
   TANIM    

Sürekli sabitleme makinesi ısıtma gazı esas olarak, yeşil çay toplu üretim, oolong çay, bitkisel
çay, Ivan çay, vs. için kullanılan
Kontrol edilebilir sıcaklık, yüksek üretim verimliliği ve düşük işçilik maliyetleri avantajlarına
sahiptir.
Bu tür bir sabitleme makinesi, üç aşamalı yangın plakaları kullanarak gazlı ısıtma kullanır, her
bölümün çalışma sıcaklığı ayarlanabilir. Çünkü çay fiksasyonu yüksek sıcaklıktan düşük
sıcaklığa doğru sırayı takip eder. Bu nedenle, bu makine tarafından yapılan çay daha düzgün,
yeşil renk daha iyi ve aroması daha yeterli.
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.
Çay renginin güzel görünmesini sağlamak ve kalite bozulmasını önlemek için makineden
sıcak ve nemli egzoz gazını boşaltmak için bir su buharı tahliye sistemi ile donatılmıştır.

   AVANTAJ    

1. Altta elektrik kesintisi durumunda manuel olarak ateşlenebilen üç valf vardır, böylece çay
yaprakları boşa gitmez.
2. Çift ateşleme iğneleri ve tam otomatik ateşleme bobinleri, %100 başarılı ateşleme ve yakıt
israfı olmamasını sağlar.
3. 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 hizmet ömrü.
4. İç silindir, silindir gövdesinin yüksek sıcaklıkta deformasyonunu önlemek için 3.5mm
kalınlığında çelik levha kullanır, iş enerji depolayabilir, ısı kaybı daha azdır, sıcaklık değişimi
daha küçüktür ve enerji daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

   UYGULAMA    

Isıtmalı Sürekli Buharlama Makinesi , siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayı işlemek
için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

 Çay Türü  Çalışma zamanı
 Yeşil çay  4-6 Dakika

 Oolong çayı  4-6 Dakika
 Bitki çayı  4-6 Dakika

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

   ŞARTNAME    

https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine
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Isıtma Sürekli Buharlama Makinesi teknik özellik listesi:

modeli DL-6CSTL-Q100
Boyut 1420 × 6500 × 2810 mm

Gerilim 380/50V/Hz
Tambur iç çapı 1000 mm

Tambur iç uzunluğu 4800 mm

Motor sürmek
Güç 4KW
Hız 1400 rpm

Gerilim 380V

Hava boşaltma
motoru

Güç 370W
Hız 1400

Gerilim 380V
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Davul hızı 5-37 dk
Isıtma tipi Gaz
Yeterlik 400 kg / saat

Tüm Gaz Isıtma Sürekli Buharlama Makinesinin Özellikleri .

modeli 6CSTL-Q80 6CSTL-Q100
Tambur Çapı 80 cm 100 cm

Tambur Uzunluğu 400 cm 480 cm
Kapasite 200 kg / saat 400 kg / saat

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

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


Can ↓ İletişim bilgilerinizi en altta da bırakabilirsiniz. Genellikle
yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓


