
   TƏSVİRİ    

Davamlı təsbit maşın istilik qaz əsasən yaşıl çay batch istehsalı, oolong çay, bitki mənşəli çay,
Ivan çay, və s. Üçün istifadə olunur
Nəzarət olunan temperatur, yüksək istehsal səmərəliliyi və aşağı əmək xərcləri üstünlüklərinə
malikdir.
Bu cür fiksasiya maşını üç mərhələli yanğın lövhələrindən istifadə edərək qaz istiliyindən
istifadə edir, hər hissənin işləmə temperaturu tənzimlənə bilər. Çay fiksasiyası yüksək
temperaturdan aşağı temperatura qədər olan ardıcıllığı izləyir. Buna görə də, bu maşının
hazırladığı çay daha bərabərdir, yaşıl rəng daha yaxşıdır, ətir isə daha kifayətdir.
Avtomatik solenoid klapan dizaynı, istilik avtomatik olaraq başlayır və dayanır, temperatur
təyin olunmuş temperatura çatdıqda solenoid klapan avtomatik olaraq bağlanır və maşın
istiliyi dayandırır. İstilik təyin olunan temperaturdan aşağı olduqda, solenoid klapan açılır və
yanacaq qənaət edə bilən maşın yenidən qızdırılır.
Çayın rənginin yaxşı görünməsi və keyfiyyətin pisləşməsinin qarşısını almaq üçün maşından
isti və nəmli işlənmiş qaz boşaltmaq üçün su buxarı axıdma sistemi ilə təchiz olunmuşdur.

   AVANTAJI    

1. Alt hissədə elektrik kəsildikdə əllə alovlana bilən üç klapan var, buna görə çay yarpaqları
boşa getmir.
2. İkiqat alovlanma iynələri və tam avtomatik alovlanma bobinləri 100% uğurlu alovlanmanı
və yanacaq israfını təmin edir.
3. Daimi yanan alovun yanma başının dizaynını qoruyun, alovlanma müvəffəqiyyətli olduqdan
sonra daimi yanan alovu qoruyun, daimi yanan alovdan yenidən alovlandırın, alovlanma
iynəsinin və alovlanma bobininin təzyiqini azaldın və xidmət müddəti.
4. Daxili silindr, yüksək temperaturda silindr gövdəsinin deformasiyasının qarşısını almaq
üçün 3,5 mm qalınlığında polad boşqab qəbul edir, iş enerjini saxlaya bilər, istilik itkisi daha
azdır, temperatur dəyişikliyi daha kiçikdir və enerji daha çox qənaət edir.

   TƏTBİQ    

İstilik Davamlı Buxarlanma Maşını qara / yaşıl / oolong / ağ / tünd / bitki çayı emal etmək üçün
uyğundur, yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün lazım olan iş vaxtıdır.

 Çay növü  İş vaxtı
 Yaşıl çay  4-6 dəqiqə

 Oolong Çayı  4-6 dəqiqə
 Bitki mənşəli çay  4-6 dəqiqə

Yuxarıdakı məlumatlar yalnız istinad üçündür və xüsusi işləmə müddəti faktiki vəziyyətə görə
təyin olunmalıdır.
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İstilik Davamlı Buxar Maşınının texniki siyahısı:

Model DL-6CSTL-Q100
Ölçü 1420 × 6500 × 2810 mm

Gərginlik 380/50 V / Hz
Tamburun daxili diametri 1000 mm
Tamburun daxili uzunluğu 4800 mm

Sürücü motor
Güc 4 kVt

Sürət 1400 rpm
Gərginlik 380 V

Hava çıxaran
motor

Güc 370 W
Sürət 1400

Gərginlik 380 V
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Baraban sürəti 5-37 dəq
İstilik növü Qaz
Səmərəlilik 400 kq / saat

Qaz Isıtma Davamlı Buxar Maşınının hamısının spesifikasiyası .

Model 6CSTL-Q80 6CSTL-Q100
Baraban Çapı 80 sm 100 sm

Baraban Uzunluğu 400 sm 480 sm
Tutum 200 kq / saat 400 kq / saat

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-6CSTL-Q100
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


