
   TƏSVİRİ    

Bu modelin diametri 70 sm, daxili düz hissənin uzunluğu isə 1000 mm -dir. 380V gərginlik
istifadə edərək hər saatda 50 kq təzə yarpaq emal edə bilir.
Pnevmatik amortizator dizaynı, maşın avtomatik olaraq geri düşür və düşmə sürəti sabitdir,
daxili barel, qalınlığı 20 mm -ə qədər olan, yeni növ ekoloji cəhətdən yanğına davamlı
izolyasiya materialı istifadə edir, istilik itkisini xeyli azaldır və enerjiyə 30%qənaət edir. Arxa
tərəfə əl ilə açıla və söndürülən fan əlavə olunur ki, bu da çayın tıxanmasını və dadına təsir
etməməsi üçün maşının içindəki isti və nəmli havanı tez bir zamanda udar.

   AVANTAJI    

.. 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. Kalsium silikat lövhəsindən istifadə edərək, istilik qoruyucu təsirini artırmaq və qida
gigiyenası tələblərinə cavab vermək;
2. Çayın boşa getməməsi üçün baraban üzərində qəfil elektrik kəsilməsi halında əllə qovrula
bilən bir qolu var.
3. Ağıllı temperatur nəzarət sistemi, istifadəsi asan və dəqiq nəzarət;
4. Optimize edilmiş yavaşlama sistemi, torkun kifayət qədər böyük olmasını və düzgün
işləməsini təmin edərkən, maşın sürəti sabitdir.

5. İkili temperatur nəzarət dizaynını qəbul edin, dəqiq temperatur nəzarətini təmin edin və
çayın keyfiyyətini təmin edin.
6. Daha çox enerji qənaəti üçün daha çox nəzarət edilən su buxarı emissiya sistemi.

   TƏTBİQ    

Elektrikli Isıtma Yaşıl Çay Pişirmə 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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Elektrikli Isıtma Yaşıl Çay Pişirmə Maşını spesifikasiyalar siyahısı:

Model DL-6CST-D70
Ölçülər 980 × 1565 × 1630 mm

Gərginlik 380/50 V / Hz
Tamburun daxili diametri 700 mm
Tamburun daxili uzunluğu 1000 mm

İstilik gücü 24 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 50 kq / saat

Bütün Elektrikli Qızdırıcı Yaşıl Çay Pişirmə Maşınının 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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İnteqrasiya edilmiş mikro idarəetmə sistemi, fiksasiya vaxtı ağıllı şəkildə idarə oluna bilər.

 



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

 



Üst soyutma açarı dizaynı, çay qovurma işlənməsindən sonra soyutma vanasını açın, istilik
yayılmasını sürətləndirə 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.

   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-D70
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


