
TƏSVİRİ

The automatic Qara çay fermentation machine temperaturu, rütubəti, vaxtı və s.-ni avtomatik
və dəqiq şəkildə idarə edir və həddindən artıq fermentasiya və ya qeyri-kafi fermentasiya
probleminin qarşısını almaq üçün orta dərəcədə spirtli avadanlıqların tətbiqini başa çatdırmaq
üçün ən uyğun və sabit ətraf mühit şəraitini təmin edir, belə ki, gənc yarpaqların rəngi
qırmızıdır.
Çayın fermentasiyası ənənəvi sənətkarlığa güvənmək dövründən xilas oldu ki, çayın
keyfiyyəti daha da sabitləşdi, birləşdirildi və təkmilləşdirildi. Bu maşını idarə etmək asandır və
aşağı təmir xərcləri var. Ev çay bağlarında və böyük, orta və kiçik çay təsərrüfatlarında
istifadə üçün uyğundur.

PARÇALI
GÖRÜNÜŞ
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① İdarəetmə paneli ⑤ Maşın gövdəsi
② Dəstək ⑥ Hnadle Hook
③ Şüşə Qapı ⑦ Ferment qabı
④ Mastik zolağı ⑧ Təkərlər

ÜSTÜNLÜK

1. Bu maşın qara çay istehsalı prosesində fermentasiya prosesi üçün uyğundur;
2, qutu küləyinin temperaturu və rütubətini dəqiq idarə edə bilər, belə ki, fermentasiya
prosesinin nəzarəti sərbəst şəkildə arzu oluna bilər, belə ki, incə qara çay istehsalı
partiyalarda kopyalana bilər;
3, səmərəli atomizasiya başlığı və elektrik istilik sistemi ilə birlikdə qabaqcıl inteqrasiya
edilmiş sxemlərin istifadəsi, qutunun daxili temperaturunu və rütubətini dəqiq idarə edir;
4. Patentli hava sirkulyasiya sistemi hər mərtəbənin vahid temperatur və rütubətini təmin
edir;
5. Daxili çən, su çəni və material lövhəsi paslanmayan poladdan hazırlanır.

TƏTBİQ

Automatic black tea fermentation machine qara / yaşıl / oolong / ağ / tünd / bitki çayının
emalı üçün uyğundur, yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün tələb olunan iş vaxtı
aşağıdakılardır.

Çay Növü İş vaxtı
Black Tea 2-6 saat
Qara çay 12-24 Saat

Bitki mənşəli çay 2-6 saat

Yuxarıda göstərilən məlumatlar yalnız istinad üçündür və xüsusi emal müddəti faktiki
vəziyyətə uyğun olaraq müəyyən edilməlidir.

SPESİFİKASİYA

Automatic black tea fermentation machine spesifikasiya siyahısı:

Model DL-6CFJ-20QB
Ölçü 980×83×1700 mm

Gərginlik 220/50 V/Hz
İstilik rejimi İstilik teli
İstilik gücü 3 KVt
İstilik qrupu 1 Qrup

Azarkeş
motor

Güc 60 Vt
Sürət 2200 rpm

Gərginlik 220 V
Tabla ölçüsü 720×520×100 mm
Tabla miqdarı 5 ədəd
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Tabla təbəqələri 5
Səmərəlilik 60 kq/part

Hamısının spesifikasiyası Automatic black tea fermentation machine.

Model 6CFJ-20 6CFJ-60 6CFJ-80 6CFJ-120
Tabla 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 fərdiləşdirilə bilər.

ƏTRAFLI

İnteqrasiya edilmiş mikrokompüter idarəetmə sistemi, temperatur və rütubət ağıllı şəkildə
idarə oluna bilər.
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Daxili çən və qablar təmiz və gigiyenik olan paslanmayan poladdan hazırlanmışdır.



Atomizer ilə su çəni yuxarıda quraşdırılıb və atomlaşdırılmış su dumanı təbii olaraq çay
fermentasiya maşınının içini doldurur və
fermentasiya daha vahid olur.
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FOTOLAR

















ƏLAQƏ

Əgər bu məhsulla maraqlanırsınızsa, qiymətini öyrənmək üçün
bizimlə əlaqə saxlayın.

↑ ↑ Ən son qiyməti birbaşa əldə etmək üçün ikona klikləyin ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CFJ-20QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↓ ↓ Aşağıda əlaqə məlumatlarınızı da qoya bilərsiniz. Adətən
sizinlə təxminən 10 dəqiqə ərzində əlaqə saxlayırıq ↓ ↓


