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Hiện nay các công ty nước ngoài đang đầu tư sản xuất trên đất nước ta, các công ty, nhà máy
và xí nghiệp đang phát  triển như không ngừng. Cũng do đó mà tình hình ăn uống của các cán
bộ, công nhân viên cũng được chú trọng hơn trước. Trước đây , tại các căngtin người ta nấu cơm
bằng nồi cơm thì giờ đây đã có tủ cơm công nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng chọn mua
cho mình được 1 chiếc tủ cơm như ý, công suất đủ dùng, giá thành hợp lý v.v…

  

 

      

Hiện nay, có tới 3 phương pháp lựa chọn tủ cơm công nghiệp là:

  

-         Lựa chọn theo nhiên liệu  của tủ cơm 

  

-         Lựa chọn theo số khay của tủ cơm

  

-         Lựa chọn theo công suất của tủ cơm

  

Đối với bài viết này, chúng ta chỉ bàn tới cách lựa chọn tủ cơm công nghiệp theo công suất. 

  Chọn tủ cơm công nghiệp - Xác định công suất:
  

Việc chọn lựa tủ cơm công nghiệp theo công suất là 1 trong  những cách để ta biết được loại tủ
cơm có công suất bao nhiêu sẽ 
là thích
hợp với 
đơn vị
mình nấu ăn. Khi xác định được công suất của tủ cơm thì bạn sẽ biết được mình cần sử dụng
với sản lượng là bao nhiêu gạo, thời gian nấu trong bao lâu sẽ được chia sẻ với những thông tin
hữu ích dưới đây.
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Gà và gạo được hấp trong tủ cơm công nghiệp với số lượng lớn

  

 

  Chọn tủ cơm công nghiệp có công suất phù hợp
  

Khi xác định chọn tủ cơm công nghiệp, thì việc bạn muốn xem công suất là bao nhiêu thì sẽ c
ần căn cứ vào số lượng gạo sẽ 
dùng đến
để nấu cơm. Hơn nữa, ta cần xác định cả thời gian nấu chín cơm cùng với số lượng gạo nhất
định để chọn ra máy có công suất cho phù hợp nhất cho nhu cầu sử dụng. Thực tế, các loại tủ
cơm thường sử dụng với trọng lượng khác nhau như 12 kg - 20 kg v.v … Từ đó, ta có thể xác
định được trọng lượng tủ cơm có thể chứa được bao nhiêu và nấu chin trong thời gian bao lâu.
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Cụ thể như:

  Dựa vào số khay, thời gian, khối lượng để chọn tủ cơm công nghiệp có công
suất phù hợp
  

-Tủ cơm loại 6 khay thì sử dụng với 20 kg và nấu chín với thời gian 35 phút.

  

-Tủ cơm loại 8 khay thì sử dụng với 24 kg và nấu chín với thời gian 40 phút.

  

-Tủ cơm loại 10 khay thì sử dụng với 35 kg và nấu chín với thời gian 40 phút.

  

-Tủ cơm loại 12 khay thì sử dụng với 40 kg và nấu chín với thời gian 40 phút.

  

-Tủ cơm loại 24 khay thì sử dụng với 96 kg và nấu chín với thời gian 40 phút.

  

Những thông số về số sản lượng gạo cần dùng với số khay sẽ giúp bạn tìm được loại tủ cơm có
công suất thích hợp và đồng thời đáp ứng hiệu quả yêu cầu của những đơn vị mong muốn. 

    

Bạn có thể tham khảo thêm: Dựa vào số khay để lựa chọn tủ cơm công nghiệp tiêu chuẩn 

  

Ngày xưa, tại các xí nghiệp, doanh nghiệp thì các căngtin nấu cơm bằng nồi cơm điện. Ngày
nay, việc nấu cơm số lượng lớn đơn giản hơn trước nhiều… 
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            Số khay của tủ nấu cơm công nghiệp
  

Hy vọng, thông tin bên trên có thể giúp bạn chọn mua được tủ cơm công nghiệp hiệu quả và
tiêu chuẩn theo công suất.  Biết công suất
tủ cơm phù hợp
, 
 sẽ giúp bạn biết cần tủ cơm có 
số
khay bao nhiêu là đủ, lượng gạo sử dụng đủ để nấu ăn là bao nhiêu
và phải nấu trong thời gian bao lâu là nhanh nhất. Nói chung dựa vào mục đích sử dụng tủ cơm
ra sao thì bạn sẽ có công suất phù hợp cho đơn vị mình khi sử dụng.

  

Tập Đoàn Hải Âu chuyên cung cấp máy làm đá, máy làm kem, máy đun nước nóng. Khách
hàng đến đây không những có được chất lượng sản phẩm tốt nhất mà chất lượng phục vụ cũng
vô cùng chu đáo.
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Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng ngay:

  

Đại chỉ liên hệ: 72 Miếu Đầm – Nam Từ Liêm  - Hà Nội
Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989 
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