
   TƏSVİRİ    

Elektrik istilik davamlı fiksasiyası maşın əsasən yaşıl çay, oolong çay, bitki mənşəli çay, Ivan
çay və s batch istehsalı üçün istifadə olunur
İdarə olunan temperatur, yüksək istehsal səmərəliliyi və aşağı əmək xərcləri üstünlüklərinə
malikdir.
Bu cür fiksasiya maşını qaz istiliyindən istifadə edir, üç mərhələdə yanğın plitələrindən
istifadə edir, hər bölmənin iş temperaturu tənzimlənə bilər. Çünki çay fiksasiyası yüksək
temperaturdan aşağı temperatura qədər ardıcıllıqla aparılır. Ona görə də bu aparatın
hazırladığı çay daha bərabər, yaşıl rəngi daha yaxşı, ətri isə kifayət qədərdir.
Dəzgahın daxili divarı 3,5 mm qalınlığında polad lövhədən hazırlanmışdır, içərisində isti qaz
dövriyyəsi cihazı var. Maşın içərisində dəyişən temperatur kiçik, kiçik istilik itkisi və enerjiyə
qənaət edən və daha ekoloji cəhətdən təmizdir.
Çayın rənginin yaxşı görünməsi və keyfiyyətin pisləşməsinin qarşısını almaq üçün maşından
isti və rütubətli işlənmiş qazı boşaltmaq üçün su buxarının axıdılması sistemi ilə təchiz
edilmişdir.

   ÜSTÜNLÜK    

1. Əla istilik izolyasiyası, istilik qorunması və enerjiyə qənaət.

2. Kalsium silikat lövhəsinin istifadəsi izolyasiya effektini artırır.

3. Enerjiyə qənaət etmək üçün idarə oluna bilən su buxarının axıdılması sistemini qəbul edin.

4. Optimallaşdırılmış yavaşlama sistemi, maşının sürəti sabitdir, eyni zamanda fırlanma anının
kifayət qədər böyük olmasını və düzgün işləməsini təmin edir.

5. Sıx elektrik istilik borusu silindr lövhəsinin vahid istiliyini təmin etmək üçün bütün fiksasiya
barabanını əhatə edir, çay daha bərabər şəkildə sabitlənir.

6. 3,5 mm ultra qalın polad boşqab istifadə edərək, temperatur dəyişikliyi kiçik və yaxşı istilik
qorunmasıdır, çay yarpağı zədələnməyəcək, (digər zavod yalnız 2 mm polad boşqab istifadə
edir)

   TƏTBİQ    

Elektrikli İstilik Davamlı Çay Təmizləyici Maşın  qara / yaşıl / oolong / ağ / tünd / bitki çayının
emalı üçün uyğundur, yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün tələb olunan iş vaxtı
aşağıdakılardır.

 Çay Növü  İş vaxtı
 Yaşıl çay  4-6 Dəqiqə

 Oolong çayı  4-6 Dəqiqə
 Bitki mənşəli çay  4-6 Dəqiqə

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

https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine
https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine


   SPESİFİKASİYA 
  

Elektrikli İstilik Davamlı Çay Təmizləmə Maşının spesifikasiya siyahısı:

Model DL-6CST-L60D
Ölçü 900 × 3500 × 1516 mm

Gərginlik 380/50 V / Hz
Giriş gücü 62 kVt

Barabanın daxili diametri 600 mm
Daxili nağara uzunluğu 3000 mm

Sürücü motor
Güc 0,75 Vt

Sürət 1400 rpm
Gərginlik 380 V

https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine


Egzoz motoru
Güc 370 Vt

Sürət 1400 rpm
Gərginlik 220 V

Baraban sürəti 5-37 rpm
İstilik növü Elektrikli istilik teli
Səmərəlilik 100 kq / saat

Bütün Elektrikli İstilik Davamlı Çay Fiksasiya Maşınının spesifikasiyası .

Model 6CSTL-D60 6CSTL-D80
Barabanın diametri 60 sm 80 sm
Barabanın uzunluğu 300 sm 400 sm

Tutum 100 kq / saat 200 kq / saat

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq fərdiləşdirilə bilər.

   FOTOLAR    

https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine




   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-6CSTL-D60
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


