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THIẾT BỊ NẤU ĐIỆN TỪ / INDUCTION COOKING EQUIPMENT



THÔNG ĐIỆP CEO - CEO MESSAGE
Tháng 12 năm 1993 đánh dấu sự khởi nghiệp của Hà Yến. Là người mở đường và luôn luôn tiên phong trong lĩnh vực bếp, giặt là công nghiệp, tuy gặp nhiều khó khăn, 
trở ngại nhưng chúng tôi đam mê và khao khát đem một ngành công nghiệp còn mới mẻ về Việt Nam. Điều đó làm cho chúng tôi sáng tạo hơn và tập trung vào sự phát 
triển bền vững trên cơ sở phát triển sản phẩm, cải tiến quy trình, công nghệ hướng đến thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Chúng tôi tin tưởng rằng, bằng việc thấu hiểu một cách sâu sắc nhu cầu của khách hàng cùng với kinh nghiệm lâu năm trong sản xuất và hoàn thành hơn hai ngàn dự án 
lớn nhỏ trong nước và xuất khẩu, Hà Yến cung cấp cho khách hàng các giải pháp hoàn chỉnh, đáp ứng mong muốn của khách hàng về chất lượng hàng đầu với giá cả 
hợp lý và dịch vụ chuyên nghiệp.
Với phương châm “Các bên cùng có lợi” chúng tôi cũng luôn luôn đề cao sự hợp tác tích cực, lâu dài của các đối tác, nhà cung cấp và nhân viên. Họ luôn tin tưởng và 
ủng hộ chúng tôi, giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn, ổn định hơn trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Chúng tôi tiếp tục xây dựng nền tảng kinh doanh dựa trên sự phát triển văn hóa doanh nghiệp thân thiện, lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu và liên tục mở rộng 
kinh doanh không chỉ ở thị trường trong nước mà còn trong khu vực như Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore và Úc...
Là nhà sản xuất thiết bị bếp duy nhất xuất khẩu sản phẩm đi các nước phát triển, doanh nghiệp có nhà máy quy mô lớn nhất và nhà thầu có uy tín nhất trong ngành tại Việt 
Nam, chúng tôi cam kết gia tăng giá trị cho khách hàng bằng việc cung cấp chất lượng sản phẩm và dịch vụ vượt trội mong đợi của khách hàng với chi phí đầu tư hợp lý.

Trân trọng cảm ơn!

December 1993 marked the beginning of Hayen. As a pioneer, Hayen has always been a leader in commercial kitchen and laundry equipment ever since. We were passionate with  desire to bring a young industry 
to Viet Nam even though there were a lot of obstacles. Such aspiration has been our motive force, enable us to be more creative and focus on sustainable development in R&D product, improving work process, 
applying new technology so we can satisfy the most diverse needs of customers.
We believe, by deep understanding customer needs, with broad experiences in manufacturing and valuable knowledge gained from more than two thousand completed projects nationwide as well as years of 
experience in export, Hayen would be able to offer customers complete kitchen and laundry solutions. We would be able to satisfy customers with top quality – reasonable prices products and services.
With idea “win-win”, we always value the positive and long term cooperation of our partners, suppliers, and our staffs. Their trust and support are helping us stronger and faster in this increasingly competitive field. 
We also keep trying to build our business foundation on the development of friendly corporate culture, taking customer satisfaction as an ultimate goals and continuously expanding our business not only in domestic 
market but also in the region such as Japan, Hongkong, Singapore, Australia…
Being the only manufacturer who are exporting commercial kitchen equipment to developed countries and also the largest manufacturer in this field as well as the most prestigious contractor in this industry, we 
commit ourselves to continue creating best value for customers by providing excellent product - professional services that beyond customer expectation at very reasonable prices.   

Best regards,

TỔNG GIÁM ĐỐC / CEO

NGUYỄN THỊ LAN ANH
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Master
Bếp từ - đủ tinh tế để chỉ làm tan chảy bơ và sôcôla, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để 
đun sôi 2 lít nước với khoảng thời gian chưa tới 5 phút trong khi mặt bếp vẫn mát. 
Sự phát triển của khoa học, công nghệ cùng mục tiêu tối ưu hóa sản phẩm, giảm 
giá thành nhằm đáp ứng nhu cầu và sự hiểu biết ngày càng tăng của người tiêu 
dùng, các nhà sản xuất đã nghiên cứu và phát triển các thiết bị ưu việt giúp cho 
công nghệ nấu ăn vượt trội này ngày càng khẳng định được vị thế của mình.
Bếp từ không chỉ có khả năng làm nóng siêu tốc, điều khiển nhiệt độ chuẩn xác mà 
còn dễ dàng sử dụng, thuận tiện vệ sinh và an toàn tối đa so với các phương pháp 
nấu truyền thống. Đây là một ứng dụng thành công của thành tựu khoa học kỹ 
thuật tiên tiến vào trong cuộc sống. Để được như vậy, công nghệ sản xuất bếp từ 
cũng đòi hỏi nhiều kỹ thuật tinh vi, sử dụng các linh kiện điện tử cao cấp tạo nên 
một chiếc bếp từ hoàn hảo đến tay người tiêu dùng.

Induction cooker - Delicate enough to melt butter and chocolate, but also powerful enough to bring 2 liters 
of water to a boil in less than 5 minutes while  cooktop surface itself stays cool. With product are more 
and more optimal, manufacturing costs come down and as people become more aware of it, this remark-
able cooking technology is growing to a much larger part of the market.
Induction is not only a speed king in heating, precise in temperature-control, but also easy to use, conve-
nient, very hygiene and absolute safe in comparison with traditional methods. This is a typical sample of 
successful application of advanced scientific and technical achievements in real life. To be so, the manu-
facturing technology used in production of induction cooker requires sophisticated techniques and reliable 
components to create a perfect cooking device.

Master

Tiết kiệm �ến

chi phí năng lượng
energy cost

Save up to

50%
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Sự lựa chọn thông minh 
cho mọi khu bếp công nghiệp

AN TOÀN - SAFETY

Chức năng nhận dạng nồi: bếp sẽ không sinh nhiệt khi trên bếp 
không có nồi hoặc nồi không phù hợp.
Sử dụng dòng điện từ với cường độ rất thấp, chỉ tác dụng làm nóng 
đáy nồi, mặt bếp hoàn toàn cách nhiệt, cách điện, giúp hạn chế tối 
đa khả năng gây bỏng và giật điện.
Mặt từ được gắn cảm biến nhiệt để kiểm soát và tự ngắt khi nhiệt 
độ bề mặt quá nóng. 
Loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy nổ do rò rỉ khí đốt trong khu bếp.

With pot compatible detect function, the unit will not generate heat when 
cookware is not present or removed or the cookware is incompatible
Using very low electromagnetic current, and only heats up the bottom of the pot, 
the  cooktop surface is completely insulated. Therefore, it will minimize possibility 
of user getting burn or electric shock.
The surface is embedded with thermal sensor which automatically turn off the 
electric if it is too hot.
Completely eliminating the risk of gas leakage.

TIẾT KIỆM - SAVING

Tiết kiệm năng lượng, nhiệt lượng sinh ra từ bếp được sử dụng tối 
đa. Hiệu suất chuyển hóa (điện năng thành nhiệt năng) lên đến 
93% (bếp gas 40%, bếp điện 50% và bếp hồng ngoại 60%).
Không tốn thời gian chờ làm nóng nồi, tăng hiệu quả thời gian chế 
biến nhanh gấp đôi các dòng bếp khác.
Không sinh nhiệt hao phí làm nóng môi trường xung quanh, giúp 
đảm bảo hiệu suất sử dụng của hệ thống thiết bị lạnh trong bếp 
(nếu có).
Tiết kiệm đến 50% chi phí năng lượng cho các khu bếp.

Energy saving, optimizing heat generated from induction. Energy transfer efficien-
cy rate from electrical energy to thermal energy is up to 93% (compare to gas 40%, 
electric 50%  and infrared 60%).
No warming up time needed, makes it is twice as fast as other kind
No thermal effects to the ambient, ensure further energy efficiencies & less impact 
to refrigerated system in kitchen (if any)..
50% energy saving cost for kitchen operation.

LẮP ĐẶT/ BẢO TRÌ DỄ DÀNG  - EASY TO INSTALL & MAINTENANCE

Thao tác lắp đặt đơn giản với các dụng cụ phổ thông.
Lắp đặt dễ dàng tại nhiều vị trí, chỉ cần có nguồn cấp điện phù hợp.
Cấu tạo thiết bị bao gồm các cụm linh kiện thành phần, sử dụng giắc 
kết nối giúp dễ dàng tháo lắp, thay thế khi bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa.

Simple installation operation with common tools.
Easy to install in many places, just need a suitable power supply.
Equipment is assembled by plug-and-play components, using connectors, easy to 
disassemble and replace in maintenance and repairing.

Smart choice for a l l  commerc ia l  k i tchens

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - ENVIRONMENTAL PROTECTION

Không tạo khí CO2 hay các khí thải khác ra môi trường trong quá 
trình vận hành, góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
Không sinh nhiệt ra môi trường xung quanh, đảm bảo không gian 
thoáng mát, dễ chịu cho khu bếp.

No CO2 or other type of gases emitted during operation, helps protecting the 
environment and prevent climate change.
No heat loss to surrounding area, ensure a cool and comfortable work place in the 
kitchen.

TIỆN DỤNG - CONVENIENCE

Giảm thiểu tối đa các thao tác mở, tắt và điều khiển nhiệt độ cho 
người đầu bếp. 
Với bảng hiển thị nhiệt độ điện tử, người đầu bếp dễ dàng kiểm soát 
nhiệt độ và thời gian nấu.
Thiết kế mặt bếp là một mặt phẳng trơn, giúp người đầu bếp dễ dàng 
vệ sinh chỉ với chiếc khăn mềm và dung dịch rửa chuyên dụng.
Mặt bếp được thiết kế đa dạng bằng vật liệu kính hoặc bằng chảo liền 
chất liệu inox, với kiểu dáng mặt phẳng hoặc mặt lõm cầu để đáp ứng 
mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Minimize the manipulation for chefs like turn on & off or adjust & regulate tempera-
ture control.
Digital temperature display helps to control cooking time & temperature easily.
Seamless surface, easy to clean with a soft rag and a specialized cleanser
Various surface designs (flat and sphere) made of glass or stainless steel to meet the 
customers’ need.
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CÁC THIẾT BỊ NẤU ĐIỆN TỪ MASTERINDUC
Masterinduc’s induction cooking equipment

Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến IGBT Infineon và EGO hàng đầu của Đức.
Hiệu suất nhiệt của thiết bị lên tới 93%. Tốc độ gia nhiệt nhanh chóng, 1L nước ở 27 C có thể đạt tới 99 C 
sau 33 giây. Vì thế, thiết bị điện từ giúp giảm tới 50% chi phí so với bếp gas cùng công suất.
Thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong nhiều giờ ở môi trường có độ ẩm cao (lên tới 95%) và nhiệt độ môi 
trường lên tới 43 C.
Bộ phận cảm ứng đặc biệt giúp thiết bị có khả năng hoạt động bình thường ngay cả ở những nơi có điện áp 
không ổn định (Điện áp đầu vào đa dạng từ 360V - đến 450V).
Thiết bị vận hành êm, tiếng ồn thấp trong suốt quá trình hoạt động, giúp tạo môi trường làm việc thoải mái 
dễ chịu.
Mâm từ sử dụng dây đồng dày chuyên dụng, hạn chế tối đa điểm mù, khả năng tản nhiệt cao, lượng nhiệt 
đều đặn.

Manufactured in line with IGBT Infineon and EGO advanced technology of Germany. 
The thermal efficiency reaches 93% on the induction cooker. Fast heating: 1 liter of water can go from 27 C to 99 C 
in 33 seconds. Induction equipment helps to reduce operating costs by up to 50% compared to gas equipment (with 
the same capacity).
The induction devices operate stably and continuously in high humidity environment (95%) and environment 
temperature up to 43 C.
Special device helps the equipment working normal even in areas with unstable voltage (A wide range of input 
voltage from 360V to 450V).
The equipment operates quietly, low noises, helps to create comfortable and pleasant working environment.
The magnetic coil uses specialized thick copper wire, minimizing blind spots, high heat distribution capacity, and 
steady heat output.



Khả năng 
chịu nhiệt độ 
cao cực tốt.

Excellent high-tempera-
ture resistance.

Độ giãn nở bởi 
nhiệt gần như 

bằng 0
Near zero thermal 

expansion

Khả năng kháng 
lại sốc nhiệt đột 

ngột cao
Thermal shock resistance

Chịu lực, chống 
va đập và chịu 
lực vượt trội

Outstanding strength, impact 
resistance, and durable 

Kháng hóa 
chất gần như 

hoàn toàn
Good chemical resistance

Thân thiện với 
môi trường

Environmental friendly

Kính gốm cao cấp

SCHOTT CERAN R

The premium ceramic glass

Được nghiên cứu và sản xuất bởi Tập đoàn công nghệ quốc tế 
SCHOTT – tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực kính và nguyên vật liệu 
công nghệ tiên tiến của Đức được thành lập 1948. 
Với hàng loạt các chứng chỉ về khả năng kháng sốc nhiệt, chống va 
đập ấn tượng cùng nhiều tính năng vượt trội khác đã biến loại kính 
này trở thành vật liệu lý tưởng cho nhiều ứng dụng cả trong công 
nghiệp và gia dụng.

Researched and manufactured by SCHOTT International Technology Group - a 
leading corporation in the field of glass and advanced technology materials in 
Germany (established in 1948)
With a number of certifications for its impressive thermal shock resistance, 
impact resistance, and many other outstanding features, this glass has become 
the ideal material for many applications both in industry and home use.

Kính gốm thủy tinh Economic luôn bám sát các tiêu chuẩn quốc tế 
và nổi trội ở độ bền cao, chịu nhiệt, chịu lực và kháng va đập cao. 
Đặc biệt, kính gốm thủy tinh Economic còn mang đến một giải pháp 
tiết kiệm hoàn hảo cho các khu bếp công nghiệp với mức giá thành 
hợp lý.

Economic ceramic glass adheres to international standards and excels in high 
strength, heat resistance, durability, and high impact resistance. In particular, 
Economic glass ceramic glass also offers a perfect economical solution for 
industrial kitchens at a reasonable price.

Kính gốm thủy tinh Economic
The Economic ceramic glass

ECONOMIC

G L A S S
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29Bếp hầm phổ thông
Standard stock pot stove

29Bếp hầm cao cấp
Premium stock pot stove

27Tủ cơm điện từ
Rice steamer

25Tủ hấp ba tầng điện từ
3 deck steamer

25Bếp Á chảo liền - Dòng D
Dynamic wok - Type D

24Bếp Á điện từ - Dòng D
Induction Wok range - Type D

24Bếp Á điện từ - Dòng C
Induction Wok range - Type C

21THIẾT BỊ PHI MODUL
Non-modular

31DÒNG THIẾT BỊ ĐỂ BÀN
Table-top Range

32Bếp xào điện từ đặt bàn
Table-top wok range

32Bếp nấu điện từ đặt bàn
Table-top open Western cooking range

33THIẾT BỊ KHU BUFFET
Buffet Drop-in Line

34Bếp xào điện từ đặt âm
Drop-in wok range

34Bếp nấu điện từ đặt âm
Drop-in open Western cooking range

18Hấp bánh cuốn điện từ
Rice-roll steamer

20Bếp trần mỳ điện từ
Noodle boiler

19Hấp Dimsum điện từ
Dimsum steamer

17Bếp chiên nhúng điện từ
Deep-fat fryer

19Nồi nấu súp điện từ
Induction soup cooker

18Rán bề mặt điện từ
Fry top

17Bếp Âu điện từ
Open Western cooking range

15Bếp Á điện từ
Induction wok range

13THIẾT BỊ THEO MODUL
Molular

Index

Mục lục
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THIẾT BỊ

THEO MODUL
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Master

Mã sản phẩm
Model

Kích thước (RxSxC)
Dimensions (WxDxH)

Số mặt từ
No. of IH plates

Công suất
Power (kW) Voltage

Điện áp

IMWR1-15V 800x800x(800+120) 1 1x15 380V/50Hz/3Ph+E

1500x800x(800+120) 2IMWR2-15V 2x15 380V/50Hz/3Ph+E

SCHOTT

SCHOTT

Electrical safety (voltage 
endurance, insulation 
resistance) of equipment 
meets the requirements 
of national standard 
TCVN 5699-1:2010.

An toàn điện (độ bền 
điện áp, độ bền cách 
điện) của thiết bị đáp 
ứng các yêu cầu tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN 
5699-1:2010.

AN TOÀN ĐIỆN
Electrical safety

BẢNG MẠCH CHỦ
The main board  

The equipment's main board 
uses an ARM controller chip 
from ST Microelectronics, 
high-speed up to 72MHz 
(faster then the IBM 486), 
multipurpose.

Bảng mạch chủ sử dụng 
chip điều khiển ARM của 
ST Microelectronics, tốc 
độ cao lên tới 72MHz 
(nhanh hơn cả máy tính 
IBM 486), đa năng.

Diagnostic up to 20+ errors 
to protect the safety of the 
equipment.

Phần mềm tự động 
kiểm soát tới 20+ lỗi 
nhằm bảo vệ sự an 
toàn cho thiết bị.

KIỂM SOÁT LỖI
Diagnostic

The equipment power is 
adjustable by a sliding 
control bar with 8 levels,  
from 3kW to 15kW.

Công suất thiết bị được 
điều chỉnh bằng thanh 
điều khiển dạng trượt với 
8 mức, từ 3kW tới 15kW.

ĐIỀU KHIỂN DẠNG TRƯỢT
The sliding control bar 

The body casing is made from of 
304 stainless steel, helping to 
prevent electromagnetic radiation 
from components during operation 
(although very small), protecting 
user's health.

Vỏ thiết bị bằng inox 304 
giúp ngăn chặn triệt để bức 
xạ điện từ sinh ra trong suốt 
quá trình hoạt động (dù rất 
nhỏ), giúp bảo vệ sức khỏe 
người sử dụng.

VỎ NGOÀI THIẾT BỊ 
The body casing

The ceramic glass is high 
temperature resistant, 
explosion-proof, easy to 
clean, and impact-resistant.

Kính gốm thủy tinh chịu 
nhiệt độ cao, chống cháy nổ, 
dễ vệ sinh, chống va đập.

KÍNH GỐM THỦY TINH
The ceramic glass

IMWR2-15VIMWR1-15V

BẾP Á ĐIỆN TỪ
Induction wok range 

Dải điện áp: 360V ~ 450V.
Nhiệt độ môi trường làm việc: -10 C ~ 43 C.
Độ ẩm môi trường: 30% ~ 95%.
Chỉ số IP (Chống nước): IPX4
Kích thước mặt kính cong:      400mm
Khả năng gia nhiệt nhanh chóng, thời gian chờ ngắn.
Màn hình hiển thị mức công suất và mã lỗi giúp người 
dùng dễ dàng kiểm soát trong quá trình sử dụng.
Phụ kiện đi kèm: chảo Á

-
-
-
-
-
-
-

-

Voltage range: 360V-450V.
Working environment temp: -10 C ~ 43 C.
Ambient humidity: 0% ~ 95%.
IP Rating (Waterproof): IPX4.
Dimensions of curved glass:     400mm
Fast heating, short waiting time.
LED display, display function: Power level,
faults code.
Accessories: wok

-
-
-
-
-
-
-

-

Mặt kính tiêu chuẩn là SCHOTT CERAN
Standard glass is SCHOTT CERANSCHOTT

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.
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Phương án tiết kiệm:  lựa chọn mặt kính Economic thay cho SCHOTT CERAN
Economic option: Economic glass instead of SCHOTT CERAN
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BẾP ÂU ĐIỆN TỪ
Open Western cooking range

Kính gốm thủy tinh chịu nhiệt độ cao, chống cháy nổ, dễ vệ 
sinh, chống va đập.
Dải điện áp: 360V - 440V.
Tùy chỉnh nhiệt độ: 9 mức. 

-

-
-

The ceramic glass is high temperature resistant, explosion-proof, easy
to clean, and impact-resistant.
Voltage range: 360V - 440V.
Power control knob, 9 adjustable temperature levels.

-

-
-

Hình ảnh
Images

Mã sản phẩm
Model

Kích thước (RxSxC)
Dimension  (WxDxH)s

Số mặt từ
No. of IH plates

Công suất
Power (kW)

Điện áp
Voltage

I .5MOR4-3 800x800x(800+1 0)2 4 4x3.5 380/50Hz/3Ph+N+E

I .5MOR6-3 1 00x800x(800+1 0)2 2 6 6x3.5 380/50Hz/3Ph+N+E

ECO

ECO

Sử dụng mặt kính Economic
The glass is Economic ceramicECO

BẾP CHIÊN NHÚNG ĐIỆN TỪ
Deep-fat fryer

Dải điện áp: 360V - 440V.
Tùy chỉnh nhiệt độ: 8 mức. 
Dung tích thùng dầu: 26 - 30 lít/thùng.
Có bộ cài đặt và kiểm soát nhiệt độ.

-
-
-
-

Voltage range: 360V - 440V.
Power control bar, 8 adjustable temperature levels. 
Capacity of oil tank: 26 - 30 liters per tank
Temperature control and thermostat.

-
-
-
-

Hình ảnh 
Images

Mã sản phẩm 
Model

Kích thước (RxSxC) 
Dimension  (WxDxH)s

Số mặt từ
No. of IH plates

Công suất  
Power (kW)

Điện áp
Voltage

IMDF1-8 500x800x(800+120) 1 1x8 380V/50Hz/3Ph+N+E

IMDF2-8 750x800x(800+120) 2 2x8 380V/5Hz/3Ph+N+E

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.

HẤP BÁNH CUỐN ĐIỆN TỪ
Rice-roll steamer

Dải điện áp: 360V - 440V.
Công suất thiết bị được điều chỉnh bằng thanh điều khiển 
dạng trượt với 8 mức. 
Có bộ cấp nước tự động chống cạn nước.
Kích thước khay hấp: 500mmx418mm
Thiết kế thùng nước ở đáy.

-
-

-
-
-

Voltage range: 360V - 440V.
The equipment power is adjustable by a sliding control bar with 8 levels.  
Automatic water supply.
Built in water tank at bottom.
Dimensions of steam tray: 500mm x 418mm

-
-
-
-
-

Hình ảnh 
Images

Mã sản phẩm
Model

Kích thước (RxSxC) 
Dimension  (WxDxH)s

Số mặt từ
No. of IH plates

Công suất
Power (kW)

Điện áp
Voltage

IMRS1-15 900x800x(800+1 0)2 1 15 380V/50Hz/3Ph+N+E

RÁN BỀ MẶT ĐIỆN TỪ
Fry top

Dải điện áp: 360V-440V.
Công suất thiết bị được điều chỉnh bằng thanh điều khiển 
dạng trượt với 8 mức. 
Có khay hứng mỡ thừa giúp giữ gìn vệ sinh bếp. 
Có bộ cài đặt và kiểm soát nhiệt độ.
Khả năng gia nhiệt nhanh chóng, thời gian chờ ngắn.
Kích thước bề mặt rán: 500mm x 600mm

-
-

-
-
-
-

Voltage range: 360V-440V.
The equipment power is adjustable by a sliding control bar with 8 levels. 
Grease collector helps cleaning at ease. 
Temperature control and thermostat.
Fast heating, short waiting time.
Dimensions of cooking surface: 500mm x 600mm

-
-
-
-
-
-

Hình ảnh Images
Mã sản phẩm

Model
Kích thước (RxSxC)

Dimension  (WxDxH)s
Số mặt từ

No. of IH plates
Công suất
Power (kW)

Điện áp
Voltage

IMFT1-8S 75 20x800x(800+1 0) 1 8 380V/50Hz/3Ph+N+E

IMFT1-8 750x800x(800+120) 1 8 380V/50Hz/3Ph+N+E

MasterMaster



HAYEN Nhà tư vấn giải pháp, nhà sản xuất và nhà thầu thiết bị bếp & giặt là công nghiệp.
Solutions Consultant, Manufacturer & Project Contractor in commercial kitchen & laundry equipment. 19 20NGỌN LỬA TIÊN PHONG

HẤP DIMSUM ĐIỆN TỪ
Dimsum steamer 

Dải điện áp: 360V - 440V.
Công suất thiết bị được điều chỉnh bằng thanh điều khiển dạng 
trượt với 8 mức. 
Có bộ tự động cấp nước chống cạn.
Thiết kế thùng nước ở đáy.

-
-

-
-

Voltage range: 360V - 440V.
Power control bar, 8 adjustable temperature levels. 
Automatic water supply. 
Built in water tank at bottom.

-
-
-
-

Hình ảnh 
Images

Mã sản phẩm 
Model

Kích thước (RxSxC) 
Dimension  (WxDxH)s

Số mặt từ
No. of IH plates

Công suất  
Power (kW)

Điện áp
Voltage

IMDS1-15 800x800x(800+1 0)2 1 1x15 380V/50Hz/3Ph+E

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.

NỒI NẤU SÚP ĐIỆN TỪ
Induction soup cooker

Dải điện áp: 360V - 440V.
Tùy chỉnh nhiệt độ: 8 mức. 
Thiết kế nồi hầm 2 lớp với chức năng giữ nhiệt tốt.
Sử dụng công nghệ điện từ cao cấp, tăng nhiệt đều, nhanh, 
giữ nhiệt ổn định, độ bền cao.
Đáy nồi sử dụng chất liệu thép chống dính, dễ dàng vệ sinh.
Dung tích nồi: 70L

-
-
-
-

-
-

Voltage range: 360V - 440V.
Power control bar, 8 adjustable temperature levels. 
Special design with double jackets pot helps retain heat effectively.
High-tech electromagnetic apply, fast & steadily increase heat,
stable heat retention, long durability.
Pot bottom made of non-stick steel, facilitate cleaning.
Capacity: 70L

-
-
-
-

-
-

Hình ảnh 
Images

Mã sản phẩm
Model

Kích thước (RxSxC) 
Dimension  (WxDxH)s

Số mặt từ
No. of IH plates

Công suất
Power (kW)

Điện áp
Voltage

I I 8M S1- 7 200x800x(800+1 0) 1 1x8 380V/50Hz/3Ph+E

BẾP TRẦN MỲ ĐIỆN TỪ
Noodle Boiler

Dải điện áp: 360V - 440V.
Tùy chỉnh nhiệt độ: 8 mức.
Dung tích thùng nước: 30 lít 

-
-
-

Voltage range: 360V - 440V.
Power control bar, 8 adjustable temperature levels. 
Capacity of water tank: 30L.

-
-
-

Hình ảnh 
Images

Mã sản phẩm 
Model

Kích thước (RxSxC) 
Dimension  (WxDxH)s

Số mặt từ
No. of IH plates

Công suất  
Power (kW)

Điện áp
Voltage

I 8MNB1- 60 20x800x(800+1 0) 1 1x8 380V/50Hz/3Ph+N+E

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.

Master Master
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THIẾT BỊ

PHI MODUL
NON-MODULAR



Electrical safety (voltage 
endurance, insulation 
resistance) of equipment 
meets the requirements 
of national standard TCVN 
5699-1:2010.

An toàn điện (độ bền 
điện áp, độ bền cách 
điện) của thiết bị đáp 
ứng các yêu cầu tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN 
5699-1:2010.

AN TOÀN ĐIỆN
Electrical safety

BẢNG MẠCH CHỦ
The main board

The equipment 's main board 
uses an ARM controller chip 
from ST Microelectronics, 
high-speed up to 72MHz 
(faster then the IBM 486), 
multipurpose.

Bảng mạch chủ sử dụng 
chip điều khiển ARM của 
ST Microelectronics, tốc 
độ cao lên tới 72MHz 
(nhanh hơn cả máy tính 
IBM 486), đa năng.

Diagnostic up to 20+ errors 
to protect the safety of the 
equipment.

Phần mềm tự động 
kiểm soát tới 20+ lỗi 
nhằm bảo vệ sự an 
toàn cho thiết bị.

KIỂM SOÁT LỖI
Diagnostic

The equipment power is 
adjustable by a sliding 
control bar with 8 levels,  
from 3kW to 15kW.

Công suất thiết bị được 
điều chỉnh bằng thanh 
điều khiển dạng trượt với 
8 mức, từ 3kW tới 15kW.

ĐIỀU KHIỂN DẠNG TRƯỢT
The sliding control bar 

The body casing is made from of 
304 stainless steel, helping to 
prevent electromagnetic radiation 
from components during operation 
(although very small), protecting 
the user's health of the user.

Vỏ thiết bị bằng inox 304 
giúp ngăn chặn triệt để bức 
xạ điện từ sinh ra trong suốt 
quá trình hoạt động (dù rất 
nhỏ), giúp bảo vệ sức khỏe 
người sử dụng.

VỎ NGOÀI THIẾT BỊ 
The body casing

The ceramic glass is high 
temperature resistant, 
explosion-proof, easy to 
clean, and impact-resistant.

Kính gốm thủy tinh chịu 
nhiệt độ cao, chống cháy nổ, 
dễ vệ sinh, chống va đập.

KÍNH GỐM THỦY TINH
The ceramic glass

Hình ảnh
Images

Mã sản phẩm
Model

Kích thước (RxSxC)
Dimensions (WxDxH)

Số mặt từ
No. of IH plates

Công suất
Power (kw) Voltage

Điện áp

INCW1-15V 800x800x(800+350) 1 1x15 380V/50HZ/3PH+E

1500x800x(800+350) 2INCW2-15V 2x15 380V/50HZ/3PH+E

Phương án tiết kiệm:  lựa chọn mặt kính ECONOMIC thay cho SCHOTT CERAN
Economic option: Economic glass instead of SCHOTT CERAN

SCHOTT

SCHOTT

BẾP Á ĐIỆN TỪ - DÒNG C
Induction Wok range - Type C

Hình ảnh
Images

Mã sản phẩm
Model

Kích thước (RxSxC)
Dimensions (WxDxH)

Số mặt từ
No. of IH plates

Công suất
Power (kw) Voltage

Điện áp

INDW1-15V 1100x1050x(800+350) 1 1x15 380V/50HZ/3PH+E

1900x1050x(800+350) 2INDW2-15V 2x15 380V/50HZ/3PH+ESCHOTT

SCHOTT

Phương án tiết kiệm:  lựa chọn mặt kính ECONOMIC thay cho SCHOTT CERAN
Economic option: Economic glass instead of SCHOTT CERAN 

BẾP Á ĐIỆN TỪ - DÒNG D
Induction wok range - Type D

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.

BẾP Á ĐIỆN TỪ
Induction Wok range

Master

Dải điện áp: 360V ~ 450V.
Nhiệt độ môi trường làm việc: -10 C ~ 43 C.
Độ ẩm môi trường: 30% ~ 95%.
Chỉ số IP (Chống nước): IPX4
Kích thước mặt kính cong:     400mm

-
-
-
-
-

Khả năng gia nhiệt nhanh chóng, thời gian chờ ngắn.
Màn hình hiển thị mức công suất và mã lỗi giúp người 
dùng dễ dàng kiểm soát trong quá trình sử dụng.
Phụ kiện đi kèm: chảo Á

-
-

-

Voltage range: 360V-450V.
Working environment temp: -10 C ~ 43 C.
Ambient humidity: 0% ~ 95%.
IP Rating (Waterproof): IPX4.
Dimensions of curved glass:     400mm

-
-
-
-
-

Fast heating, short waiting time.
LED display, display function: Power level, faults code.
Accessories: wok

-
-
-
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Mặt kính tiêu chuẩn là SCHOTT CERAN
Standard glass is SCHOTT CERANSCHOTTSCHOTT
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BẾP Á CHẢO LIỀN - DÒNG D
Dynamic wok - Type D

Dải điện áp: 360V - 400V.
Tùy chỉnh nhiệt độ: 8 mức. 
Mặt bếp được thiết kế liền khối với chảo Inox dày 3mm, không 
cần chảo rời.
Có vòi cấp nước cho chảo nấu ngay trên bếp.

-
-
-

-

Voltage range: 360V - 400V.
Power control bar, 8 adjustable temperature levels. 
The wok is designed with built in stainless steel pan 3mm thick, pan is not required.
Integrated with faucet.

-
-
-
-

Hình ảnh 
Images

Mã sản phẩm 
Model

Kích thước (RxSxC) 
Dimension  (WxDxH)s

Số mặt từ
No. of IH plates

Công suất  
Power (kW)

Điện áp
Voltage

I INDW1-20 1000x11 0x(800+4 0)0 0 1 1x20 380V/50Hz/3Ph+E

IN IDW2-20 2000x11 0x(800+4 0)0 0 2 2x20 380V/50Hz/3Ph+E

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.

TỦ HẤP BA TẦNG ĐIỆN TỪ
3 deck steamer

Dải điện áp: 360V - 400V.
Tùy chỉnh nhiệt độ: 9 mức. 
Có bộ kiểm soát và tự động cấp nước chống cạn nước.
Thiết kế thùng nước ở đáy.

-
-
-
-

Voltage range: 360V - 400V.
Power control bar, 9 adjustable temperature levels. 
Thermostat embedded, automatic water supply.
Built in water tank at bottom.

-
-
-
-

Hình ảnh
Images

Mã Sản phẩm
Model

Kích thước (RxSxC)
Dimension  (WxDxH)s

Số tầng hấp
No. of decks

Công suất
Power (kW)

Điện áp
Voltage

I 30NSC1- 900x900x18 06 3 1x30 380V/50Hz/3Ph+N+E

MasterMaster



Electrical safety (voltage 
endurance, insulation 
resistance) of equipment 
meets the requirements 
of national standard TCVN 
5699-1:2010.

An toàn điện (độ bền 
điện áp, độ bền cách 
điện) của thiết bị đáp 
ứng các yêu cầu tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN 
5699-1:2010.

AN TOÀN ĐIỆN
Electrical safety

BẢNG MẠCH CHỦ
The main board

The equipment's main board 
uses an ARM controller chip 
from ST Microelectronics, 
high-speed up to 72MHz 
(faster then the IBM 486), 
multipurpose.

Bảng mạch chủ sử dụng 
chip điều khiển ARM của 
ST Microelectronics, tốc 
độ cao lên tới 72MHz 
(nhanh hơn cả máy tính 
IBM 486), đa năng

Diagnostic up to 32 errors 
to protect the safety of the 
equipment'.

Phần mềm tự động 
kiểm soát tới 32 lỗi 
nhằm bảo vệ sự an 
toàn cho thiết bị.

KIỂM SOÁT LỖI
Diagnostic

The smart electronic 
control unit integrated a 
number of function, easy 
to use.

Bộ điều khiển điện tử 
thông minh tích hợp nhiều 
tính năng giúp người dùng 
vận hành dễ dàng.

BỘ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH
The smart controller

The body casing is made from of 
304 stainless steel, helping to 
prevent electromagnetic radiation 
from components during operation 
(although very small), protecting 
the user's health of the user.

Vỏ thiết bị bằng inox 304 
giúp ngăn chặn triệt để bức 
xạ điện từ sinh ra trong suốt 
quá trình hoạt động (dù rất 
nhỏ), giúp bảo vệ sức khỏe 
người sử dụng.

VỎ NGOÀI THIẾT BỊ 
The body casing

Hình ảnh
Image

Mã sản phẩm
Model

Kích thước (RxSxC)
Dimension  (WxDxH)s

Số khay
No. of trays

KL Gạo/1 khay
Rice capacity (kg/tray)

Công suất
Power (kW)

Điện áp
Voltage

INRC1-15V 740x860x1750 12 ~ 4.2 1x15 380V/50Hz/3Ph+N+E

INRC1-30V 1350x860x1750 24 ~ 4.2 1x30 380V/50Hz/3Ph+N+E

* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.

Tích hợp 2 mức tính năng an toàn, một 
cảm biến báo mức nước bằng điện và 
một cảm biến báo mức nước cơ học 
giúp thiết bị tránh được nguy cơ cạn 
nước và tràn nước.

AN TOÀN

SAFE

Integrated with 2 levels of safety features, 
one electric water-leveling sensor and one 
mechanical water-leveling sensor prevent 
equipment from risk of water shortage and 
overflow.

TỦ CƠM ĐIỆN TỪ
Rice steamer (cabinet)

Master

Dải điện áp: 360V ~ 450V.
Nhiệt độ môi trường làm việc: -10 C ~ 43 C.
Độ ẩm môi trường: 30% ~ 95%.
Chỉ số IP (Chống nước): IPX4
Phụ kiện: Khay cơm inox 304 (400x600x60mm)
Khả năng gia nhiệt nhanh chóng, thời gian chờ ngắn.
Cài đặt thời gian nấu/giữ nóng theo nhu cầu.

-
-
-
-
-
-
-

Các khoang nấu hoạt động độc lập giúp mỗi khoang có thể thực 
hiện 1 chức năng khác nhau trong cùng 1 thời điểm.
Tạm dừng gia nhiệt khi cửa mở.
Ray trượt khay có thể tháo rời, dễ vệ sinh, dễ thay thế.
Tự động cấp nước vào thùng đun.
Khủ nước cứng, chống bám cặn thùng đun bằng thanh Magie.

-

-
-
-
-

Voltage range: 360V-450V.
Working environment temp: -10 C ~ 43 C.
Ambient humidity: 30% ~ 95%.
IP Rating (Waterproof): IPX4.
Accessories: 304 stainless steel trays (400x600x60mm)
Fast heating, short waiting time.
Set the cooking/heating time according to your needs.

-
-
-
-
-
-
-

The steam chambers operate independently so that each chamber can 
perform a different function at the same time.
Stop generating steam when the door is open.
Removable trays lides, easy for cleaning and replacement.
Automatically supply water to the boiler.
Boiler tank with Magnesium rod help to prevent limescale.

-

-
-
-
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Electrical safety (voltage 
endurance, insulation 
resistance) of equipment 
meets the requirements 
of national standard TCVN 
5699-1:2010.

An toàn điện (độ bền 
điện áp, độ bền cách 
điện) của thiết bị đáp 
ứng các yêu cầu tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN 
5699-1:2010.

AN TOÀN ĐIỆN
Electrical safety

BẢNG MẠCH CHỦ
The main board

The equipment's main board 
uses an ARM controller chip 
from ST Microelectronics, 
high-speed up to 72MHz 
(faster then the IBM 486), 
multipurpose.

Bảng mạch chủ sử dụng 
chip điều khiển ARM của 
ST Microelectronics, tốc 
độ cao lên tới 72MHz 
(nhanh hơn cả máy tính 
IBM 486), đa năng

Diagnostic up to 20+ errors 
to protect the safety of the 
equipment'.

Phần mềm tự động 
kiểm soát tới 20+ lỗi 
nhằm bảo vệ sự an 
toàn cho thiết bị.

KIỂM SOÁT LỖI
Diagnostic

The equipment power is 
adjustable by a sliding 
control bar with 8 levels,  
from 3kW to 15kW.

Công suất thiết bị được 
điều chỉnh bằng thanh 
điều khiển dạng trượt với 
8 mức, từ 3kW tới 15kW.

ĐIỀU KHIỂN DẠNG TRƯỢT
The sliding control bar 

The body casing is made from of 
304 stainless steel, helping to 
prevent electromagnetic radiation 
from components during operation 
(although very small), protecting 
the user's health of the user.

Vỏ thiết bị bằng inox 304 
giúp ngăn chặn triệt để bức 
xạ điện từ sinh ra trong suốt 
quá trình hoạt động (dù rất 
nhỏ), giúp bảo vệ sức khỏe 
người sử dụng.

VỎ NGOÀI THIẾT BỊ 
The body casing

The ceramic glass is high 
temperature resistant, 
explosion-proof, easy to 
clean, and impact-resistant.

Kính gốm thủy tinh chịu 
nhiệt độ cao, chống cháy nổ, 
dễ vệ sinh, chống va đập.

KÍNH GỐM THỦY TINH
The ceramic glass

Phương án tiết kiệm:  lựa chọn mặt kính ECONOMIC thay cho SCHOTT CERAN
Economic option: Economic glass instead of SCHOTT CERAN

Hình ảnh
Images

Mã sản phẩm
Model

Kích thước (RxSxC)
Dimensions (WxDxH)

Số mặt từ
No. of IH plates

Công suất
Power (kW) Voltage

Điện áp

INSP1-15HV 650x800x(550+600) 1 1x15 380V/50Hz/3Ph+E

1300x800x(550+600) 2INSP2-15HV 2x15 380V/50Hz/3Ph+E

SCHOTT

SCHOTT

Mặt kính tiêu chuẩn là SCHOTT CERAN
Standard glass is SCHOTT CERANSCHOTTSCHOTT

BẾP HẦM CAO CẤP
Premium stock pot stove

Hình ảnh
Images

Mã sản phẩm
Model

Kích thước (RxSxC)
Dimensions (WxDxH)

Số mặt từ
No. of IH plates

Công suất
Power (kW) Voltage

Điện áp

INSP1-8V 600x700x550 1 1x8 380V/50Hz/3Ph+E

600x700x550 1INSP1-12V 1x12 380V/50Hz/3Ph+EECO

ECO

BẾP HẦM PHỔ THÔNG
Standard stock pot stove

Sử dụng mặt kính Economic
The glass is Economic ceramicECO

BẾP HẦM ĐIỆN TỪ
Induction stock pot

Master

Dải điện áp: 360V ~ 450V.
Nhiệt độ môi trường làm việc: -10 C ~ 43 C.
Độ ẩm môi trường: 30% ~ 95%.
Chỉ số IP (Chống nước): IPX4
Kích thước mặt kính:     430mm

-
-
-
-
-

Khả năng gia nhiệt nhanh chóng, thời gian chờ ngắn.
Màn hình hiển thị mức công suất và mã lỗi giúp người 
dùng dễ dàng kiểm soát trong quá trình sử dụng.
Mặt bếp được dập vành đặt tấm kính và đỡ nồi với các 
góc R, thuận lợi cho việc vệ sinh, tăng khả năng chịu lực 
cũng như mang lại hình dáng thẩm mỹ hơn cho thiết bị.

-
-

-

Voltage range: 360V-450V.
Working environment temp: -10 C ~ 43 C.
Ambient humidity: 0% ~ 95%.
IP Rating (Waterproof): IPX4.
Dimensions of glass:     430mm

-
-
-
-
-

Fast heating, short waiting time.
LED display, display function: Power level, faults code.
The equipment surface is embossed to protect glass surface and 
supports the pot with R angles, which is convenient for cleaning, 
increases bearing capacity as well as brings a more aesthetic appear-
ance to the equipment.

-
-
-
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* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.



BẾP Á XÀO ĐIỆN TỪ ĐẶT BÀN
Table-top wok range

Dải điện áp: 160V - 260V.
Tùy chỉnh nhiệt độ: 8 mức
Phụ kiện đi kèm: 01chảo Á 450mm.

-
-
-

Voltage range: 160V - 260V. 
Power control knob, 8 adjustable temperature levels.. 
Accessories : 01 wok 450mm.

-
-
-

Hình ảnh
Images

Mã sản phẩm
Model

Kích thước (RxSxC) 
Dimension  (WxDxH)s

Số mặt từ
No. of IH plates

Công suất
Power (kW)

Điện áp
Voltage

ITWR1-3.5 4 0x4 0x 01 8 21 1 1x3.5 220V/50Hz/1Ph+N+E

ITWR1-5 4 0x4 0x 01 8 21 1 1x5 220V/50Hz/1Ph+N+E

ECO

ECO

Hình ảnh 
Images

Mã sản phẩm 
Model

Kích thước (RxSxC) 
Dimension  (WxDxH)s

Số mặt từ
No. of IH Plates

Công suất 
Power (kW)

Điện áp
Voltage

ITOR1-3.5 410x480x210 1 1x3.5 220V/50Hz/1Ph+N+E

ITOR1-5 4 0x4 0x2 01 8 1 1 1x5 220V/50Hz/1Ph+N+E

BẾP NẤU ĐIỆN TỪ ĐẶT BÀN
Table-top open Western cooking range

Dải điện áp: 160V - 260V.
Tùy chỉnh nhiệt độ: 8 mức

-
-

Voltage range: 160V - 260V . 
Power control knob, 8 adjustable temperature levels.

-
-

ECO

ECO

Sử dụng mặt kính Economic
The glass is Economic ceramicECO

TABLE-TOP RANGE

THIẾT BỊ

ĐỂ BÀN
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* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.

Master



* Các thông số sản phẩm có thể thay đổi bởi nhà sản xuất mà không cần báo trước.
The technical data can be modified by the manufacturer without prior notice.
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BẾP NẤU ĐIỆN TỪ ĐẶT ÂM
Drop-in open Western cooking range

Dải điện áp: 160V - 260V.
Tùy chỉnh nhiệt độ: 9 mức

-
-

Voltage range: 160V - 260V .
Power control knob, 8 adjustable temperature levels. 

-
-

Hình ảnh 
Images

Mã sản phẩm 
Model

Kích thước (RxSxC) 
Dimension  (WxDxH)s

Số mặt từ
No. of IH Plates

Công suất 
Power (kW)

Điện áp
Voltage

IDOR1-3.5 330x330x200 1 1x3.5 220V/50Hz/1Ph+N+E

IDOR1-5 1 1x5 220V/50Hz/1Ph+N+E330x330x200

ECO

ECO

BẾP Á XÀO ĐIỆN TỪ ĐẶT ÂM
Drop-in wok range

Dải điện áp: 160V - 260V.
Tùy chỉnh nhiệt độ: 9 mức
Phụ kiện đi kèm: 01chảo Á 450mm.

-
-
-

Voltage range: 160V - 260V . 
Power control knob, 8 adjustable temperature levels.
Accessories: 01 wok 450mm.

-
-
-

Hình ảnh 
Images

Mã sản phẩm 
Model

Kích thước (RxSxC) 
Dimension (WxDxH)

Số mặt từ
No. of IH plates

Công suất  
Power (kW)

Điện áp
Voltage

IDWR1-3.5 38 38 200x 0x 0 1 1x3.5 220V/50Hz/1Ph+N+E

IDWR1-5 38 38 200x 0x 0 1 1x5 220V/50Hz/1Ph+N+E

ECO

ECO

THIẾT BỊ

KHU BUFFET
BUFFET DROP-IN LINE

Sử dụng mặt kính Economic
The glass is Economic ceramicECO
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Khách sạn, khu nghỉ dưỡng
Hotel, Resort

Du thuyền
Cruise restaurant

Trung tâm thương mại
Shopping center

Nhà hàng
Restaurant

Rạp chiếu phim
Cinema

Tiệm bánh mỳ
Bakery shop

Căng-tin
Canteen

Nhà hàng ăn nhanh
Fast food restaurant

Quán cà phê
Cafe shop

Trung tâm tiệc
Wedding/Convention center

Master
PHÙ HỢP SỬ DỤNG VỚI MỌI KHU BẾP
SUITABLE FOR EVERY DIFFERENT KITCHENS

MasterNƠI NÀO CẦN
APPLICATION


