
การป้องกันการแข็งตัว
การหลอมละลาย
การป้องกันอุณหภูมิลดลง

ฮีตเตอร์
สำหรับสเปรย์  

 รักษาความร้อน

ฮีตเตอร์สําหรับ
โต๊ะทํางาน 

ฮีตเตอร์สําหรับเครื่องผสม
การป้องกันการควบแน่น การหลอมละลาย

 ทำความร้อน

ฮีตเตอร์สําหรับถังกรวย

ฮีตเตอร์สำหรับท่อ
ป้องกันการแช่แข็ง

  รักษาความร้อน

ฮีตเตอร์สำหรับตู้แช่แข็ง
การป้องกัน
การควบแน่นการป้องกันการควบแน่น

ฮีตเตอร์สําหรับถัง
 การป้องกันอุณหภูมิลดลง

ฮีตเตอร์สําหรับกระป๋อง
การป้องกันการแข็งตัว
การหลอมละลาย

ฮีตเตอร์สำหรับข้างใต้ถัง
 การป้องกันการแข็งตัว
 การหลอมละลาย

การป้องกัน
อุณหภูมิลดลง

คลายความหนืดของน้ำมันและอื่นๆ
ป้องกันอุณหภูมิ
ในท่อลดลง

การป้องกันการ
เกิดขึ้นของหยดน้ำ
เนื่องจากความแตกต่าง
ของอุณหภูมิ

Three High ผลิตฮีตเตอร์ตั้งแต่หนึ่งชิ้น
ตามความต้องการของลูกค้า



～ปัญหากอ่นหน้า

เพือ่คลายความหนืดของไขมนัและ
น า้มนัทีบ่รโิภคได ้ เราเคยใชว้ธิกีาร
ใหค้วามรอ้นโดยน ากระป๋องใสใ่นถงั
ทีม่อีณุหภมูคิงที่ มกีารใชไ้ฟฟ้าเป็น
จ านวนมากในการใชถ้งัทีม่อีณุหภมูิ
คงที่ เมือ่เทยีบกบัปรมิาณไขมนัและ
น า้มนัเพยีงเล็กนอ้ย

～หลงัตดิต ัง้ฮตีเตอร ์~

ฮตีเตอรด์า้นลา่ง: แผ่นความรอ้น
แบบเคลือ่นยา้ยได ้ ท าใหส้ามารถท า
ความรอ้นไดทุ้กที่ ตราบใดทีม่แีหลง่
ใหค้วามรอ้น

～ขอ้ดหีลงัการเร ิม่ใช～้

・สามารถใหค้วามรอ้นพรอ้มกนัได ้
ถงึสีก่ระป๋อง ตอ่หน่ึงกระป๋องที่

400W

・ การท าใหอ้ณุหภมูขิองอปุกรณ์
คงทีน้ั่น สามารถท าไดโ้ดย
ครอบคลมุทัง้หมดดว้ยทีหุ่ม้ฉนวน
ความรอ้นซึง่เป็นอปุกรณเ์สรมิ
(อณุหภมูภิายในหอ้งประมาณ
60°C)

・สามารถประหยดัคา่ไฟฟ้าและ
สรา้งระบบการผลติทีค่ านึงถงึ
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มได ้

・ประหยดัแรงงานในการขนยา้ย
กระป๋องไปยงัถงัอณุหภมูคิงที่

คลายความหนืด
ของไขมนัและน า้มนัที่

บรโิภคได ้

มาตรการรบัมอื

การควบแน่น

ชอ็คโกแลต
ป้องกนัอณุหภมูิ

ลดลง

การละลาย

น า้มนั

～ปัญหากอ่นหน้า

ไอน า้จากอาหารแผ่ความรอ้น
แกโ่ลหะดา้นบนของ
สายการผลติ ท าใหเ้กดิการ
ควบแน่น เกดิความกงัวลวา่หยด
น า้อาจตกลงไปในอาหาร

～หลงัตดิต ัง้ฮตีเตอร ์~

ฮตีเตอรย์างซลิโิคน: ฮตีเตอร ์
ยางซลิโิคนทีม่รีปูรา่งเหมอืนกบั
โลหะ ถกูผลติและน าไปใชก้บั
โลหะดว้ยเทปสองหนา้ สามารถ
ใหค้วามรอ้นเฉพาะโลหะทีม่จีดุ
ระบุเท่าน้ันได ้

～ขอ้ดหีลงัการเร ิม่ใช～้

・ไม่จ าเป็นตอ้งเคลือ่นยา้ย
อปุกรณ์

การเพิม่อณุหภมูขิองโลหะดว้ย
ฮตีเตอรย์างซลิโิคนสามารถ
ป้องกนัการควบแน่นได ้ โดยขจดั
ความแตกต่างของอณุหภมูจิาก
สถานทีท่ีโ่ดนความรอ้นจากไอ
น า้ และปัญหาสามารถแกไ้ขได ้

โดยไม่ตอ้งเคลือ่นยา้ยอปุกรณ์

～ปัญหากอ่นหน้า

อณุหภมูขิองชอ็กโกแลตลดลง
ในท่อระหวา่งถงั A และถงั B 
และเกดิการแข็งตวัระหวา่ง
กระบวนการ

～หลงัตดิต ัง้ฮตีเตอร ์~

ฮตีเตอรเ์กลยีวซลิโิคน: ฮตี
เตอรเ์กลยีวซลิโิคนใชพ้นัรอบ
ท่อและใหค้วามรอ้นจาก
ภายนอก เน่ืองจากท่อมกัถกูท า
ความสะอาดเป็นประจ า เราจงึ
เลอืกฮตีเตอรท์ีต่ดิและถอดได ้
ง่าย

～ขอ้ดหีลงัการเร ิม่ใช～้

・การพฒันาปรบัปรงุผลผลติ

เน่ืองจากตวัท่อถกูรกัษาไวท้ี่

40°C และอณุหภมูขิอง
ชอ็กโกแลตในท่อก็ไม่ลดลง
ชอ็กโกแลตจงึไม่แข็งตวัอกี
ตอ่ไป คงไวซ้ ึง่คณุภาพและ
ผลผลติถกูพฒันาปรบัปรงุ

～ปัญหากอ่นหน้า

เมือ่เตมิแกงกะหร ีจ่ากถงัพกัใส่
ในถงุแพ็ค น า้มนัจะแข็งตวัที่

ชว่งทางออก สง่ผลใหเ้กดิการ
ไหลทีต่ดิขดั

～ตดิต ัง้ฮตีเตอร ์~

ฮตีเตอรแ์บบคลมุ: ฮตีเตอรถ์กู
พนัรอบกรวยของถงัพกัเพือ่ให ้
ความรอ้น เพือ่ป้องกนัสิง่
ปนเป้ือนเขา้ไปในถงั เราใชผ้า้
PTFE ทีไ่ม่กระจายใยแกว้ และ
ใชก้ระบวนการทีช่ว่ยใหถ้อด
ฮตีเตอรอ์อกไดง่้ายเมือ่ท า
ความสะอาดถงั

～ขอ้ดหีลงัการเร ิม่ใช～้

・เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ท างาน

น า้มนัใกลท้างออกละลาย ท า
ใหเ้ตมิใสถ่งุแพ็คไดอ้ย่างราบร ืน่
และไม่ลา่ชา้ในกระบวนการ
เตมิอกีตอ่ไป



～ปัญหากอ่นหน้า

ทีโ่รงงานผลติอาหารแชแ่ข็ง น า้มนั
จากเนือ้สตัวส์ะสมอยู่ภายในท่อและ
การไหลตดิขดั ดงัน้ันท่อจงึถกูเทดว้ย
น า้รอ้นตลอดทัง้วนัเพือ่ใหน้ า้มนั
ละลาย นอกจากการทีน่ า้เออ่ลน้ทัว่
โรงงานแลว้ คา่น า้ประปาและคา่ไฟฟ้า
ยงัสงูอกีดว้ย

～หลงัตดิต ัง้ฮตีเตอร ์~

ฮตีเตอรแ์บบคลมุ: ตดิตัง้ฮตีเตอรไ์วท้ี่

ขอ้ตอ่ซึง่ไวตอ่การสะสมของน า้มนัเป็น
พเิศษ เน่ืองจากมที่อทีผู่ค้นเดนิผ่านไป
มา และมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิการลวก
ไหมไ้ดห้ากเผลอสมัผสัโดนฮตีเตอร ์
ฮตีเตอรนี์ท้ าจากวสัดฉุนวนแบบ
ผสมผสานเพือ่หลกีเลีย่งปัญหาแมจ้ะ
ถกูสมัผสัก็ตาม เมือ่ค านึงถงึการท า
ความสะอาดท่อ จงึมกีารผลติแบบที่

สามารถถอดออกไดใ้นทเีดยีว

～ขอ้ดหีลงัการเร ิม่ใช～้

・ลดตน้ทุนไดม้ากกวา่สถานการณ์
ปัจจบุนั

การตดิตัง้ฮตีเตอรส์ง่ผลใหเ้กดิการ
หลอมของน า้มนัภายในท่อ ท าใหก้าร
ไหลราบร ืน่ และปรบัปรงุ
สภาพแวดลอ้มการท างาน นอกจากนี้

ยงัชว่ยประหยดัคา่ไฟฟ้าและคา่
น า้ประปาอกีดว้ย

ป้องกนัการ

เกาะตดิของน า้มนั

ภายในท่อ

เพือ่ป้องกนัการ

ควบแน่นภายใน

เคร ือ่งผสม

หลอมละลาย

น า้เช ือ่ม

ละลาย

เนือ้แชแ่ข็ง

～ปํญหากอ่นหน้า

ในฤดหูนาว เมือ่อณุหภมูใิน
โรงงานต ่าลง ภายในเคร ือ่งผสม
เกดิการควบแน่นขึน้ ผงขนม
ถกูกระทบจากการควบแน่น ท า
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใน
คณุภาพ

～หลงัตดิต ัง้ฮตีเตอร ์~

ฮตีเตอรอ์ลมูเินียมฟอยล:์ 
หลงัจากตดิฮตีเตอรอ์ลมูเินียม
ฟอยลเ์ขา้กบัดา้นนอกของ
เคร ือ่งผสมแลว้ มนัถกูหุม้ดว้ย
ฉนวนกนัความรอ้นจากดา้นบน
ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นถกู
พฒันาโดยการตดิฉนวนกนั
ความรอ้น และความสม ่าเสมอ
ของความรอ้นก็ดขีึน้ดว้ย

～ขอ้ดหีลงัการเร ิม่ใช～้

・ประสบความส าเรจ็ในการ
รกัษาความมั่นคงของคณุภาพ

ระหวา่งฤดูรอ้นและฤดหูนาวจะ
ไม่มกีารเปลีย่นแปลงทาง
คณุภาพอกีตอ่ไป และแป้งใน
ขนมจะกลายเป็นเนือ้เดยีวกนั
นอกจากนีเ้รายงัสามารถ
ปรบัปรงุผลผลติไดอ้กีดว้ย

～ปัญหากอ่นหน้า

เราเคยใชว้ธิกีารใหค้วามรอ้น
กบัน า้บนไฟ แตเ่พือ่ความ
ปลอดภยั เราไม่ตอ้งการใชไ้ฟ
ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการลกุลามไฟ
ได ้

～หลงัตดิต ัง้ฮตีเตอร ์~

ฮตีเตอรแ์บบคลมุ: ดา้นนอก
และดา้นลา่งของถงัหุม้ดว้ยฮตี
เตอร ์และฮตีเตอรถ์กูยกขึน้
ดว้ยอปุกรณโ์ลหะเพือ่
พฒันาการน าความรอ้นไปยงั
ถงั และมกีารยดึตดิไวเ้พือ่ให ้
ตวัฮตีเตอรต์ดิกบัถงั

～ขอ้ดหีลงัการเร ิม่ใช～้

・ป้องกนัอบุตัเิหตแุละ
ปรบัปรงุคณุภาพ

นอกจากจะสามารถใหค้วาม
รอ้นไดอ้ย่างปลอดภยัโดยไม่
ตอ้งใชไ้ฟแลว้ เน่ืองจากการตัง้
คา่อณุหภมูิ น า้ก็ไม่ถกูเผา
ไหมอ้กีตอ่ไป และคณุภาพก็
คงทีม่ากขึน้ เน่ืองจากฮตีเตอร ์
แบบคลมุถกูผสานกบัวสัดุ
ฉนวน ท าใหม้กีารสญูเสยี
ความรอ้นเพยีงเล็กนอ้ย และ
เราสามารถใหค้วามรอ้นได ้
อย่างมปีระสทิธภิาพ

～ปัญหากอ่นหน้า

มกีารน าเนือ้แชแ่ข็งไปละลาย
ในน า้ทีถ่กูเปิดไวต้ลอดเวลา
แตปั่ญหาคอืมนัตอ้งใชเ้วลา
พอสมควรในการละลาย

～หลงัตดิต ัง้ฮตีเตอร ์~

ฮตีเตอรย์างซลิโิคน: ฮตี
เตอรย์างซลิโิคนหุม้รอบนอก
ถงัน า้สแตนเลสเพือ่เพิม่
อณุหภมูขิองน า้ พลงังาน
ไฟฟ้าของฮตีเตอรล์ดลง
เพือ่ใหอ้ณุหภมูขิองน า้ไม่สงู
เกนิไป และมกีารควบคมุ
อณุหภมูดิว้ยเคร ือ่งควบคมุ
อณุหภมูิ

～ขอ้ดหีลงัการเร ิม่ใช～้

・ท าใหส้ามารถท างานได ้
เรว็ขึน้ได ้

สามารถรกัษาอณุหภมูขิอง
น า้ไดร้ะหวา่ง 5 ถงึ 10°C
และลดระยะเวลาในการ
ละลายได ้



① ปรกึษาเรา

② ประชมุ

③ ศกึษาขอ้มูลแบบเจาะจงและ

ขอ้เสนอ

④ สัง่ซ ือ้

⑥ จดัสง่

⑦ ตดิตาม

ป้องกนัการแชแ่ข็ง การทํา

ความรอ้น ฉนวนกนัความ

รอ้น และอืน่ๆ

หากคุณประสบปัญหาใด ๆ ใน

ธุรกจิของคุณ โปรดตดิตอ่เรา

หลงัจากปรกึษากบัทางเรา

แลว้

เราจะมกีารประชมุกบัลูกคา้

ทนัที

โปรดแจง้ใหเ้ราทราบเกีย่วกบั

คาํขอโดยละเอยีดและเง่ือนไข

การใชง้าน

กาํหนดขอ้มูลเจาะจงของ

ผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมทีสุ่ด

ตามความตอ้งการของลูกคา้

และเง่ือนไขการใชง้าน

โปรดอนุญาตใหเ้ราแนะนํา

ขอ้เสนอโดยการไปเยีย่ม

โทรศพัท ์โทรสาร หรอือเีมล

เราจะพจิารณาการผลติ

จนกว่าลูกคา้จะพอใจ และ

หากคุณพอใจกบัขอ้มูล

รายละเอยีดของผลติภณัฑท์ี่

ถูกเสนอ น่ีจะเป็นคาํส ัง่ซ ือ้

อย่างเป็นทางการ Three 

High รองรบัการผลติต ัง้แต่

ชิน้เดยีวไปจนถงึการผลติ

จาํนวนมาก

เมือ่สนิคา้เสรจ็สิน้ เราจะทํา

การหอ่อย่างระมดัระวงั ทลีะ

ชิน้ และสง่มอบใหก้บัลูกคา้

⑤ การผลติ

เพิม่ความเชีย่วชาญในการ

ผลติและการใชเ้ครือ่งทํา

ความรอ้นเชงิพาณิชยท์ีด่ี

ทีสุ่ด

ดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง ทีแ่ปลง

เป็นความนุ่มนวล เราจะผลติ

ผลติภณัฑท์ลีะชิน้ดว้ยจติใจ

และจติวญิญาณของเรา

ในระหวา่งทีลู่กคา้ใชผ้ลติภณัฑ ์

ของเรา เราจะพยายามอย่าง

เตม็ทีเ่พือ่ตดิตามการใชง้าน หาก

คุณมคีาํถามหรอืขอ้กงัวลใดๆ

เกีย่วกบัการตดิต ัง้

การใชง้าน ความผดิปกติ ฯลฯ

โปรดตดิตอ่ Three High

นอกจากนี้ เรายงัสามารถจดัการประชมุทีโ่ชวรู์ม DEN

ได ้
โปรดดูและสมัผสัการผลติของ Three High

คลกิทีน่ี่สําหรบั

การจอง

ส านักงานใหญ่: 4-42-16 Higashiyamada, Tsuzuki Ward,

โยโกฮาม่า 224-0023

DEN: 4-40-23 Higashiyamada, Tsuzuki Ward, โยโกฮาม่า, 224-0023

โทร: +81-45-590-5561

แฟกซ:์ +81-45-590-5571

เว็บไซต:์ https://www.threehigh.co.jp/ (ลงิค)์


