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 ((نظافت نازل بخار)) 
 

تمام  ریش عیو گرم کردن ما یکه مرحله فوم ده یآمده زمان شیمسئله پ نیتمام دوستان ا یتا به حال برا

 به عیما نیاز ا یمقدار ریش یحرارت باال لینازل بخار به دل ریشود بالفاصله بعد از خارج کردن ظرف ش یم

 یشود ول یمسئله حل م نیشود ا کمرطوب پا یچسبد که اگر بالفاصله با دستمال کم یلوله بخار م وارهید

     لیلوله بخار تشک یبر رو یجرم میکن یمشاهده م ادیو مصرف ز یکار یمشغله باال لیاوقات به دل یگاه

پیدا  لیتشک زیما خارج است ن دیمقدار جرم در داخل  لوله بخار که از د نیهم دیریشود حال در نظر بگ یم

 .کند یم

 حال چه باید کرد؟ 

برای نظافت این قسمت باید از مایع مخصوص نظافت نازل بخار استفاده کرد به این صورت که یک پیمانه 

از مایع را در داخل پیچر یا شیر جوش ریخته و نازل بخار در داخل آن ظرف قرار  می دهیم و مانند فوم 

ثانیه یک مکث کوتاه  10تا  5دهی اهرم شیر بخار را به صورت ممتدد باز و بسته می کنیم در فاصله زمانی 

می کنیم و مجدداٌ این کار را انجام می دهیم زمانی که مایع نظافت به صورت حباب های بزرگ پدیدار شود 

دمای مایع باال رفته این کار را متوقف می کنیم و بالفاصله با یک دستمال تمیز لوله بخار را کامل تمیز کرده 

از می کنیم بعد از آن پیچر حاوی مایع نظافت را خالی کرده و کامال تمیز ثانیه بخار را ب 10الی  5و به مدت 

می کنیم و این بار مقداری آب داخل پیچر ریخته و همین کار را با آب تکرار می کنیم تا اطمینان حاصل شود 

 که لوله بخار از داخل و خارج کامال عاری از مایع شوینده شده باشد.

زمان و سیکل نظافت چگونه است و هرچند وقت یکبار این کار باید انجام بسیار سوال پیش می آید که  

 شود.

به صورت کلی می توان با توجه به پیک  کاری و حجم کاری دستگاه این دوره نظافت باید تکرار شود که در 

کافه معمولی حداقل شبی یک بار یا هر دو شب یکبار پیشنهاد می شود و در کافه های شلوغ ممکن است 

 غییر شیفت کاری این کار را باید انجام شود.ت

ولی به صورت کلی به دلیل قوی بودن اثرات عصاره قهوه بهتر است که فاصله زیادی بین دوره نظافت ایجاد 

نشود و می توان با مشاهده حضوری و تغییر رنگ لوازم به این مسئله پی برد که زمان نظافت فرا رسیده.  

دقیقه زمان شما را خواهد گرفت پس پیشنهاد می شود با دستگاه  20الی  15تمام این توضیحات حداکثر 

 خود مهربان باشید و به نظافت دستگاه خود اهمیت بدهید .
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