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ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎ
ﯾﺦ ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧ در زﻧﺪﮔ روزﻣﺮه ﻣﺎ دارﻧﺪ  ،در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎ و
ﯾﺦ ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ در روزﻫﺎی ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ ﺿﺮورت ﺑﺴﯿﺎری
ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﺧﻨ در ﺷﺐ و روزﻫﺎی داغ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب و
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﺦ ﻫﺎی ﺣﺒﻪ ای ﯾﺎ ﻣﻌﺒ را ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ
دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺸ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰر ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ رﯾﺨﺘﻦ آب از ﺳﯿﻨ ﯾﺦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﺮﯾﺰر

ﺑﺎﻋﺚ ﯾﺦ زدﮔ و اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻓ در درون آن ﻣ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ در
داﺧﻞ ﻓﺮﯾﺰر ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در داﺧﻞ آن ﻫﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی آن ﻫﺎ را ﺑﺮدارد.
اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﮐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻢ ﮐﺎرﺑﺮد
زﯾﺎدی دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎ ﻫﻢ در اﻧﻮاع ﺧﺎﻧ ، رﺳﺘﻮراﻧ ، ﮐﺎﻓ ﺷﺎﭘ و ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﯾﺦ ﺑﺎ ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﮐ و در اﻧﻮاع ﺻﻨﻌﺘ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ ﺑﺎ ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎ

ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺦ ﺳﺎز ﺧﺎﻧ
ﯾﺨﺴﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻧ در اﺑﻌﺎد و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺜﻼ 10 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣ ﺗﻮان
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻧ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧ Aztech ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﯾﺦ ﺳﺎز ﻗﺎدر اﺳﺖ ﯾﺦ
ﻫﺎی ﺣﺒﻪ ای را در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﯾﺦ ﺳﺎز ﺧﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﮐﺎﻓ اﺳﺖ
آب را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﺰن آن رﯾﺨﺘﻪ و دﺳﺘﺎه را ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ .دﺳﺘﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ آب
را در ﻋﺮض ﮐﻤﺘﺮ از  10دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﯾﺦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﯾﺦ ﺣﺒﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ ﯾﺨﺴﺎز ﺧﺎﻧ ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾ دارد؟ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ از آن
ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﯿﻢ :

آب دادن ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن راوﯾﺰ ﺑﺎ ﯾﺦ :

آب دادن ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن راوﯾﺰ ﺑﺎ ﯾﺦ

اﮔﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎﻧ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ راوﯾﺰ آوﯾﺰان ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﺦ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ ﯾﺦ را ﺑﻪ درون ﮔﻠﺪان ﻣ اﻧﺪازﯾﺪ ﺗﺎ آرام آرام آب ﺷﺪه و آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﯾﺦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب درﺧﺖ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺎول زدن

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺎول زدن
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﺎول زدن اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻨﺪن آداﻣﺲ از روی ﻟﺒﺎس ﺑﺎ ﯾﺦ
ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت آداﻣﺲ ﺑﺮ روی ﻟﺒﺎس ﻣ ﭼﺴﺒﺪ و ﺟﺪا ﮐﺮدن آن از روی ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﺳﺨﺘ اﻧﺠﺎم ﻣ ﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺦ را ﺑﺮ روی آداﻣﺲ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ راﺣﺘ
از روی ﻟﺒﺎس ﮐﻨﺪه ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﯾﺦ ﺳﺎز ﺧﺎﻧ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی دﯾﺮی ﻫﻢ دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺦ ﺳﺎز ﻓﺴﺖ ﻓﻮد
ﯾﺦ ﺳﺎز ﻓﺴﺖ ﻓﻮد از دﯾﺮ اﻧﻮاع ﯾﺦ ﺳﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان آن را در ﻓﺴﺖ ﻓﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ
در ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﻫﺎی ﺧﻨ و ﮔﻮارا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﯾﺦ ﺳﺎز ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ
در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺦ ﺳﺎز رﺳﺘﻮراﻧ
ﯾﺦ ﺳﺎز رﺳﺘﻮراﻧ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﭙﺎﻧ Aztech ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ
اﺳﻨﺪری ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ رﺳﺪ .اﯾﻦ ﯾﺦ ﺳﺎز را ﻣ ﺗﻮان در رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد و آب و ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﻫﺎی ﺧﻨ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺦ ﺳﺎز ﮐﺎﻓ ﺷﺎﭘ
اﯾﻦ ﻧﻮع از ﯾﺦ ﺳﺎز را ﻣ ﺗﻮان در ﮐﺎﻓ ﺷﺎپ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎن ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ و ﺧﻮردﻧ ﻫﺎی ﺧﻨ ﮐﺎﻓ ﺷﺎپ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺦ ﺳﺎز ﮐﺎﻓ ﺷﺎﭘ
 Aztechﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎﻓ ﺷﺎپ ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
ﻫﺸﺪار :
اﺳﺘﻔﺎده از آب ﯾﺦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺑﺮای ﺑﺪن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎداﺑ و
ﻧﺸﺎط ﺑﺪن ﻣ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺧﻨ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه آب ﺧﻨ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ ﻋﻮارض در ﺑﺪن
ﺑﺸﻮد ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮدرد و اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺮﺑ ﺑﺪن.

ﯾــ ﻧﺘــﻪ ﻣﻬــﻢ در ﺧﺮﯾــﺪ ﯾــﺦ ﺳﺎزﻫــﺎی ﻓﺴــﺖ ﻓــﻮد  ،ﮐــﺎﻓ ﺷــﺎﭘ، 
رﺳﺘﻮراﻧ
در ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎی ﻓﺴﺖ ﻓﻮد  ،ﮐﺎﻓ ﺷﺎﭘ و رﺳﺘﻮراﻧ ، دﺳﺘﺎﻫ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ آن
ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﺦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ در ﭘﯿ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﯿ ﻣﺼﺮف
زﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﯾ روز ﮐﺎری اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ روز ﮐﺎری ﺣﺘﻤﺎً ﯾ
از روزﻫﺎی ﮔﺮم ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﯾﻌﻨ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ.
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ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺦ ﺳﺎز ﻫﺎی ﭘﻮﻟ
ﯾﺦ ﺳﺎز ﭘﻮﻟ ﺑﻪ ﯾﺦ ﺳﺎزی ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﯾﺦ ﭘﻮﻟ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .از ﯾﺦ ﭘﻮﻟ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻣ ﺗﻮان در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺎزه و ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺎﻫ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .دﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺦ ﭘﻮﻟ در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را ﻣ ﺗﻮان در
ﻫﻨـﺎم ذﺑـﺢ ﺑـﺮ روی ﮔـﻮﺷﺖ ﺣﯿـﻮان ذﺑـﺢ ﺷـﺪه رﯾﺨـﺖ و از ﻓﺎﺳـﺪ ﺷـﺪن آن ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ دﻣـﺎی ﺑـﺎﻻی ﮔـﻮﺷﺖ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.

ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺦ ﺳﺎز ﺻﻨﻌﺘ ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺦ ﺳﺎزی
ﯾﺦ ﺳﺎز ﺻﻨﻌﺘ ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺦ ﺳﺎزی دﺳﺘﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺦ ﻫﺎی ﻗﺎﻟﺒ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  25*25*100ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﯾﺦ ﻗﺎﻟﺒ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﻨﻌﺘ دارد و ﻣ ﺗﻮان از آن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد  ،ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐ ﻫﻢ دارد .اﺗﻔﺎﻗﺎً اﯾﻦ ﻧﻮع ﯾﺦ را در روزﻫﺎی ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ در
ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ رﺳﺪ.

ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ ﺻﻨﻌﺘ

ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ دﺳﺘﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣ ﺗﻮان ﯾﺦ ﻫﺎی ﻗﺎﻟﺒ را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺨ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎی
ﮐﻮﭼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﺦ ﻫﺎی ﭘﻮدری و ﺑﺎداﻣ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ .دﺳﺘﺎه ﯾﺦ
ﺧﺮدﮐﻦ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ ﯾﺦ را ﺧﺮد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﻞ ﯾﺦ ﭘﻮدری
ﯾﺎ ﺑﺎداﻣ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺦ ﺳﺎز ﺑﺮﻓ
ﯾﺦ ﺳﺎز ﺑﺮﻓ ، ﯾﺦ ﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻓ اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ .از ﺑﺮﻓ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
دﺳﺘﺎه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﺦ ﭘﻮﻟ ﻣ ﺗﻮان در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫ ﮔﯿﺮی و ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺎﻓ
ﺷﺎپ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ در ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎ :
ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎ دﺳﺘﺎه ﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮان ﯾﺦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﮐ و ﯾﺎ
ﺻﻨﻌﺘ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﯾﺦ  ،ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣ
ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻧ ، ﮐﺎﻓ ﺷﺎﭘ ، رﺳﺘﻮراﻧ ، ﻓﺴﺖ ﻓﻮد و ﺻﻨﻌﺘ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﺦ
ﺳﺎزﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﻮاع ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎی ﺑﺮﻓ ، ﭘﻮﻟ ، ﺻﻨﻌﺘ و ﮐﺎﺧﺎﻧﻪ ﯾﺦ ﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﺮوﺷﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ EIG-SHOP ﺑﺎ ﯾ ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘ و  10ﺳﺎل

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

