
   TƏSVİRİ    

Ağıllı qara çay fermentasiya avadanlığı əsasən qara çayın mayalanması üçün istifadə olunur.
Maşın içərisindəki temperatur və rütubəti ağıllı şəkildə tənzimləyə bilən və fermentasiya
müddətini idarə edə bilən inkişaf etmiş bir ağıllı idarəetmə qutusuna malikdir. Yüksək
keyfiyyətli qara çay istehsal etmək üçün əsas avadanlıqdır !!
Qara çayın istehsal prosesində çirklənməməsini təmin etmək üçün maşının içi tam
paslanmayan poladdan hazırlanmışdır. İnkişaf etmiş ağıllı atomizasiya sistemi ilə, hər bir çay
qatının bərabər şəkildə fermentləşdirilməsini təmin edə bilər və hər bir çay partiyasının
keyfiyyəti eynidir. İstehsal partiyalarda dəqiq şəkildə kopyalana bilər!

   PATLAYAN
GÖRÜNÜŞ    



.. İdarə paneli .. Atomizasiya Su Tankı

.. Maşın Korpusu .. Qapı

.. Asmaq .. Menteşe

.. Ferment qabları .. Təkərlər

 

   AVANTAJI    

1. Daxili tank və qablar təmiz və gigiyenik paslanmayan poladdan hazırlanmışdır.

2. Qapı, yüksək hava istiliyinə davamlı elastik kauçuk zolaqlar ilə örtülmüşdür ki, bu da isti
hava və su dumanının qaçmasını qarşısını almaq üçün maşının qapısını möhürləyə bilər.

3. Yüksək tezlikli ultrasəs atomizatoru, suyu çaya girə bilən və mayalanmanın vahidliyini
yaxşılaşdıra bilən çox kiçik damcılara atomlaşdıra bilər.

4. Üstündə atomizatorlu su çəni quraşdırılıb və atomlaşdırılmış su dumanı təbii olaraq çay
fermentasiya maşınının içini doldurur və fermentasiya daha vahid olur.

   TƏTBİQ    

Elektrikli Çay Fermentasiya İşləmə Maşını  qara / yaşıl / oolong / ağ / qaranlıq / bitki çayı emal
etmək üçün uyğundur, yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün lazım olan iş vaxtıdır.

 Çay növü  İş vaxtı
 Qara çay  2-6 Saat

 Qaranlıq Çay  12-24 Saat
 Bitki mənşəli çay  2-6 Saat

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

   TƏSVİRİ    

Elektrikli Çay Fermentasiya Qenerasiya Maşını spesifikasiyalar siyahısı:

Model DL-6CFJ-120QB
Ölçü 1870 × 1100 × 2040 mm

Gərginlik 220/50 V / Hz
İstilik rejimi İstilik teli
İstilik gücü 6,0 kVt
İstilik qrupu 1 Qrup

Fan
motoru

Güc 85 W
Sürət 2200 rpm

Gərginlik 220 V
Tepsinin ölçüsü 720 × 520 × 100 mm
Tepsinin miqdarı 32 ədəd
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Tepsinin təbəqələri 2 × 8
Səmərəlilik 350 kq / vaxt

Elektrik Çay Fermentasiya İşləmə Maşınının hamısının spesifikasiyası .

Model 6CFJ-20 6CFJ-60 6CFJ-80 6CFJ-120
Tepsinin miqdarı 5 ədəd 16 ədəd 32 ədəd 32 ədəd

Gərginlik 220V 220V 220V 380V
Güc 3 kVt 6 kVt 6 kVt 9 kVt

Tutum 60 kq 150 kq 250 kq 350 kq

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

   Ətraflı məlumat 
  

İnteqrasiya edilmiş mikro nəzarət sistemi, temperatur və rütubət ağıllı şəkildə idarə oluna
bilər.
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Solenoid valf dizaynı, tankdakı suyun ən yaxşı atomizasiya hündürlüyündə saxlanılmasını
təmin edir.

 



Yüksək möhkəmlikli polad menteşələr və qapı tutacaqlarından istifadə edərək, maşının
xidmət müddəti digər şirkətlərə nisbətən 40% artır.

 



Qapı, yüksək hava istiliyinə davamlı elastik kauçuk zolaqlar ilə örtülmüşdür ki, bu da isti hava
və su dumanının qaçmasını qarşısını almaq üçün maşının qapısını möhürləyə bilər.

   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-6CFJ-120QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


