
TƏSVİRİ

Bu Qaz heating Tea Roasting Pot əl ilə çay qovurma prosesini yüksək dərəcədə təqlid edir;
sənayenin ilk qazanı 360 dərəcə dönə bilər, çay ölü künclər olmadan qızdırılır və fiksasiya
daha vahiddir.
Biz sənayedə qazanın gövdəsinə isti hava boruları quraşdıran ilk şirkətik. Maşına isti hava
üfürməyi seçə bilərsiniz. İsti hava çayın doldurulmasının və çayın keyfiyyətinə təsir
göstərməsinin qarşısını almaq üçün qazandan su buxarını tez boşalda bilər.
Bu aparatdan hazırlanan çay, demək olar ki, təcrübəli müəllimin hazırladığı çayın dadına
malikdir. Əgər siz yüksək keyfiyyətli çay istehsal etmək istəyirsinizsə, bu maşın çayınızın
keyfiyyətini xeyli yaxşılaşdıra bilər.
Bu maşın qaz isitmə, enerjiyə qənaət və ətraf mühitin qorunmasından istifadə edir və polad
təbəqənin qalınlığı 6 mm-dir. Çayın keyfiyyəti bərabərdir, bu da əllə hazırlanan çaya tam
yaxındır. Yüksək dərəcəli çay istehsalı üçün ideal maşındır!

ÜSTÜNLÜK

1. Çay fiksasiya barelini əhatə edən T-şəkilli yanma yanğın taqımı, 100% -ə qədər yanma
sahəsi.
2. Aşağıda üç klapan var, elektrik kəsildikdə onları əl ilə yandırmaq olar, beləliklə çay
yarpaqları israf edilmir.
3. Avtomatik solenoid klapan dizaynı, qızdırma avtomatik olaraq başlayır və dayanır,
temperatur təyin edilmiş temperatura çatdıqda solenoid klapan avtomatik olaraq bağlanır və
maşın isitmə dayandırır. Temperatur müəyyən edilmiş temperaturdan aşağı olduqda,
solenoid klapan açılır və maşın yenidən qızdırılır, bu da yanacağa qənaət edə bilər.
4. Daimi yanan alovun yanma başlığının konstruksiyasını qoruyun, alışma uğurlu olduqdan
sonra daimi yanan alovu qoruyun, daimi yanan alovdan yenidən alışın, alovlanma iynəsinin
və alışma bobininin təzyiqini azaldın və alovu yaxşılaşdırın. xidmət müddəti.

TƏTBİQ

Tea Roasting Pot 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 15-20 Dəqiqə

Oolong çayı 15-20 Dəqiqə
Bitki mənşəli çay 15-20 Dəqiqə

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

SPESİFİKASİYA

https://www.delijx.com/category/green-tea-producers-fixation-roasting-pot
https://www.delijx.com/category/green-tea-producers-fixation-roasting-pot


Gas Heating Tea Roasting Pot spesifikasiya siyahısı:

Model DL-6CSTG-100
Ölçü 1300×1780×1550 mm

Gərginlik 220/50 V/Hz
Qazanın daxili diametri 1000 mm
Qazanın daxili dərinliyi 950 mm

Sürücü motor
Güc 0,5 KVt

Sürət 1400 rpm
Gərginlik 220 V

Qazan sürəti 5-37 rpm
İstilik növü Gas
Səmərəlilik 20 kq/part

https://www.delijx.com/category/green-tea-producers-fixation-roasting-pot


Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq fərdiləşdirilə bilər.

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-6CSTG-100
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


