
*** TƏSVİRİ ***  

Bu qaz isidici pravoslav çay quruducusunda 16 ələk qabı var, hər tepsinin diametri 120 sm,
ümumi qurutma sahəsi 18 m²dir. Hər dəfə 55-90 kq yaş çayı emal edə bilir.
Ağıllı qaz və elektrikli ikili isitmə fırlanan quruducu, yeni nəsil ağıllı inteqrasiya edilmiş
idarəetmə panelini qəbul edir. Qaz istiliyi, maşının daxili istiliyinin sürətlə yüksəlməsinə və
qurutma şərtlərinə tez bir zamanda çatmasına imkan verir.Temperatur nəzarətli, hava
bərabərdir, səs-küyü azaldır, çay rəvan su itirir. 
Hər bir təbəqənin qurumasının vahidliyini təmin etmək üçün fırlanan qurutma dizaynı və
bənzərsiz hava kanalı dizaynı istifadə olunur. Yüksək güclü elektrikli istilik teli, yüksək
sızdırmazlıq bantı və yeni nəsil ekoloji cəhətdən təmiz izolyasiya materialları ilə daha az daxili
temperatur itkisi. Daha çox enerji qənaət edən və ətraf mühitə uyğun olan müxtəlif yüksək
keyfiyyətli çay istehsalı üçün lazım olan avadanlıqdır.
Hesablamalarımıza görə, 30 dərəcəlik temperaturdan 120 dərəcəyə qədər yüksəlmək cəmi 5
dəqiqə çəkir. Ənənəvi quruducularla müqayisədə, temperatur sürətlə yüksəlir, yanacaq
istehlakı azdır və dəyəri ənənəvi elektrikli qızdırıcı quruduculardan 25% aşağıdır!
Bu maşın yalnız çayı qurutmaqla yanaşı meyvə, tərəvəz, ət, dəniz məhsulları və s.

*** AVANTAJ ***  

1. Turbin hava alma quruluşu, hava həcmi daha nəmli və isti havanı götürəcək qədər
böyükdür və çay qurutma sürəti 30%artırılır;
2. İkili temperatur nəzarət dizaynı, həddindən artıq istiliyin çaya zərər verməməsi üçün
temperatur həddi aşdıqda avtomatik olaraq gücü kəsir;
3. İki qapılı tipli çay qurutma maşını, sənayedə ilk olaraq qapını açmaq və bağlamaq daha
rahat olan, dayanıqlı və daha yaxşı möhürlənmiş konteyner qapı toka quruluşunu qəbul etdi;
4. Güclü egzoz havası olan maşın tez nəmli bir egzoz çıxışına malikdir və nəmin daha tez
boşalması və istehsal səmərəliliyinin artırılması üçün qurudulmanın əvvəlində hava çıxışı
açılır.

*** MÜRACİƏT ***  

Qaz Isıtma Çay Qurutma Maşını  qara / yaşıl / oolong / ağ / tünd / bitki çayı emal etmək üçün
uyğundur, yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün lazım olan iş vaxtıdır.

 Çay növü  Temperatur  İş vaxtı
 Qara çay  80-120  20-60 dəqiqə
 Yaşıl çay  80-120  20-60 dəqiqə
 Ağ Çay  80-120  20-60 dəqiqə

 Oolong Çayı  80-120  20-60 dəqiqə
 Bitki mənşəli çay  80-120  20-60 dəqiqə

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

*** ŞƏRİF ***  

https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine.html
https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine.html


İki qapılı qazlı qızdırıcı çay qurutma maşınının texniki siyahısı:

 

Model DL-6CHZ-Q18
Ölçü 1430 × 1630 × 2790 mm

Gərginlik 380/50 V / Hz
Qaz isitmə növü Təbii qaz

Elektrikli istilik növü Elektrikli istilik teli
Elektrikli istilik gücü 15 kVt
Elektrikli istilik qrupu 3 Qrup

Motor fanatı
Güc 0,55 kVt

Sürət 1400 rpm
Nominal gərginlik 220 V

Döner motor paleti
Güc 40 W

Sürət 1250 rpm
Nominal gərginlik 220 V

Paletin fırlanma sürəti 6 rpm
Palet növü Dəyirmi

Qurutma paletinin diametri 110 sm
Effektiv qurutma sahəsi 14.5 m2

Qurutma paletlərinin sayı 16
Partiya başına tutum 55-90 kq / partiya

Bütün pravoslav çay qurutma maşınının spesifikasiyası .

Model 6CHZ-2 6CHZ-5 6CHZ-9 6CHZ-14 6CHZ-34
Tepsilərin miqdarı 10 ədəd 14 ədəd 16 ədəd 16 ədəd 36 ədəd

Tepsilərin Çapı 50 sm 70 sm 90 sm 110 sm 110 sm
Qurutma sahəsi 2 m 2 5 m 2 9 m 2 14 m 2 34 m 2

Tutum 6-8 kq 15-20 kq 27-36 kq 42-56 kq 102-136 kq

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.

*** FOTOLAR ***  
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   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-6CHZ-Q18
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


