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 سازیخ دستگاه تاریخچه

های تولیدکننده یخ، امروزه اهمیت زیادی در زندگی روزمره همه ما دارد. این سازها یا همان دستگاهیخ

 یلیاموفردی به نام  1748گیرند. در سال ها در انواع خانگی و صنعتی تولید و مورد استفاده قرار میدستگاه

فردی به نام جان گوری  1844ساز را ابداع کند. در سال یخ در دانشگاه گالسکو موفق شد دستگاهکولن 

الکساندر توینگ این دستگاه  1853سازی برای استفاده در بیمارستان ساخت و در ادامه در سال دستگاه یخ

 را ارتقا داد.

ز یخسازها نیز باشد. البته اها، فست فودها و غیره میها، کافهیخسازها یکی از پرکاربردترین وسیله در رستوران

شود. به طور کل ها نیز برای نگهداری مواد خاص استفاده میها، مراکز درمانی و آزمایشگاهدر بیمارستان

 باشند که با غذا و سالمت انسان در ارتباط هستند. یخسازها ابزاری پرمصرف در تمامی مواردی می

 
 سازهایخ در عیوب متداول

سازها معموال از طریق یک لوله کوچک یا نند دچار ایراد و خرابی شوند. یختوایخسازها به دالیل مختلفی می

کنند. اما در مواد اولیه خود، که آب باشد را برای ساختن یخ تامین می مخزنی مناسب، به عنوان تامین کننده

 های زیر، ممکن است این کار متوقف شود.این بین، به دالیل مختلفی مانند علت

 سازن لوله آب یا مخزن متصل به دستگاه یخایراد و خراب شد 

 سازفعال شدن حالت مکث دستگاه یخ 

 سازمسدود شدن فیلتر دستگاه یخ 

 خرابی در شیر ورودی 

 خراب شدن ترموستات 
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 نشت مخزن آب یا محل ساخت یخ 

 سازکم شدن تولید یخ در یخ 

 سازمنجمد شدن یخ 

 خرابی برد یا مدار فرمان 

 سازتگاه یخرسانی به دسقطع شدن برق 

 خرابی فن کندانسور به دلیل عدم سرویس سالیانه 

 خرابی سنسور آب 

  گرفتگی به دلیل رسوب 

 گریپاژ کردن پمپ 

 عدم خروج یخ به شکل نرمال 

 خرابی کمپرسور 

باشد و نیاز به یک تعمیرکار ماهر دارد. بتا سرویس ساز با وجود ظاهری ساده، یک کار تخصصی میتعمیر یخ

دهد تا بتوانید با خیالی راحت و آسوده ای خود این نوید را به شما میآموزش تعمیرکاران حرفهبا جذب و 

دهیم که در کمترین زمان و با باالترین ساز خود را به این تیم بسپارید. ما این تضمین را به شما میتعمیر یخ

 ساز شما را انجام دهیم.کیفیت تعمیر و سرویس یخ

 
 خسازهای برند ترینمعروف

 ساز اسکاتمن یخscothman 

 ساز برما یخBrema 

 متیک اوآیس سازیخIce-O-Matic 

 هوشیزاکی  سازیخHoshizaki 

 مانیتواک  سازیخManitowoc 



  www.MianaWeb.ir                                                                                   فرهاد ناجی محتوانویس:

 

3 

 

 آندرکانتر  سازیخUndercounter 

 
 هاعملکرد آن طرز ساز ومعرفی قطعات یخ

یک الکتروموتور از نوع آسنکرون است، که سازها مانند کمپرسورهای یخچال معمولی، دارای کمپرسور یخ

باشد. قسمت مکانیکی آن شامل سیلندر ریست است که اندازی بخش مکانیکی دستگاه میوظیفه آن راه

کند. حرکت رفت و برگشت پیستون سبب پیستون موجود در آن به وسیله هسته موتور الکتریکی حرکت می

خصوصی که برای این کار تعبیه شده است، داخل پوسته شود. میزان مشخصی از روغن مدمیدن و مکش می

 شود.تر کار کردن و خنک شدن هر دو بخش الکتریکی و مکانیکی میوجود دارد که باعث روان

مخزن بیشتر یخسازها دارای یک محفظه دایره یا مستطیلی شکل هستند، که توسط یک دریچه در باالی آن 

شود. این بخش، سنسوری برای تعیین درجه آب به کار گرفته می شود. در همینمیزان ورود آب کنترل می

گراد باشد. بعد از رسیدن آب به این دما، آب کامال یخ درجه سانتی 12دما معموال باید چیزی در حدود منفی 

دانید، یخ حالت چسبندگی دارد و به سطوح شود. همان طور که میزده و آماده خارج شدن از دستگاه می

ساز یک المنت کوچک وجود چسبد، پس برای جدا شدن نیاز به کمی گرما دارد. در زیر محفظه یخمختلف می

ای نازک از آب بین یخ و سطح کند. این حرارت کم، الیهدارد که در هنگام خروج یخ حرارت کمی تولید می

ن روند مجددا ادامه شود یخ به آسانی جدا شود. بعد از جدا شدن یخ، ایمورد نظر ایجاد کرده و باعث می

 یابد.می
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 سازبرای انتخاب و استفاده از یخ چند توصیه مهم

دانید، برای تولید یخ به آب نیاز داریم. باید توجه داشت که برای داشتن یک یخ خوب و همان طور که می

ت که بتواند ساز، فیلتر مناسب اسباشد. پس مهمترین بخش یک یخباکیفیت، نیاز به آب تازه بدون امالح می

های موجود در آب را گرفته و آب استفاده شده برای تولید یخ را شفاف و زالل کرده، تمامی رسوبات و آالینده

تا بتواند در خروجی کار، یک یخ تمیز و باکیفیت به شما ارایه دهد. بنابراین توجه داشته باشید که تعویض به 

 شود.ساز میل شده در یخموقع فیلتر دستگاه، موجب بهبود کیفیت یخ تشکی

کند. این ساز در واقع یک دستگاه صنعتی است که از طریق تبرید، آب ورودی را به یخ تبدیل میدستگاه یخ

ای باشد. معموال از یخ پولکی یا برفکی تواند به اشکال مختلفی همچون قالبی، پودری، پولکی، و حبهیخ می

های عرضه ماهی و گوشت استفاده های ماهیگیری و فروشگاه، لنجهابیشتر برای مراکز صنعتی مثل کشتارگاه

شود. این نوع یخ، توانایی سرد کردن مواد غذایی مختلف را در کمترین زمان دارد، زیرا سطح تماس یخ با می

ای بیشتر مصرف خوراکی دارد گیرد، بیشتر از سایز انواع دیگر یخ است. یخ حبهمواد غذایی که در آن قرار می
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توان برای تبدیل شربت به تر است. از این نوع دستگاه میها و ادارات متداولسازهای خانگی، رستورانو در یخ

سازی و به طول های یخیخ و یا درست کردن یخ در بهشت نیز استفاده نمود. یخ قالبی بیشتر توسط کارخانه

ساز به نوع و کاربرد س در هنگام خرید یک یخشود، که بیشتر کاربرد صنعتی دارند. پتقریبی یک متر تولید می

 آن دقت الزم را داشته باشید.

ها معموال سازها حتما به جنس قطعات تشکیل دهنده آن دقت کنید. مخزن این دستگاههمچنین، در خرید یخ

کار ها به زدگی و انتشار باکتری در درون آنباشد، که به منظور جلوگیری از زنگاز جنس استیل نگیر می

 سازهای بهداشتی.خصوص برای یخرود، که این نکته مهمی است، بهمی

تواند طول عمر دستگاه شما را بیشتر کند. ای و تعمیر آن در همان ابتدا میساز به صورت دورهسرویس یخ

 کنند. بنابراین با مشاهده کوچکترین ایراد، کارشناسان ما را مطلع کنید تا شما را در رفع عیوب موجود یاری 

 
 بتا سرویسساز با تعمیر یخ

شوند. در صورت سازها نیز مانند سایر لوازم الکترونیکی، به مرور و بر اثر استهالک دچار ایراد و خرابی مییخ

ها را برطرف ای دستگاه شما را بازدید کرده و عیوب ایجاد شده در آنخرابی نیاز است تا افرادی ماهر و حرفه

ای دارند، ولی الزم به ذکر است که کنیم عملکرد سادهساز بدین شکل است که فکر مییخ کنند. ظاهر دستگاه

آید، زیرا در صورتی که به درستی تعمیر قطعات آن کاری تخصصی است و تنها از افراد ماهر و کار بلد بر می

تگاه شود. الزم به ساز از بین رفته و دچار لطمات جبران ناپذیری برای دستعمیر نشود، ممکن است کل یخ

ها باید از قطعات ساز یا سرویس آنها در هنگام تعمیر یخگونه دستگاهذکر است که قطعات استفاده شده در این

کارانی اصل استفاده شده تا از بروز خطرات و ایرادات احتمالی برای دستگاه بکاهد. بتا سرویس با داشتن سرویس

سازها، این وظیفه را برعهده دارد و شما را در این امر یاری برای یخزبده و تامین قطعات اصلی مورد نیاز 
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سازها های این افراد در زمینه سرویس یختوانید از طریق تماس با کارشناسان ما از راهنماییکند. شما میمی

 کمک بگیرید. 

 
 

 

 

 
 

 


