
   TANIM    

Akıllı siyah çay fermantasyon ekipmanı, esas olarak siyah çayın fermantasyonu için kullanılır.
Makinenin içindeki sıcaklık ve nemi akıllıca ayarlayabilen gelişmiş bir akıllı kontrol kutusuna
sahiptir ve fermantasyon süresi kontrol edilebilir. Yüksek kaliteli siyah çay üretmek için
gerekli bir ekipmandır !!
Makinenin içi, üretim sürecinde siyah çayın kirlenmemesini sağlamak için tamamen
paslanmaz çelikten yapılmıştır. Gelişmiş akıllı atomizasyon sistemi ile, her çay tabakasının
eşit şekilde fermente edilmesini ve her bir çay partisinin kalitesinin aynı olmasını sağlayabilir.
Üretim, partiler halinde doğru bir şekilde kopyalanabilir!

   PARÇALARINA
AYRIŞTIRILMIŞ
GÖRÜNÜM   

 



① Kontrol Paneli ⑤ Atomizasyon Su Deposu
② Makine Gövdesi ⑥ Kapı
③ asmak ⑦ Menteşe
④ Fermantasyon Tepsileri ⑧ tekerlekler

 

   AVANTAJ    

1. İç tank ve tepsiler temiz ve hijyenik paslanmaz çelikten tasarlanmıştır.

2. Kapı, sıcak havanın ve su sisinin dışarı çıkmasını önlemek için makinenin kapısını
kapatabilen yüksek sıcaklığa dayanıklı elastik kauçuk şeritlerle kaplanmıştır.

3. Yüksek frekanslı ultrasonik atomizör, suyu, çayın içine girebilen ve fermantasyonun
tekdüzeliğini geliştirebilen çok küçük damlacıklara atomize edebilir.

4. Atomizerli su deposu üste monte edilmiştir ve atomize su sisi, çay fermantasyon
makinesinin içini doğal olarak doldurur ve fermantasyon daha düzgündür.

   UYGULAMA    

Elektrikli Çay Fermantasyon İşleme Makinesi  siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayı
işlemek için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

 Çay Türü  Çalışma zamanı
 Siyah çay  2-6 Saat
 koyu çay  12-24 Saat
 Bitki çayı  2-6 Saat

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

   ŞARTNAME    

Elektrikli Çay Fermantasyon İşleme Makinesi teknik özellik listesi:

modeli DL-6CFJ-120QB
Boy 1870 × 1100 × 2040 mm

Gerilim 220/50V/Hz
Isıtma modu Isıtma teli
ısıtma gücü 6.0KW
Isıtma grubu 1 Grup

fan
motoru

Güç 85W
Hız 2200 rpm

Gerilim 220V
tepsi boyutu 720 × 520 × 100 mm
Tepsi miktarı 32 adet
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Tepsi katmanları 2 × 8
Yeterlik 350 kg / zaman

Tüm Elektrikli Çay Fermantasyon İşleme Makinesinin Özellikleri .

modeli 6CFJ-20 6CFJ-60 6CFJ-80 6CFJ-120
Tepsi Miktarı 5 adet 16 adet 32 adet 32 adet

Gerilim 220V 220V 220V 380V
Güç 3kw 6kw 6kw 9kw

Kapasite 60 kg 150 kg 250 kg 350 kg

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

   DETAYLAR    

Entegre mikrobilgisayar kontrol sistemi, sıcaklık ve nem akıllıca kontrol edilebilir.
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Selenoid valf tasarımı, tanktaki suyun en iyi atomizasyon yüksekliğinde tutulmasını sağlar.

 



Yüksek mukavemetli çelik menteşeler ve kapı kolları kullanılarak makinenin kullanım ömrü
diğer firmalara göre %40 oranında artırılmıştır.

 



Kapı, sıcak havanın ve su sisinin dışarı çıkmasını önlemek için makinenin kapısını kapatabilen
yüksek sıcaklığa dayanıklı elastik kauçuk şeritlerle kaplanmıştır.

   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-6CFJ-120QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


