
   TƏSVİRİ    

Qara çay tam fermentləşdirilmiş çaydır, istehsal prosesinin ən vacib hissəsi fermentasiyadır.
Fermentasiya çayın içindəki otun qoxusunu aradan qaldırmaqdır. Qara çayın içindəki
maddələr hava ilə tam təmasdadır. Uyğun temperatur və rütubət şəraitində çayın
tərkibindəki polifenol birləşmələri mayalanır və oksidləşərək theaflavinlər, thearubinlər və s.
Qoy qara çay özünəməxsus bir ətir yaysın.
Normalda qara çayın fermentasiya müddəti çox uzun olmamalıdır. Çünki qurutma zamanı çay
temperaturun yüksəldilməsi mərhələsində mayalanmaya davam edəcək.

   PARÇALI
GÖRÜNÜŞ    

① İdarəetmə qutusu ⑥ İstilik qutusu



② Maşın gövdəsi ⑦ Atomizasiya su anbarı
③ Üfleyici Motor ⑧ Tutacaq və Qarmaq
④ Qapı ⑨ Ferment qabı
⑤ Menteşe ⑩ Təkərlər

 

   ÜSTÜNLÜK    

1.  Qatlı nəmləndirmə, daha da fermentasiya.

2. Daxili çən və qablar təmiz və gigiyenik olan paslanmayan poladdan hazırlanmışdır.

3. İnteqrasiya edilmiş mikrokompüter idarəetmə sistemi, temperatur və rütubət ağıllı şəkildə
idarə oluna bilər.

4. Yüksək tezlikli ultrasəs atomizatoru suyu çox kiçik damcılara atomlaşdıra bilər ki, bu da
çaya daxil ola və fermentasiyanın vahidliyini yaxşılaşdıra bilər.

   TƏTBİQ    

Çay Fermentasiya Şkafı  qara / yaşıl / oolong / ağ / tünd / bitki çayının emalı üçün uyğundur,
yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün tələb olunan iş vaxtı aşağıdakılardır.

 Çay Növü  İş vaxtı
 Qara çay  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 
  

Çay Fermentasiya Şkafının spesifikasiya siyahısı:

Model DL-6CFJ-60
Ölçü 1130 × 1100 × 2040 mm

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

Fan
motoru

Güc 85 Vt
Sürət 2200 rpm

Gərginlik 220 V
Tabla ölçüsü 720 × 520 × 100 mm
Tabla miqdarı 14 ədəd
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Tabla təbəqələri 7
Səmərəlilik 150 kq / vaxt

Bütün Çay Fermentasiya Şkafının spesifikasiyası .

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    

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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1 mm diametrli davamlı elektrik istilik naqili və yüksək temperatura davamlı polimer
izolyasiya tortundan istifadə edərək, istilik telinin xidmət müddəti digər şirkətlərlə
müqayisədə 40% artır.

 



Solenoid klapan dizaynı çəndəki suyun ən yaxşı atomizasiya hündürlüyündə saxlanmasını
təmin edir.

 



Qapı yüksək temperatura davamlı elastik rezin zolaqlarla örtülmüşdür ki, bu da isti havanın
və su dumanının çıxmasının qarşısını almaq üçün maşının qapısını möhürləyə bilər.

   FOTOLAR    











   ƏLAQƏ    

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

↑ ↑ Ən son qiyməti birbaşa əldə etmək üçün ikona klikləyin ↑ ↑
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Can ↓ Aşağıda əlaqə məlumatlarınızı da qoya bilərsiniz. Adətən
sizinlə təxminən 10 dəqiqə ərzində əlaqə saxlayırıq ↓ ↓


