
   TƏSVİRİ    

Bu Çay Yaprağı Buxar Maşınının diametri 70 sm, daxili düz hissəsinin uzunluğu isə 1000 mm -
dir. 220V / 380V gərginlik istifadə edərək, hər partiyada 5 kq təzə yarpaq emal edə bilir.
Çay fiksasiya maşını yaşıl çay, oolong çayı və bitki çayını emal etmək üçün istifadə edilə bilər,
fiksasiya mərhələsi əsasən müxtəlif mayalanmamış və ya yarı mayalanmış çayların istehsalı
üçün istifadə olunur. Təzə yarpaqlardakı fermentin aktivliyi yüksək temperaturda azalır,
oksidləşdirici fermentasiya üçün təzə yarpaqlardakı çay polifenolları dayandırılır və otun
qoxusu yox olur, çay yarpaqlarının ətri həyəcanlanır və içindəki nəm təzə yarpaqlar
buxarlanır. Təzə yarpaqlar daha yumşaq olur, bu da sonrakı yuvarlanma prosesinə kömək
edir və çay yarpaqları asanlıqla zədələnmir.

   PATLAYAN
GÖRÜNÜŞ    
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.. İdarə paneli .. İstilik Emici

.. Termometr .. Tutmaq

.. Xarici Barel .. Sürət qutusu

.. Daxili Barel .. Balans cıvatası

.. Dəstək təkəri .. Azaldıcı silindr

.. Atəş açarı .. Yanma zonası

.. Alt Təkər .. Dəstək Çərçivəsi

 

   AVANTAJI    

1. Daxili barel çox qalındır və yaxşı struktur optimallaşdırmasına malikdir.

2. İnteqrasiya edilmiş mikro idarəetmə sistemi, fiksasiya vaxtı ağıllı şəkildə idarə oluna bilər.

3. İkili temperatur nəzarət dizaynını qəbul edin, dəqiq temperatur nəzarətini təmin edin və
çayın keyfiyyətini təmin edin.

4. Üst soyutma açarı dizaynı, çay qovurma emalından sonra soyutma valfını açın, istilik
yayılmasını sürətləndirə bilər.

5. Avtomatik solenoid klapan dizaynı, istilik avtomatik olaraq başlayır və dayanır, temperatur
təyin olunmuş temperatura çatanda solenoid klapan avtomatik olaraq bağlanır və maşın
istiliyi dayandırır. Temperatur təyin olunan temperaturdan aşağı olduqda, solenoid klapan
açılır və yanacaq qənaət edə bilən maşın yenidən qızdırılır.

   TƏTBİQ    

Çay yarpağı buxarlanma 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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Yaşıl Çay Yarpaqlı Buxar Maşınının texniki siyahısı:

Model DL-6CST-70QB
Ölçülər 980 × 1565 × 1630 mm

Gərginlik 220V 50Hz
Tamburun daxili diametri 700 mm
Tamburun daxili uzunluğu 1000 mm

Sürücü motor
Güc 0.75 kVt

Sürət 1390 rpm
Gərginlik 220 V

Egzoz fanatı
Güc 85 W

Sürət 2200 rpm
Gərginlik 220 V
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Baraban sürəti 5-37 rpm
İstilik növü Maye qaz

Zamanla tutum 5 kq / partiya
Səmərəlilik 50 kq / saat

Bütün Yaşıl Çay Buxarlanma Maşınının spesifikasiyası .

Model 6CST-50 6CST-70 6CST-90 6CST-100
Baraban Çapı 50 sm 70 sm 90 sm 100 sm

Baraban Uzunluğu 60 sm 100 sm 124 sm 125 sm
Tutum 25 kq / saat 50 kq / saat 100 kq / saat 150 kq / saat

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

   Ətraflı məlumat 
  

İkili temperatur nəzarət dizaynını qəbul edin, dəqiq temperatur nəzarətini təmin edin və çayın
keyfiyyətini təmin edin.

 

https://www.delijx.com/category/tea-fixation-roaster-steamer-machine


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)

 



Çay fiksaj lüləsini əhatə edən, yanma sahəsini 100%-ə qədər əhatə edən T şəkilli yanma
yanğınsöndürmə tağımı.

 



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.

 



İkiqat alovlanma iynələri və tam avtomatik alovlanma bobinləri 100% uğurlu alovlanmanı və
yanacaq israfını təmin 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-70QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


