
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 อินฟราเรดเบอร์เนอร์ 

 
บริษัท ฉีอี ้อนิฟาเรด แก๊สเบร์ินเนอร์ 
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                    ประวตัิ บริษัท 

                                                  
                                      บริษทั ของเราก่อตั้งข้ึนในปีพ. ศ. 2522 เช่ียวชาญดา้นเตาแก๊สอินฟราเรดประสิทธิภาพ 
                           สูงส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมเป็นผูผ้ลิตมืออาชีพรายแรกท่ีก่อตั้งในไตห้วนัขายดีในญ่ีปุ่นและ 
                           มีลูกคา้ทัว่โลกเม่ือเทียบกบัเตาแก๊สแบบดั้งเดิมเตาแก๊สอินฟราเรดจะถ่ายเทความร้อนโดยการ 
                           แผรั่งสีและไม่กลวัลมสามารถเปล่ียนพลงังานก๊าซประมาณ 70% เป็นรังสีอินฟราเรดและรังสี 
                           จะเขา้สู่วตัถุสามารถใหค้วามร้อนแก่วตัถุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในขณะท่ีเตาแก๊สแบบเดิมจะ 
                           ปล่อยพลงังานของก๊าซไดเ้พียง 30% เท่านั้นนอกจากน้ีหวัเตายงัใชห้ลกัการของการพาความ 
                           เยน็และความร้อนเพ่ือใชอ้อกซิเจนมากกวา่ 20% ในอากาศเพ่ือช่วยเม่ือเทียบกบัเตาแก๊สแบบ 
                           เดิมมีพลงังานความร้อนมากกวา่ 20%  บริษทั ของเราด าเนินธุรกิจมานานกวา่ 40 ปีและเรายนื 
                           ยนัในการผลิตของ MIT Taiwan มาโดยตลอดและสามารถใหบ้ริการลูกคา้ดว้ย 
                           ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูงสุดไดอ้ยา่งแน่นอน นอกจากน้ียงัมีจ าหน่ายเคร่ืองวดัก๊าซจุดระเบิด 
                           และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งคุณสามารถติดต่อเราและแจง้ให ้บริษทั ของเรามีเกียรติท่ีจะให ้
                           บริการคุณ 

About Us  
Since 1979, our company produces high-efficiency infrared gas burners      

for industrial use. Our company is the first professional manufacturer 

specializing in infrared gas burners in Taiwan. Our infrared gas burner is 

popular in Japan and our customers are all over the world. 

 

The infrared Burner can radiantly transfer heat and undisturbed by wind   

which inject into the object directly. About 70% of the gas energy can be       

converted  into infrared rays to provide heat effectively. The traditional gas        

stove releases 30% of the gas energy only. 

 

Our company provides high-quality infrared gas burners at the low price.     

We have been in the business for  more  than  40  years  and  we  always  

adhere to MIT, selling the high-quality infrared gas burners, providing 

customers with the best burner with quality assurance. Also, gas meters, 

igniters,  and  other  accessories are on sale. You  are welcome to contact us   

and we are honored to serve you. 



 
 
 

 

                                                          คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
  

 

 

                                                                       

                                                                     เคร่ืองท าความร้อนโดยตรง 
               เคร่ืองส่งสญัญาณเพ่ือแผรั่งสีอินฟราเรดจะถ่ายเทความร้อนในลกัษณะท่ีแผก่ระจายออกไปโดยไม่ถูกรบกวนจาก 

                  อากาศท่ีอยูต่รงกลาง แต่จะเขา้สู่วตัถุโดยตรง 
 

                                                                 

                                                                      การแผรั่งสีอินฟราเรดค่อนขา้งสูง 
     พลงังานของก๊าซอยูท่ี่ประมาณ 70% ซ่ึงสามารถเปล่ียนรังสีความร้อนอินฟราเรดดว้ยประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูง 
                  เตาแก๊สแบบดั้งเดิมจะปล่อยรังสีความร้อนอินฟราเรดเพียง 30% เท่านั้น 

 

 

                                                      สามารถใชใ้นทิศทางใดกไ็ด ้
                    ตวัปล่อย (เคร่ืองเผาไหมโ้ดยรวม) สามารถใชใ้นทิศทางใดกไ็ดด้งันั้นจึงสามารถใชง้านไดอ้ยา่งอิสระ 
                   เพ่ือปล่อยความร้อนฟตุ 

 

                                                      
                                                      ความทนทานสูงและอายกุารใชง้านยาวนาน 
                    หวัเตาอินฟาเรดแบบใชแ้ก๊สมีความทนทานใชง้านไดต่้อเน่ืองมากกวา่ 20,000 ชัว่โมงมีอายกุาร 
                   ใชง้านยาวนานและมีราคาประหยดั 
 

 

                                                        ต้นทุนอุปกรณ์ต า่ 
                      การถ่ายเทความร้อนดว้ยรังสีไม่จ าเป็นตอ้งติดตั้งเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนและอุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ  
                      เม่ือใหค้วามร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                             

                                                  สะอาดและถูกสุขอนามัย (ประเทศทีห่นาว) 
      ไม่เป่าอากาศภายในอาคารเพื่อใหค้วามร้อนดงันั้นจึงไม่มีฝุ่ นซ่ึงเป็นผลดีต่อสุขภาพของมนุษย ์
 

 

                                         ความยาวคล่ืนท่ีเหมาะสม 
                                     รังสีอินฟราเรดท่ีปล่อยออกมาจากผลิตภณัฑน้ี์เป็นคล่ืแม่เหลก็ไฟฟ้าชนิดหน่ึงชนิดหน่ึง       
                      ท่ีมีความยาวคล่ืน 2 ~4 ไมครอน (μm) เน่ืองจากมีขนาดใหญ่กวา่ความยาวคล่ืนของ  
                      แสงท่ีมองเห็นไดจึ้งมองไม่เห็นดว้ยตาและสมัผสัไดเ้พียงความร้อนเท่านั้น อินฟราเรดมี 
                      ผลต่อความร้อนท่ีรุนแรงหรือท่ีเรียกวา่ลวดร้อนมีอ านาจทะลุทะลวงท่ีรุนแรงและท าให ้ 
                      วตัถุร้อนไดเ้ท่า ๆ กนัสามารถใชส้ าหรับการท าความร้อนการอบแหง้การใหค้วามร้อน 
                       การอบและการท าใหแ้หง้ความร้อนอินฟราเรดดูดซึมไดง่้ายโดยเฉพาะอยา่งยิง่และ  
                       เหมาะส าหรับเตาเผาเซรามิกอุปกรณ์ท าความร้อนการอบแหง้และการใชง้านอ่ืน ๆ 
 

 

                           ต าแหน่งของรังสีอินฟราเรดบนสเปกตรัมไฟฟ้า 

                                                                                                 ความยาวคลื่อน  (ไมครอน) 

 

 



 

 

 

Products  
 
 

 

Energy conservation / Complete combustion of gas 

Infrared radiators radiantly transmit heat without interfering with    

the air in the middle but directly into the object. 

 

High frequency of radioactivity 

About 70% of all gas energy can be converted into infrared heat 

effectively. The traditional gas stove reflection only 30%. 

 

Orientation free 

The orientation of the infrared gas burner can be changed 

arbitrarily. 

 

High durability and long  life 

The lifetime of using the infrared gas burner is longer, and it can   

be used continuously more than 20,000 hours ,with the economic 

benefits. 

 

Low expenses 

The heat is transferred by radiation, so there is no need to add 

cooling or low-cost heat exchangers. 

 

Environmentally friendly clean equipment 

When using infrared gas burner is no need to blow the indoor air 

for heating, no dust which is good for human health. 

 

Appropriate Waves used 

The wavelength of the infrared ray emitted by the gas burner     

is 2~4 μm . Therefore, the nearby infrared has high heat and is 

especially easily absorbed by water. It is precisely suitable for 

ceramic kiln drying facility. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  อินฟราเรดเบอร์เนอร์ IINFRARED GAS BURNER  

พลงังานความร้อน/Capacity: 1450 Kcal/Hr 

อตัราการใช/้Consumption: 0.11 Kg/Hr  

LNG/CNG: 0.3 m3/Hr 

ขอ้ต่อ/Connet: PT 1/8 inch 

น ้าหนกั/Weight: 2.75 Kg 

 

            พลงังานความร้อน/Capacity: 1450 Kcal/Hr 

อตัราการใช/้Consumption: 0.11 Kg/Hr  

LNG/CNG: 0.3 m3/Hr 

ขอ้ต่อ/Connect: PT 1/8 inch 

น ้าหนกั/Weight: 2.75 Kg 

 

 

  
 

  

             พลงังานความร้อน/Capacity: 2160 Kcal/Hr                    

อตัราการใช/้Consumption: 0.16 Kg/Hr 

LNG/CNG: 0.45 m3/Hr 

ขอ้ต่อ/Connect: PT 1/8 inch 

น ้าหนกั/Weight: 3.75 Kg 

 
 

พลงังานความร้อน/Capacity：2160 Kcal/Hr 

อตัราการใช/้Consumption: 0.16 Kg/Hr                                                                 

LNG/CNG: 0.45 m3/Hr 

ขอ้ต่อ/Connect：PT 1/8 inch 

น ้าหนกั/Weight：2.5 Kg 

พลงังานความร้อน/Capacity：2160 Kcal/Hr 

อตัราการใช/้Consumption: 0.16 Kg/Hr                                                                

LNG/CNG: 0.45 m3/Hr 

ขอ้ต่อ/Connect：PT 1/8 inch 

น ้าหนกั/Weight：3.75 Kg 

พลงังานความร้อน/Capacity: 1450 Kcal/Hr 

อตัราการใช/้Consumption: 0.11 Kg/Hr   
LNG/CNG:  0.3 m3/Hr 

ขอ้ต่อ/Connect：PT 1/8 inch 

น ้าหนกั/Weight：2 Kg 

 

 

 



 

 พลงังานความร้อน/Capacity：2160 Kcal/Hr 

อตัราการใช/้Consumption: 0.16 Kg/Hr            

LNG/CNG: 0.45 m3
/Hr 

ขอ้ต่อ/Connect：PT 1/8 inch 

น ้าหนกั/Weight：2.5 

 พลงังานความร้อน/Capacity：2880 Kcal/Hr 

อตัราการใช/้Consumption: 0.24 Kg/Hr              

LNG/CNG: 0.60 m3
/Hr 

ขอ้ต่อ/Connect：PT 3/8 inch 

น ้าหนกั/Weight：3.1 



 อินฟราเรดแก๊สเบอร์เนอร์INFRARED GAS BURNER  
 
 

               พลงังานความร้อน/Capacity: 2880 Kcal/Hr 

อตัราการใช/้Consumption: 0.24 Kg/Hr                                                           

LNG/CNG:  0.60 m3/Hr 

ขอ้ต่อ/Connect: PT 3/8 inch 

น ้าหนกั/Weight: 5.5 Kg 

 

พลงังานความร้อน/Capacity: 2880 Kcal/Hr 

อตัราการใช/้Consumption: 0.24 Kg/Hr                                                                     

LNG/CNG: 0.60 m3/Hr 

ขอ้ต่อ/Connect: PT 3/8 inch 

น ้าหนกั/Weight: 5 Kg 

 

พลงังานความร้อน/Capacity: 3600 Kcal/Hr 

อตัราการใช/้Consumption: 0.30 Kg/Hr                                                          

LNG/CNG: 0.75 m3/Hr 

ขอ้ต่อ/Connect: PT 3/8 inch 

น ้าหนกั/Weight: 7.25 Kg 

 

 

พลงังานความร้อน/Capacity: 4320 Kcal/Hr 

อตัราการใช/้Consumption: 0.33 Kg/Hr                                                          

LNG/CNG:  0.90 m3/Hr 

ขอ้ต่อ/Connect: PT 3/8 inch 

น ้าหนกั/Weight: 8 Kg 

 

 

พลงังานความร้อน/Capacity: 5760 Kcal/Hr 

อตัราการใช/้Consumption: 0.44 Kg/Hr                                                          

LNG/CNG: 1.05 m3/Hr 

ขอ้ต่อ/Connect: PT 3/8 inch 

น ้าหนกั/Weight: 9 Kg 

 

พลงังานความร้อน/Capacity: 7200 Kcal/Hr 

อตัราการใช/้Consumption: 0.56 Kg/Hr                                                          

LNG/CNG: 1.3 m3/Hr 

ขอ้ต่อ/Connect: PT 3/8 inch 

น ้าหนกั/Weight: 11 Kg 

 

 

 

 

 

 

 



 

 พลงังานความร้อน/Capacity：8640 Kcal/Hr 

อตัราการใช/้Consumption: 0.614 Kg/Hr                                                          

LNG/CNG: 1.35 m3
/Hr 

ขอ้ต่อ/Connect：PT 3/8 inch 

น ้าหนกั/Weight：12 

 พลงังานความร้อน/Capacity：2880 Kcal/Hr 

อตัราการใช/้Consumption: 0.24 Kg/Hr                                                          

LNG/CNG:  0.6 m3
/Hr 

ขอ้ต่อ/Connect： 

น ้าหนกั/Weight：5 



 

 

 

                             ข้อควรระวงัในการใช้งาน 
1. ตามการออกแบบของเตาใหเ้ลือกคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัของเตาควรใหค้วามส าคญักบัความกวา้ง 

                              ขนาดและอุณหภูมิของเตาเพื่อก าหนดรูปแบบ หากความตอ้งการความร้อนสูงขอแนะน าใหใ้ชเ้ตา 

                               อินฟราเรด K -1602 

2. เม่ือซ้ือโปรดระบุประเภทของก๊าซท่ีใชคื้อก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซเหลวแบบมีล ากลอ้ง 

3. ความดนัก๊าซมาตรฐานท่ีใชโ้ดยเตาอินฟราเรดคือ 280 ± 50mmH2O 

4. เตาอินฟาเรดน้ีอยูห่นา้โรงงานฟุตอตัราส่วนผสมของก๊าซและอากาศไดรั้บการปรับแลว้โปรดอยา่
ขยบั 

                              แดมเปอร์ตามตอ้งการ ผลิตภณัฑน้ี์เป็นของวิธีการเผาไหมด้ว้ยอากาศหลกัทั้งหมดนัน่คือปริมาณอากาศท่ี 

                             จ  าเป็นส าหรับการเผาไหมท้ั้งหมดนั้นมาจากอากาศท่ีใชค้ร้ังเดียวดงันั้นการระบายอากาศท่ีดีจะตอ้งไดรั้บ 

                             การดูแลในดา้นการใชง้านเพื่อใหเ้ขา้สู่สภาวะท่ีสมบูรณ์ไดอ้ยา่งราบร่ืน การเผาไหม.้ 

5. แผน่เซรามิกบนพื้นผวิเตาของหวัเตาอินฟาเรดมีความเปราะบางกรุณาอยา่กระแทกอยา่งแรงเม่ือ
ถือ 

                              หรือติดตั้งหวัเตาเพื่อไม่ใหแ้ผน่เซรามิกเสียหายและไม่สามารถใชง้านได ้

6. หากหวัเตาอินฟราเรดมีเสียงผดิปกติในระหวา่งการใชง้านโปรดตรวจสอบวา่แรงดนัเกินกวา่ท่ี 

                             อนุญาตหรือตรวจสอบวา่เคร่ืองป้ันดินเผาบนพื้นผวิเตาเสียหายหรือไม่สาเหตุหลกัสองประการท่ีท าให ้

                             เกิดเสียงผดิปกติ หากไม่ไดใ้ชง้านเตาเป็นเวลานานโปรดบรรจุหีบห่อเพื่อความสะอาด 

7. หากพื้นผวิเตาก่อใหเ้กิดไฟสีเขียว Th และเป็นไฟลอยแสดงวา่เกิดจากแรงดนัก๊าซไม่เพียงพอโปรด 

                             เพิ่มแรงดนัเป็น 280  ± 50 มม 

8. โปรดอยา่ใหซ้อสหยดลงบนเคร่ืองป้ันดินเผาเม่ือยา่ง เม่ือซ้ือคุณสามารถยนืยนัไดว้า่ใชส้ าหรับไฟ
บน 

                             หรือไฟล่าง (เม่ือพื้นผวิเตาข้ึนแสดงวา่เป็นไฟล่าง) เม่ือใชส้ าหรับไฟบนขีด จ ากดั อุณหภูมิคือ 550 องศา 

                             ถึง 600 องศาเม่ือใชส้ าหรับไฟล่างจะไม่มีปัญหาหากอุณหภูมิสูงกวา่ 700 องศา 

                                            9.อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
(1) อุตสาหกรรมอาหาร: เน้ือยา่งไสก้รอกบิสกิตไก่ยา่ง ฯลฯ 
(2) อุตสาหกรรมการทาสี: เคลือบเงาการอบการอุ่นและการดองเพื่อท าใหแ้หง้ 
(3) การเกษตรและการเล้ียงสตัว:์ ไก่และนกจะถูกเกบ็ไวท่ี้อุณหภูมิคงท่ีเพือ่ใหค้วามร้อน 
(4) อุตสาหกรรมเซรามิก: แบบจ าลองการอบแหง้ 
(5) อุตสาหกรรมการยอ้มสีและการตกแต่ง: การยอ้มสีและการอบแห ้

 



 

 

 

 

 

Special precautions for user  
 

 

 
 

1. Please consider the width, size, and temperature of the stove base to choose 

a model. The surface temperature of the burner K-1602 can reach above 

800°C. The burner K-1602 is the Top1 of the high frequency of radioactivity. 

 

2. When purchasing, please indicate the type of the gas is NG or LPG. 

 
3. The standard gas pressure for infrared gas burner is 280 ± 50mmH2O. 

 
4. Before selling, the mixing ratio of gas and air has been adjusted; please do 

not move the air door of the infrared gas burner. 

 

5. The infrared ceramic plate is fragile, and please avoid collision. 

 
6. If there is abnormal sound in the use of infrared gas burner. There are      

the two main reasons. At first, please check whether the pressure over the 

allowable range. If not, please check whether the ceramic plate of the burner is 

damaged or not. 

 

7. If there is a blue floating fire on the burner may due to insufficient gas 

pressure. Please adjust the pressure to 280 ± 50mmH2O. 

 

8. Please avoid the sauce dripping on the burner surface when grilling. When 

purchasing, you can confirm whether it is used for upper or lower fire (when      

the burner surface is up, it is lower fire). When using of the upper fire, the 

temperature has limit which is 550 to 600 degrees. When using of the lower fire 

as normal, the temperature can easily achieve above 700 degrees. 

 

9. Applicable industries: 

(1) Food industry: grilled meat, sausages, biscuits, grilled chicken...etc. 

(2) Painting industry: baking varnish, preheating, and pickling for drying. 

(3) Agriculture and animal husbandry: chickens, birds for warm-up. 

(4) Ceramics industry: drying molds. 

(5) Dyeing industry: dyeing and drying. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

ข้อมูลการตดิต่อ 
บริษัท ฉีอี ้อนิฟาเรด แก๊สเบร์ินเนอร์ 
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