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Cafe & Nhà máy DEN

Trụ sở/Nhà máy

1. Đối với công ty sản xuất bánh kẹo, đồ ngọt.
Quá trình sản xuất sô cô la đòi hỏi phải kiểm soát nhiệt độ
chính xác, nhưng ...
✖ Rất khó kiểm soát nhiệt độ một cách hoàn hảo…

Cách giải
quyết

Bằng cách gắn tấm gia nhiệt
của chúng tôi trong quán
trình Tempering socola, quý
vị có thể kiểm soát nhiệt độ
một cách tuyệt đối.

HERE!
◆Cảm nhận của khách hàng là công ty socola◆
■ Lò sưởi cao su dễ lắp đặt hơn lò sưởi trước đây của chúng
tôi, và nó đã giảm thời gian làm việc..
■ Máy sưởi bằng cao su đảm bảo vệ sinh vì chúng có thể
được tháo ra và lau chùi dễ dàng.
■ Bộ điều khiển nhiệt độ ThreeHigh's monoOne dễ sử dụng
và bất kỳ ai cũng có thể kiểm soát nhiệt độ ổn định.

☞ Sản phẩm đề xuất
Lò sưởi dạng xoắn ốc có thể quấn
quanh đường ống dễ dàng
+
Bộ cảm biến nhiệt độ
+
Bộ điều khiển nhiệt độ mono-One

Có thể dùng cho sản
xuất mật ong,…

2. Đối với công ty xay xát, sản xuất gạo
✖Nhiều cám gạo dính bên trong đường ống mà gạo đi qua
✖Mấtquánhiềuthờigianvệsinhbêntrongđườngống

Cách giải
quyết

Với tấm gia nhiệt bên
ngoài đường ống, ít
cám gạo bám hơn và
giảm việc làm sạch
đường ống.

HERE!

◆Cảm nhận từ công ty gạo “M”◆
■ Đường ống giờ khó bị tắc
■ Tiết kiệm thời gian làm sạch và nhân công.

☞Đề xuất của chúng tôi
Tấm gia nhiệt cao su silicone
Tấm gia nhiệt bằng lá nhôm
(Tuỳ vào hoàn cảnh)
+
Máy điều nhiệt 60°C

3. Đối với nhà máy chế biến thực phẩm
đông lạnh
✖Mỡ thịt được đóng rắn trong đường ống mà thịt đi qua, làm tắc

đường ống trong chế biến thực phẩm đông lạnh ...

Solved!

Với lò sưởi của chúng tôi được lắp
đặt, dầu mỡ không bị đóng rắn, do
đó, dòng chảy của thịt trở nên trơn
tru !!

HERE!

◆Cảm nhận từ khách hàng “N”◆

Sprialheater

■ Cho đến nay, công việc rắc rối khi tháo đường ống, rửa,
khử trùng và gắn lại đường ống lặp đi lặp được giảm dần.

■ Có nhiều loại máy sưởi khác nhau để chúng tôi có thể gắn
chúng không chỉ trong các đường ống thẳng mà còn ở các
đoạn cong hoặc không có đường ống để thịt đi qua.

☞Đề xuất của chúng tôi
Lò sưởi xoắn ốc có dạng xoắn
ốc và dễ dàng quấn quanh
đường ống.
OR

Lò sưởi kiểu khuỷu tay có thể
được lắp đặt ở một phần cong.

Elbow-typedheater

4. Đối với các công ty Dầu khí
Phòng làm ấm được sử dụng để làm ấm chất bôi trơn và các
loại dầu khác.
✖ Rất tốn diện tích
✖Sủ dụng nhiều điện, nhiên liệu
✖Dầu không sử dụng cũng được hâm nóng. Liệu có
phương pháp nào khác tiện lợi hơn?
Solved!

Với máy sưởi của chúng
tôi, quý vị có thể làm
nóng thùng hàng khi cần
thiết, với những thùng
cần thiết!

◆ Cảm nhận từ khách hang là công ty dầu khí ◆
■ Tiết kiệm điện trông thấy.
■ Bên cạnh dầu bôi trơn, chúng tôi bắt
đầu sử dụng nó cho các loại dầu khác..

☞ Đề xuất của chúng tôi
Bộ gia nhiệt thùng phuy
Có sẵn cho thùng phuy/ 5 ga-lông/ thùng
(Kết hợp với cảm bộ cảm biến nhiệt độ/ bộ điều khiển nhiệt độ)
✓ Dễ dàng cài đặt bằng cách lắp kiểu lò xo!
✓ Lớp áo khoác ngoài cách nhiệt, chống tản nhiệt và chống bỏng! (Bán
riêng)
Có sẵn máy gia nhiệt để
tiện cài đặt trên máy móc
của quí vị!

☞ Các sản
phẩm liên quan
Kệ gia nhiệt nguyên bản của chúng tôi, GOEMON!
Có thể làm nóng tới 4 thùng cùng 1 lúc!
■ Hệ thống sưởi bắt đầu bằng cách đặt thùng lên
trên
■ Được gắn với bánh răng để di chuyển dễ dàng

5. Đối với các công ty sản xuất ô tô
Sản phẩm gia nhiệt của chúng tôi được sử dụng
trong nhiều tình huống khác nhau xuyên suốt quá
trình sản xuất ô tô.
Ngăn ngừa sự
đông đặc của
sơn trong quá
trình sơn xe

Khi gắn biểu
tượng xe

Các bộ phận

Ngăn ngừa
sự đông đặc
của lớp mạ

Khi xử lí
bề mặt

Ở đây!

Xử lí
chống gỉ
Làm khô
sau khi sơn,
kết dính

Tấm gia nhiệt cao su silicone

Tấm sưởi cao su silicon là gì?
Đó là bộ phận làm nóng phẳng có các dây niken-crom được lắp đặt giữa
các tấm cao su.
[Đặc trưng]
① Linh hoạt
Phân tử gia nhiệt phẳng mềm dẻo không có trong các loại lò sưởi kim loiaj
② Độ bền cao
Có thể sử dụng liên tục trong thời gian dài ở nhiệt độ 200 ℃.
③ Thiết kế miễn phí
Có thể được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

Tấm sưởi cao su silicon phải được sử dụng với [Bộ điều
khiển nhiệt độ + Cảm biến nhiệt độ]

Bộ điều khiển nhiệt độ ThreeHigh dòng monoOne
◆ Sản phẩm dễ sử dụng được lấy cảm hứng từ giọng nói của người dung
◆ Cài đặt dễ dàng, sử dụng ngay sau khi cài đặt
◆ Thiết kế đơn giản và nhỏ gọn.
Tự tin về độ chính xác và an toàn nhiệt độ
Bộ cảm biến nhiệt độ của ThreeHigh:
◆ Có nhiều lựa chọn phù hợp.
◆ Chất lượng cao với công nghệ xử lí cao và tiêu chuẩn kiểm tra
nghiêm ngặt của chúng tôi.

Chúng tôi đề xuất và cung cấp tất cả các hạng mục cần thiết để sử
dụng máy sưới.

Các ngành công nghiệp có thể áp dụng máy gia nhiệt
của chúng tôi
Có một loạt các ứng dụng khác trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Máy ép phun

Ngăn sự ngưng tụ của máy
điều hoà không khí

Nhà máy sản xuất
chất bán dẫn

Sản xuất và sửa chữa dụng
cụ âm nhạc...

2020.12
Our SCR activity was rewarded by the government.

https://www.threehigh.co.jp/

info_overseas@threehigh.co.jp
Facebook p age はこちら！

https://www.facebook.com/Threehigh.Japan
♬Visit our LinkedIn page

https://www.linkedin.com/company/threehigh/
♬Visit our booth at the Yokohama VR Expo

https://vr.idec.or.jp/VR/
♬Visit our booth at the world largest virtual exhibition “Industry EXPO”

https://www.industryexpo.online/show/threehigh/
♬Here is an EC site to be purchased from overseas.

https://zenmarket.jp/s/threehigh-heater

