
   TƏSVİRİ    

Bu Elektrikli Qızdırıcı Çay Qovurma Maşınının diametri 50 sm , daxili düz hissəsinin uzunluğu
isə 600 mm -dir. 380V gərginlik istifadə edərək hər dəfə 3-5 kq təzə yarpaq emal edə bilir.
Baraban tipli fiksasiya elektriklə qızdırıla bilər (isteğe bağlı elektrikli qızdırıcı borunun
istiləşməsi və ya elektromaqnit induksiyalı isitmə), temperatur silindrin divarına, ətraf mühitin
mühafizəsi və sanitariya vəziyyətinə, yaxşı fiksasiya effektinə birbaşa təsir göstərir. Çay yaxşı
rəngli, tam ləzzətli, tam olacaq, fiksasiyadan sonra qida maddələri itirməyəcək. Çay
fiksasiyası və digər qoz -fındıq qovurma üçün ideal avadanlıqdır !!!
Çay fiksasiya maşını əsasən müxtəlif növ çayların fiksasiya təsiri üçün istifadə olunur,
xüsusilə pravoslav yaşıl çay, oolong çayı və sarı çayın fiksasiyası üçün əlverişlidir. Zəncəfil
çayı, bitki çayı, lotus yarpağı çayı, İvan çayı və s.
Qazlı çay fiksasiya maşınınız, yüksək temperaturlu tamburun deformasiyasını qarşısını almaq
üçün 2,5 mm qalınlığında polad boşqabdan istifadə edir. Və istilik saxlaya bilər, daha az istilik
itkisi və kiçik temperatur dəyişikliyi! Digər fabriklərdə oxşar maşınların polad lövhələri cəmi
1,5 mm, polad lövhələrimiz isə 2,5 mm -dir. Maşınlarımız yanacağa 30% qənaət edə bilər!

Bu kiçik cihaz, eyni zamanda turistlərin gəlirlərini artıra bilən və eyni zamanda turistlərin
özləri üçün çay emalının əyləncəsini yaşamasına imkan verən, orta istehsallı çay istehsal
edən turizm bölgələrində və ya kurortlarda istifadə üçün uyğundur.

   AVANTAJI    
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.. İdarə paneli .. Temperatur Sensoru

.. Termometr .. Elektrikli istilik borusu

.. Xarici Barel .. Balans Bolt

.. Daxili Barel .. Tutmaq

.. Dəstək təkəri .. Yanma zonası

.. Alt Təkər .. Dəstək Çərçivəsi

 

   AVANTAJI    

1. Pnevmatik amortizator dizaynı, maşın avtomatik olaraq geri düşür və düşən sürət sabitdir.

2. Sıx elektrikli istilik borusu, silindr lövhəsinin vahid istiliyini təmin etmək üçün bütün



fiksasiya tamburunu əhatə edir, çay daha bərabər şəkildə bərkidilir.

3. Optimize edilmiş yavaşlama sistemi, torkun kifayət qədər böyük olmasını və düzgün
işləməsini təmin edərkən, maşın sürəti sabitdir.

4. Çay təsbit edildikdə, maşının sürəti tənzimlənə bilər, fərqli istehsal sahələrinin çayına görə
fərqli sürət tənzimlənə bilər.

5. Arxa tərəfə əl ilə açıla və söndürülə bilən, çayın tıxanmaması və dadına təsir etməməsi
üçün dəzgahın içindəki isti və nəmli havanı tez bir zamanda uda bilən bir egzoz fanı əlavə
olunur.

   TƏTBİQ    

Elektrikli Isıtma Çay Qovurma Maşını  yaşıl / oolong / bitki çayı emal etmək üçün uyğundur,
yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün lazım olan iş vaxtıdır.

 Çay növü  İş vaxtı
 Yaşıl çay  4-8 Dəqiqə

 Oolong Çayı  4-8 Dəqiqə
 Bitki mənşəli çay  4-8 Dəqiqə

Yuxarıdakı məlumatlar yalnız istinad üçündür və xüsusi işləmə müddəti faktiki vəziyyətə görə
təyin olunmalıdır.

   TƏSVİRİ    
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Çay yarpağı elektrikli qızartma maşınının texniki siyahısı:

Model DL-6CST-D50
Ölçülər 780 × 1400 × 1530 mm

Gərginlik 380/50 V / Hz
Tamburun daxili diametri 500 mm
Tamburun daxili uzunluğu 600 mm

İstilik gücü 18 kVt

Sürücü motor
Güc 0.75 kVt

Sürət 1390 rpm
Gərginlik 220 V
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Egzoz fanatı
Güc 85 W

Sürət 2200 rpm
Gərginlik 220 V

Baraban sürəti 5-37 dəq
İstilik növü Elektrikli isitmə
Səmərəlilik 25 kq / saat

Çay yarpağı elektrikli qızartma maşınının hamısının spesifikasiyası .

Model 6CST-D50 6CST-D70
Baraban Çapı 50 sm 70 sm

Baraban Uzunluğu 60 sm 100 sm
Tutum 25 kq / saat 50 kq / saat

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

   Ətraflı məlumat 
  

Sıx elektrikli istilik borusu, silindr lövhəsinin vahid istiliyini təmin etmək üçün bütün fiksasiya
tamburunu əhatə edir.
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İkili temperatur nəzarət dizaynını qəbul edin, dəqiq temperatur nəzarətini təmin edin və çayın
keyfiyyətini təmin edin.

 



Çay fiksasiya edildikdə, maşının sürəti tənzimlənə bilər, fərqli istehsal sahələrinin çayına görə
fərqli sürət tənzimlənə bilər.

 



Daxili barel, qalınlığı 20 mm -ə qədər olan, ekoloji cəhətdən təmiz yanğına davamlı izolyasiya
materialından istifadə edir, istilik itkisini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və enerjiyə 30%qənaət
edir.

 



2.5mm ultra qalın polad boşqab istifadə edərək, temperatur dəyişikliyi kiçikdir və yaxşı istilik
qorunmasıdır, çay yarpağı zədələnməyəcək, (digər fabrikdə yalnız 1.6 mm polad boşqab
istifadə olunur)

   FOTOLAR    







   ƏLAQƏ    

Bu məhsulla maraqlanırsınızsa, qiyməti öyrənmək üçün bizimlə
əlaqə saxlayın.

↑ ↑ Ən son qiyməti birbaşa əldə etmək üçün işarəni vurun ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CST-D50
https://m.me/Shayehuangteamachinery


Əlaqə saxlaya bilərsiniz contact Əlaqə məlumatlarınızı aşağıya da
buraxa bilərsiniz. Adətən sizinlə təxminən 10 dəqiqə ərzində əlaqə
saxlayırıq ↓ ↓


