đá viên từ công suất , kích thước, công nghệ, giá
cả  khác nhau cho người tiêu dùng lựa chọn.Đã có người mua những chiếc máy làm đá viên đắt
đỏ đến vài nghìn đô la nhưng khi sản xuất đá ra chất lượng vẫn không được tốt, đó là do nguồn
nước kém chất lượng gây ra.

      

Ngoài ra, những hậu quả khi sử dụng nguồn nước kém chất lượng như làm máy nhanh hỏng,
giảm tuổi thọ của máy, máy ngừng hoạt động đột ngột… điều này sẽ ảnh hưởng đến sản xuất
đá viên và chi phí cũng như thời gian để sửa chữa và bảo hành máy. Để biết được những thiệt
hại do sử dụng loại nước không bảo đảm an toàn thì hãy xem những thông tin sau.

  

Xem chi tiết: Tiêu chí đánh giá nguồn nước dùng cho máy làm đá

    
    1.   A.Hậu quả về máy
    

  1, Giảm tuổi thọ của máy làm đá
  

Dùng nguồn nước không bảo đảm trong thời gian dài sẽ làm máy hoạt động kém đi, tuổi thọ của
máy cũng sẽ giảm. Những biện pháp như sửa chữa hay thay linh kiện mới cũng không thể giải
quyết được lâu. Ngoài ra thói quen vệ sinh máy bằng axit cũng dẫn đến làm giảm tuổi thọ của
máy.

  2, Nguồn nước sử dụng cho máy làm đá không an toàn
  

Nguồn nước không an toàn gây ra nhiều hậu quả vì loại nước sử dụng làm đá quyết định đến
chất lượng của đá viên sản xuất có đảm bảo yêu cầu không. Khi chất lượng nước dùng cho máy
làm đá không an toàn sẽ ảnh hưởng tới hệ thống lọc của máy và chất lượng đá viên làm ra
không an toàn với người dùng.

  3, Máy ngừng hoạt động đột ngột
  

Trong quá trình hoạt động máy bị quá tải hay một nguyên nhân nào đó như lắng quá nhiều cặn
bẩn có thể làm máy ngừng hoạt động. Việc máy ngừng hoạt động trong ngày sẽ ảnh hưởng
nhiều đến người sử dụng nhất là những cơ sở kinh doanh đá viên, hay nơi có nhu cầu sử dụng
đá viên cao. Đồng thời bạn sẽ phải mất thêm 1 khoảng thời gian nữa để khởi động lại máy và

 1 / 4

tin-tuc/115-tieu-chi-danh-gia-nguon-nuoc-dung-cho-may-lam-da


Những Hậu Quả Khi Sử Dụng Nguồn Nước Kém Chất Lượng Làm Đá Viên
Thứ hai, 10 Tháng 7 2017 10:17

cho máy làm việc với tốc độ như bình thường.

  4, Khả năng truyền nhiệt của máy làm đá kém đi
  

Những tạp chất, chất bẩn lắng cặn trong máy lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới khả năng truyền nhiệt
của máy, thông thường nó sẽ làm khả năng truyền nhiệt của máy làm đá suy giảm.

  5, Vượt quá lượng nước bình thường khi sử dụng cho máy làm đá
  

Khi nguồn nước sử dụng không bảo đảm sẽ làm giảm khả năng hoạt động của máy vì thế máy
sẽ phải tăng thêm 1 lượng nước nước đá nữa để cung  cấp cho hệ thống ngưng tụ. Ngoài ra bạn
sẽ phải mất thêm 1 khoảng  chi phí nữa để sản xuất thêm đá.

    
    1.   B.Hậu quả về sức khỏe và kinh doanh
    
    2.   1.Hậu quả về người
    
    3.    

  Với nguồn nước kém chất lượng thì khi làm đá viên ra cũng kém chất lượng, Điều này
dẫn đến ảnh hưởng về  vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp.
  

Nếu ta không thường xuyên kiểm tra nguồn nước để có biện pháp xử lý kịp thời , khi đá đến tay
người tiêu dùng thì hậu quả cho danh tiếng công ty sẽ đi xuống nghiêm trọng. Sức khỏe của
người sử dụng đá viên khi ngộ độc ,nhiễm khuẩn cũng dẫn đến ản hưởng cho cơ sở kinh doanh
đá.
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Đá viên kém chất lượng do nguồn nước bẩn có thể gây nhiễm khuẩn đường ruột cho người sử
dụng

  

 

  

Hải Âu mách bạn cách xử lý nước đá có mùi: xem chi tiết  

  

 

  2.Hậu quả về vật chất 
  

Còn trường hợp nhẹ hơn, chất lượng nước kém làm máy dừng hoạt động cũng làm ảnh hưởng
về thời gian cũng như tiền bạc và công sức bỏ ra để sửa chữa máy.

  

 

  

Trên đây là những hậu quả mà bạn sẽ gặp phải nếu sử dụng máy  làm đá với nguồn nước làm
đá không an toàn.

  

Lời kết, để tránh được những hậu quả mà nguồn nước gây ra ở trên, ta cần có biện pháp khắc
phục là dùng các công nghệ, thiết bị lọc nước như: 

    
    -  -      -   Thiết bị  lọc nước NaNo

  -    Thiết bị lọc nước RO

  -    Cộng nghệ lọc nước sử dụng tia cực tím UV  
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     Các thiết bị lọc nước hiện đại trên thị trường
  

 

  

Nếu bạn còn có câu hỏi gì cần tư vấn hãy liên hệ đến Tập Đoàn Hải Âu, tại đây bạn sẽ được
giải đáp mọi thắc mắc liên quan tới máy làm đá. 

  

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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