
   TANIM    

Bu Çay Kavurma Makinesinin çapı 100 cm\'dir ve iç düz bölümün uzunluğu 1250 mm\'dir.
220V / 380 voltaj kullanarak parti başına 15 kg taze yaprak işleyebilir.

Entegre mikrobilgisayar kontrol sistemi, sabitleme süresi akıllıca kontrol edilebilir, çift sıcaklık
kontrol tasarımını benimser, sıcaklığın hassas kontrolünü sağlar ve çay sabitlemesi
yapıldığında çayın kalitesini sağlar, çaya göre makinenin hızı ayarlanabilir. farklı üretim
alanları, farklı hız ayarlanabilir.

2.5mm ultra kalın çelik levha kullanarak, sıcaklık değişimi küçük ve iyi bir ısı korumasıdır, çay
yaprağı zarar görmez, (diğer fabrika sadece 1.6mm çelik levha kullanır), sürekli yanan alevin
yanma kafasının tasarımını korur , ateşleme başarılı olduktan sonra sürekli yanan alevi
rezerve edin, sürekli yanan alevden yeniden ateşleyin, ateşleme iğnesinin ve ateşleme
bobininin basıncını azaltın ve servis ömrünü uzatın.

   PARÇALARINA
AYRIŞTIRILMIŞ
GÖRÜNÜM   
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① Kontrol Paneli ⑧ Soğutucu
② Termometre ⑨ Halletmek
③ Dış Namlu ⑩ Vites kutusu
④ İç Namlu ⑪ Denge cıvatası
⑤ Destek Tekerleği ⑫ redüksiyon silindiri
⑥ Kontak anahtarı ⑬ Yanma Bölgesi
⑦ Alt Tekerlek ⑭ Destek Çerçevesi

 

   AVANTAJ    

1. Alarm cihazı, ayarlanan süre sonunda otomatik alarm verilebilir.



2. Tambur üzerinde, ani bir elektrik kesintisi durumunda manuel olarak kavurulabilen, çayın
boşa gitmemesi için bir tutamak vardır.

3. Optimize edilmiş yavaşlama sistemi, torkun yeterince büyük olmasını ve sorunsuz
çalışmasını sağlarken makine hızı sabittir.

4. İç namlu, 20 mm\'ye kadar kalınlığa sahip yeni bir tür çevre dostu yanmaz yalıtım
malzemesi kullanır, ısı kaybını büyük ölçüde azaltır ve %30 enerji tasarrufu sağlar.

5. Arka tarafa, manuel olarak açılıp kapatılabilen, makinenin içindeki sıcak ve nemli havayı
hızlı bir şekilde üfleyen, çayın tıkanmasını ve tadını etkilemesini önlemek için bir egzoz fanı
eklenir.

   UYGULAMA    

Yeşil Çay Kavurma  , yeşil / oolong / bitki çayı işlemek için uygundur, yukarıdaki çay üretimi
için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

 Çay Türü  Çalışma zamanı
 Yeşil çay  4-8 Dakika

 Oolong çayı  4-8 Dakika
 Bitki çayı  4-8 Dakika

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

   ŞARTNAME    
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Çay Kavurma Makinesi spesifikasyon listesi:

modeli DL-6CST-100
Boyutlar 1330 × 2400 × 2010 mm
Gerilim 380/50V/Hz

Tambur iç çapı 1000 mm
Tambur iç uzunluğu 1250 mm

Motor sürmek
Güç 0.75 KW
Hız 1400 rpm

Gerilim 380V

Egzoz fanı
Güç 85W
Hız 2200 rpm

Gerilim 220V
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Davul hızı 5-37 rpm
Isıtma tipi sıvı gaz

Zaman başına kapasite 15 kg / zaman
Yeterlik 150 kg / saat

Tüm Çay Buharlı Kavurma Özellikleri .

modeli 6CST-50 6CST-70 6CST-90 6CST-100
Tambur Çapı 50 cm 70 cm 90 cm 100 cm

Tambur Uzunluğu 60 cm 100 cm 124 cm 125 cm
Kapasite 25 kg / saat 50 kg / saat 100 kg / saat 150 kg / saat

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

   DETAYLAR    

Çay sabitleme namlusunu kaplayan, %100\'e kadar yanma alanı olan T şeklinde yanma ateşi
takımı.
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İç namlu, 20 mm kalınlığa kadar, yeni bir tür çevre dostu yanmaz yalıtım malzemesi kullanır,
ısı kaybını büyük ölçüde azaltır ve %30 enerji tasarrufu sağlar.

 



Optimize edilmiş yavaşlama sistemi, torkun yeterince büyük olmasını ve sorunsuz çalışmasını
sağlarken makine hızı sabittir.

 



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 ömrünü artırın .

 



2.5mm ultra kalın çelik levha kullanarak, sıcaklık değişimi küçük ve iyi ısı korumasıdır, çay
yaprağı zarar görmez, (diğer fabrika sadece 1,6 mm çelik levha kullanır)

   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-6CST-100
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


