
TANIM

bu gazlı ısıtma zinciri plaka çay kurutma makinesi İşçilik maliyetlerinden büyük ölçüde
tasarruf sağlayan sürekli hat çay üretimi için uygundur. Küçük ısı kaybı ve hızlı makine
ısıtması ile yüksek kaliteli dizel brülörler ve yüksek verimli ısı değişim cihazları kullanır. Üç
adet yüksek güçlü yüksek hava akışlı motorla, makinenin içindeki sıcak ve nemli havayı hızla
boşaltabilir ve ayrıca makinenin içindeki sıcaklık değişimini etkili bir şekilde azaltabilen ve
yakıt maliyetlerinden büyük ölçüde tasarruf edebilen bir sıcak hava sirkülasyon cihazına
sahiptir..

Makine, farklı çay üretimi için hava hacmini ve kuruma süresini ayarlayabilir, çayın tamamen
kurumasını sağlar. Ve iç yapıyı optimize eder, düşük gürültü, malzeme düştüğünde, çayın en
küçük hasarı. Çayın renginin iyi, aromanın iyi, kaliteli olduğundan emin olun.

Bu makine sadece çayı değil aynı zamanda meyve, sebze, et, deniz ürünleri vb. gibi çeşitli
gıdaları da kurutabilir. Özel paslanmaz çelik stilleri ve gerektiğinde özel makine boyutlarını
destekler.

AVANTAJ

1. Japonya'dan ithal edilen gaz brülörü, yakıtın tamamen yanmasını, en yüksek termal
verimliliği, enerji tasarrufunu ve çevre korumasını sağlamak için hassas bilgisayar programı
kontrolü ile kullanılır;

2. En son sıcak gaz geri kazanım teknolojisini kullanarak, mekanik ısıtma hızlı, ısı kaybı
küçüktür;

3. En son CNC delme teknolojisini kullanarak, ağ düzdür, hava geçirgenliği iyidir, su buharı
iletim hızı hızlıdır, tanktaki su birikmez, kurutma malzemesinin renginin daha taze yeşil
olmasını sağlar;

4. Tüm makine güçlü, görünüm cömert, çizgiler zor, yeni ultra düşük hazne tasarımı, kararlı
ve pratik, dökümü kolay, yüksek iş verimliliği; Aynı zamanda yüksek kaliteli parçaları, yeni
mikrobilgisayar otomatik kontrolü, kullanımı kolay, istikrarlı kalitesi ile zamandan ve emekten
tasarruf sağlar, malzemelerinizi kurutmak için ideal makinedir.

BAŞVURU

ANAHTAR KELİMELER siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayının işlenmesi için
uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

Çay Türü Çalışma zamanı
Siyah çay 10-30 Dakika
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Yeşil çay 10-30 Dakika
Beyaz çay 10-30 Dakika
Oolong çayı 10-30 Dakika
Bitki çayı 10-30 Dakika

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

ŞARTNAME

Gazlı Isıtma Zinciri Plakalı Sürekli Kurutucu şartname listesi:

modeliiii DL-6CHL-RQ10
Boyut 4400×2120×2230 mm
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Gerilim 220V / 380V
Kurutma Alanı 10 m2

Daha sonra kurutma plakası 6
Kuruma zamanı 8-90 dakika
Isıtma elemanı Gaz brülörü

Yakıt Gaz / Propan

Fan motoru
Güç 1.5 KW
Hız 1400 rpm

Gerilim 220V

Motor sürmek
Güç 1.5 KW
Hız 1400 rpm

Gerilim 220V

Besleme motoru
Güç 0,55 kw
Hız 1400 rpm

Gerilim 220V
Islak çayın nem içeriği ≈ %50
Kuru çayın nem içeriği ≤5%

Saatte m² başına ağırlık kaybı 2 kg
Islak çay kapasitesi 42 kg/saat
Kuru çay kapasitesi 22 kg/saat

.

Model Kurutma alanı Kapasite
(Islak Çay)

Çıktı
(Kurutulmuş Çay)

6CHL-RQ10 10 m2 42 kg/saat 22 kg/saat
6CHL-RQ16 16 m2 90 kg/saat 50 kg/saat
6CHL-RQ20 20 m2 105 kg/saat 55 kg/saat
6CHL-RQ24 24 m2 1400 kg/saat 75 kg/saat
6CHL-RQ30 30 m2 190 kg/saat 100 kg/saat
6CHL-RQ32 32 m2 210 kg/saat 110 kg/saat
6CHL-RQ40 40 m2 295 kg/saat 155 kg/saat
6CHL-RQ50 50 m2 420 kg/saat 220 kg/saat
6CHL-RQ60 60 m² 570 kg/saat 300 kg/saat

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

FOTOĞRAFLAR







Yakıt tasarrufu için arka hava girişleri önceden ısıtılmıştır.



Japon orijinal Olympia brülörü.



Şeffaf gözlem penceresi ile iç çay durumunu istediğiniz zaman
gözlemleyebilirsiniz.



Ön toz toplama tepsisi eklenir ve temiz ve hijyenik olan tepsiyi
doğrudan çekerek çay tozu temizlenebilir.



Paslanmaz çelik zincir plakası, gıda sınıfı malzeme.



Tam entegre kontrol kutusu, kullanımı kolay ve hızlı.

İLETİŞİM

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

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CHL-RQ10
https://m.me/Shayehuangteamachinery
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