
TANIM  

Bu Gaz heating Tea Roasting Pot manuel çay kavurma sürecini oldukça taklit eder;
Endüstrinin ilk kabı 360 derece dönebilir, çay ölü köşeler olmadan ısıtılır ve sabitleme daha
düzgündür.
Tencere gövdesine sıcak hava boruları döşeyen sektördeki ilk firmayız. Makineye sıcak hava
üfleyip üflememeyi seçebilirsiniz. Sıcak hava, çayın dolmasını ve çay kalitesini etkilemesini
önlemek için tenceredeki su buharını hızla boşaltabilir.
Bu makineden yapılan çay, deneyimli bir öğretmenin yaptığı çayla hemen hemen aynı tada
sahiptir. Yüksek kaliteli çay üretmek istiyorsanız, bu makine çayınızın kalitesini büyük ölçüde
artırabilir.
Bu makine gazlı ısıtma, enerji tasarrufu ve çevre koruma kullanır ve çelik levhanın kalınlığı 6
mm'dir. Elle üretilen çaya tamamen yakın olan çayın kalitesi eşittir. Yüksek dereceli çay
üretmek için ideal bir makinedir!

AVANTAJ  

1. Çay sabitleme namlusunu kaplayan, %100'e kadar yanma alanı olan T şeklinde yanma
ateşi takımı.
2. Altta elektrik kesintisi durumunda manuel olarak ateşlenebilen üç valf vardır, böylece çay
yaprakları boşa gitmez.
3. Otomatik solenoid valf tasarımı, ısıtma otomatik olarak başlar ve durur, sıcaklık ayarlanan
sıcaklığa ulaştığında solenoid valf otomatik olarak kapanır ve makine ısıtmayı durdurur.
Sıcaklık, ayarlanan sıcaklıktan daha düşük olduğunda, solenoid valf açılır ve makine yeniden
ısınır, bu da yakıt tasarrufu sağlayabilir.
4. Sürekli yanan alevin yanma kafasının tasarımını koruyun, ateşleme başarılı olduktan sonra
sürekli yanan alevi ayırın, sürekli yanan alevden yeniden ateşleyin, ateşleme iğnesinin ve
ateşleme bobininin basıncını azaltın ve iyileştirin hizmet ömrü.

UYGULAMA  

Tea Roasting Pot siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayı işlemek için uygundur,
yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

Çay Türü Çalışma zamanı
Yeşil çay 15-20 Dakika

Oolong çayı 15-20 Dakika
Bitki çayı 15-20 Dakika

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre
belirlenecektir.

ŞARTNAME  

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 şartname listesi:

modeli DL-6CSTG-100
Boyut 1300×1780×1550 mm
Voltaj 220/50 V/Hz

Tencere iç çapı 1000 mm
Tencere iç derinliği 950 mm

Motor sürmek
Güç 0,5 KW
Hız 1400 rpm

Voltaj 220V
pot hızı 5-37 devir/dakika

Isıtma tipi Gas
Yeterlik 20 kg/parti

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


Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

FOTOĞRAFLAR  







İLETİŞİM  

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime
geçin.

↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CSTG-100
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↓ ↓ Ayrıca altta iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Genellikle
yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓


