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Thực tế, để sử dụng tủ cơm công nghiệp đúng cách thì không phải ai cũng có thể thực hiện.
Đối với những kinh nghiệm khi sử dụng tủ cơm thì ta cần căn cứ vào công suất sử dụng cũng
như số lượng gạo sử dụng là bao nhiêu. Mục đích để sử dụng được tủ cơm lâu dài và hiệu quả
cao nhất. Thông tin chia sẻ ngay bên dưới đây, đề cập về cách dùng tủ cơm công nghiệp hi
vọng có thể giúp bạn.

  

 

      Để sử dụng tủ cơm công nghiệp hiệu quả ,ta cần chú ý 1
số điều sau:
  

-         Công suất tối đa của tủ cơm?

  

-         Số khay dùng nấu gạo của tủ cơm công nghiệp là như thế nào?

  

-         Nhiên liệu dùng để vận hành tủ cơm dùng là gì?

  

Chỉ với 3 mục này, chúng ta có thể sử dùng tủ cơm chuyên nghiệp vào hiệu quả nhất.

  

Phần lớn, nhiều người sử dụng tủ cơm không đúng cách nên trong nhiều trường hợp đã xảy ra
những sự cố trong khi sử dụng. Hay như việc không sử dụng tủ cơm đạt tiểu mức cho phép sẽ
làm tuổi thọ của tủ cơm ngắn lại. Do đó việc sử dụng tủ cơm ra sao cho đúng cách là điều
chúng ta cần lưu ý ( tiểu mức ở đây ta nên hiểu là mức độ sử dụng tối thiểu số lượng gạo ít nhất
cần thiết phải nấu cho mỗi lần).
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  Gạo được nấu chín từ tủ cơm công nghiệp
  
Tủ cơm công nghiệp có 3 loại chính :
  

Hiện nay tủ cơm công nghiệp có đến 3 loại chính là tủ cơm chạy bằng điện, loại chạy bằng gas
và loại thứ 3 là loại chạy được bằng cả điện và gas. Đặc
biệt, với loại thứ 3 hiện nay đang được ưa dùng nhất bởi tính tiện ích của nó mang lại.

  

Chúng ta cùng tưởng tượng nhé : những lúc bị cúp điện thì tủ chạy gas,những lúc hết gas thì tủ
chạy điện. Như vậy sẽ không có sự cố, hay gián đoạn trong việc phục vụ bữa cơm cho hàng
trăm công nhân viên rồi. 
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  So sánh các loại tủ cơm công nghiệp để mua phù hợp với yêu cầu sử dụng
  
Tủ cơm công nghiệp được xác định công suất từ các yếu tố :
  

Để xác định lượng công suất của tủ cơm thì thông thường tại Việt Nam xác định công suất của
tủ cơm thì dựa 
vào
2 yếu tố
.
Đó là lượng khay sử dụng và lượng gạo cần thiết là bao nhiêu.

  

Biết số khay sử dụng, ta sẽ biết được tủ cơm nấu được bao nhiêu suất ăn và qua đó xác định
được nhu cầu của người dùng để chọn loại tủ cơm công nghiệp có lượng khay phù hợp. Ta có
thể tính số lượng gạo cần cho một công nhân viên là bao nhiêu. Đồng thời còn phụ thuộc vào số
công nhân viên tại một đơn vị là bao nhiêu. 
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Hiện nay tủ cơm có nhiều loại với số khay thông thường từ 4- 24 khay là phổ biến. Vấn đề sử
dụng tủ cơm tại các địa chỉ như nhà máy, xí nghiệp phục vụ cho đông đảo công nhân viên với
nhu cầu là rất lớn và đặc biệt phải an toàn vệ sinh. Hơn nữa, tủ cơm phải có công suất lớn để rút
ngắn thời gian làm chín cơm.

    

Bạn có thể xem thêm: Khi mua tủ cơm công nghiệp nên đến đâu?
Trong đó xuất hiện không ít những cơ sở bán tủ cơm kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc
đến tay người dùng. Vì vậy nếu bạn muốn mua được tủ cơm công nghiệp tại địa chỉ uy tín
mà...

    

 

  

Cách sử dụng tủ cơm công nghiệp 1 cách hiệu quả và đúng cách ở trên hi vọng bạn có thể sử
dụng tủ cơm cho đơn vị bạn 1 cách tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của địa chỉ đó.

  

Tập đoàn Hải Âu chuyên bán máy làm đá, máy làm kem, máy đun nước nóng. liên hệ ngay
với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng ngay:

  

 

  

Mọi ý kiến  bạn vui lòng liên hệ qua địa chỉ: 

  

72 Miếu Đầm – Nam Từ Liêm –Hà Nội. 

  

Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989 
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  Trong đó xuất hiện không ít những cơ sở bán tủ cơm kém chất lượng, hàng không rõ nguồn
gốc đến tay người dùng. Vì vậy nếu bạn muốn mua được tủ cơm công nghiệp tại địa chỉ uy tín
mà...
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