
 

 

- 0 HOBART (Thailand) 43 Thai CC Tower, Room No. 310‐311, 31st Floor, South Sathorn Road, Yannawa, 

Sathorn, Bangkok, 10120, Thailand, Tel: +66(0)2 6756279‐81, Fax: +66(0)2 6756282 www.hobartthailand.com

รายละเอียดเคร่ืองล้างจานระบบสายพานลําเลียง (Rack Conveyor)  
ตราสินค้ายีห้่อ: HOBART 
ประเทศผู้ผลิต: จีน  
รุ่น: C800 

 
ปริมาณการลา้ง: 3,600 ใบ / ชัว่โมง (จานขนาด 6 น้ิว) หรือ 2,000 กระบะ/ชัว่โมง (Racks/hr)  
ส่วนประกอบของเคร่ือง: ประกอบดว้ย  1 wash Zone, 1 rinse Zone, 1 Dryer Zone (อุปกรณ์เสริม ) 
ทิศทางการใชง้าน: จากซา้ยไปขวา หรือ จากขวาไปซา้ย ข้ึนอยูก่บัหนา้งาน 
ระบบทาํความร้อน: แบบใชไ้ฟฟ้า : 380V-415V / 50 Hz / 3 phases 

กาํลงัไฟฟ้า: 44.0 กิโลวตัต ์และ 49.40 กิโลวตัต ์(รวมเคร่ืองเป่าลมร้อน) 
ขนาดของเคร่ือง (กวา้ง x ลึก x สูง): 1,955 มม. X 770 มม. X 1,960 มม. (รวมเคร่ืองเป่าลมร้อน) 
ความกวา้งของช่องท่ีสามารถใส่ภาชนะไดมี้ความกวา้ง 510 มม. 
ความสูงของช่องท่ีสามารถใส่ภาชนะได ้มีความสูง 440 มม. 
อตัราการใชน้ํ้า 1.75 ลิตร/กระบะ 

1. โซนล้าง (Wash Zone)  

 
ความยาวของถงัลา้ง 1,350 ม.ม.  
อุณหภูมินํ้าท่ีถงัลา้งสามารถตั้งค่าได ้45-65 องศาเซลเซียส 
จาํนวนแขนฉีด ดา้นบน 3 แขน ดา้นล่าง 3 แขน รวม 6 แขนฉีด  
จาํนวนหวัฉีดท่ีแขนฉีดดา้นบนและดา้นล่าง 5 หวัต่อแขน รวมทั้งส้ินในถงัลา้ง 30 หวัฉีด 
ปริมาตรความจุของถงันํ้า มีปริมาตรความจุ 105 ลิตร 
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ป๊ัมนํ้ามีขนาด 1.5 กิโลวตัต ์
ป๊ัมนํ้ามีอตัราการไหลของนํ้า 400 ลิตร ต่อ นาที 
แขนฉีดทาํจากสแตนเลส เกรด 304; ø43.0 ม.ม. ความหนาไม่ตํ่ากวา่ 0.8 ม.ม. 
มีตะกร้ากรองเศษอาหารทาํจากสแตนเลส เกรด 304  
ตวัทาํความร้อนแบบไฟฟ้ามีขนาด 12 กิโลวตัต ์

2. โซนรินซ์ (Rinse Zone) 
อุณหภูมินํ้าสามารถตั้งค่าได ้80 - 90 องศาเซลเซียส 
ถงันํ้ากลมทรงกระบอกทาํจากสแตนเลส เกรด 316 มีความหนา 1.25 มม. และมีความจุ 11.64 ลิตรและหุม้ดว้ย พี
ยโูฟม      
แขนฉีดทาํจากสแตนเลส เกรด 304; ø25.2 ม.ม. ความหนา 0.6 ม.ม. 
จาํนวนแขนฉีด ดา้นบน 1 แขน ดา้นล่าง 1 แขน รวมแขนฉีด 2 แขน  
จาํนวนหวัฉีดท่ีแขนฉีดดา้นบน 4 หวัฉีด และดา้นล่าง 4 หวัต่อแขน รวมทั้งส้ินในถงัลา้ง 16 หวัฉีด 
ป๊ัมนํ้ามีขนาด 0.5 กิโลวตัต ์ใหแ้รงดนั 0.4 บาร์ 
ตวัทาํความร้อนแบบไฟฟ้ามีขนาด 30 กิโลวตัต ์
อตัราการส้ินเปลืองของนํ้าไม่สูงกวา่ 350 ลิตร / ชม. 

3. Dryer Zone (CDS)  ขั้นตอนการเป่าอบแห้ง (อุปกรณ์เสริม ) 
ความยาวรวม dryer 850 มม. 
ตวัทาํความร้อนดว้ยไฟฟ้ามีขนาด  3 กิโลวตัต ์และอุณหภูมิเป่าลมร้อนอยูท่ี่  50-55 องศาเซลเซียส 
มอเตอร์พดัลมมีขนาด  0.75 กิโลวตัต ์ โดยมีรอบการทาํงาน  2,000 รอบต่อนาที  
อตัราการไหลหมุนเวยีนของลม  510 ลูกบาศกเ์มตร ต่อ ชัว่โมง 

คุณลักษณะอ่ืน  ๆ

 
แผงควบคุมท่ีชดัเจนใชง้านง่ายและลดความตอ้งการในการฝึกอบรม 
จอแสดงผลอุณหภูมิดิจิตอลช่วยใหส้ามารถตรวจสอบไดง่้าย 

 
มีระบบระบายนํ้าแบบนํ้าลน้ออกท่อระบาย 
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มีกระเด่ือง เคร่ืองทาํงานทาํการลา้งเม่ือมีกะบะมาแตะกระเด่ืองและหยดุลา้งอตัโนมติัเม่ือครบเวลาเพ่ือความประหยดัไฟ นํ้า
และเคมีลา้ง  
คุณสมบติัหยดุอตัโนมติัของป๊ัมและมอเตอร์ขบัเคล่ือนเพ่ือหลีกเล่ียงการกระเดน็นํ้าร้อนเม่ือประตูเปิดขณะทาํงาน 
ระบบป้องกนัมอเตอร์เสียหายสองชั้นทาํใหม้ัน่ใจเวลาเกิดการติดขดัของภาชนะจะทาํใหม้อเตอร์ขบัรางไม่เสียหาย 
สวทิชลู์กลอยช่วยใหแ้น่ใจวา่การควบคุมระดบันํ้าท่ีเช่ือถือไดเ้พ่ือไม่ใหฮี้ตเตอร์ทาํความร้อนขาดเม่ือไม่มีนํ้า 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

คุณสมบัตเิครอืง หน่วย C800

อัตราการใชนํ้า กะบะ/ชม 200

อุณหภูมถิังลา้ง ℃ 55‐65

อุณหภูมนํิาสุดทา้ย ℃  80‐90

ปรมิาตรถังลา้ง ลติร 105

อัตราการใชนํ้าต่อกะบะ ลติร/กะบะ 1.75

อุณหภูมนํิาเขา้เครอืง ℃  Oct‐82

แรงดันนําเชา้เครอืง บาร์ 1.5‐6

กาํลังไฟมอเตอรล์า้ง กโิลวัตต์ 1.5

กาํลังไฟขดลวดทาํความรอ้นถงัลา้ง กโิลวัตต์ 12

กาํลังไฟขดลวดทาํความรอ้นนําสุดทา้ย กโิลวัตต์ 30

การใชไ้ฟสูงสุด กโิลวัตต์ 44

ค่าทางไฟฟ้าเขา้เครอืง V/Hz/Ph 380/50‐/3N/PE

ความสูงทางเขา้ มม. 440

ขนาดกะบะ มม. 500x500 

ขนาดเครอืง ( ก*ย*ส ) มม. 1105x770x1450

อุปกรณ์เสรมิ เป่าลมรอ้น
อัตราการไหลลมรอ้น ลบ.เมตร/ชม. 510

กาํลังไฟมอเตอร์ กโิลวัตต์ 0.75

การใชไ้ฟสูงสุด กโิลวัตต์ 4.5

ขนาดตูเ้ป่าลมรอ้น( ก*ย*ส ) มม. 850x770x2010
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ขนาดแบบเคร่ืองล้างจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


