
   აღწერილობა    

შავი ჩაის ინტელექტუალური დუღილის მოწყობილობა ძირითადად გამოიყენება შავი ჩაის
დუღილისთვის. მას აქვს მოწინავე ინტელექტუალური მართვის ყუთი, რომელსაც შეუძლია
ინტელექტუალურად დაარეგულიროს მანქანაში არსებული ტემპერატურა და ტენიანობა, ხოლო
დუღილის დროის კონტროლი შესაძლებელია. ეს არის აუცილებელი აპარატი მაღალი ხარისხის
შავი ჩაის წარმოებისთვის !!
აპარატის შიგნით დამზადებულია სრული უჟანგავი ფოლადი, რათა უზრუნველყოს, რომ შავი ჩაი
არ იყოს დაბინძურებული წარმოების პროცესში. მოწინავე ინტელექტუალური ატომიზაციის
სისტემით, მას შეუძლია უზრუნველყოს ჩაის თითოეული ფენის ერთგვაროვანი დუღილი და ჩაის
თითოეული პარტიის ხარისხი იგივე იყოს. წარმოების ზუსტად კოპირება შესაძლებელია
პარტიებად!

   აფეთქებული
ხედი    



① Მართვის პანელი ⑤ ატომიზაციის წყლის ავზი
② აპარატის სხეული ⑥ კარი
③ გათიშეთ ⑦ დამოკიდებული
④ დუღილი უჯრები ⑧ Დისკები

 

   უპირატესობა    

1. შიდა ავზი და უჯრები შექმნილია უჟანგავი ფოლადისაგან, რომელიც არის სუფთა და
ჰიგიენური.

2. კარი გაფორმებულია მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადი ელასტიური რეზინის ზოლებით,
რომელსაც შეუძლია დაახუროს აპარატის კარი, რათა თავიდან აიცილოს ცხელი ჰაერისა და



წყლის ნისლის გაქცევა.

3. მაღალი სიხშირის ულტრაბგერითი ატომიზატორს შეუძლია წყლის ატომიზაცია ძალიან მცირე
წვეთებად, რომელსაც შეუძლია ჩაიში შევიდეს და გააუმჯობესოს დუღილის ერთგვაროვნება.

4. წყლის ავზი ატომიზატორით დამონტაჟებულია თავზე, ხოლო ატომური წყლის ნისლი
ბუნებრივად ავსებს ჩაის დუღილის აპარატის შიგნით და დუღილი უფრო ერთგვაროვანია.

   განაცხადი    

ელექტრო ჩაის დუღილის გადამამუშავებელი მანქანა  შესაფერისია შავი / მწვანე / ოლონგის /
თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოაღნიშნული ჩაის
წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

 ჩაის ტიპი  Სამუშაო დრო
 Შავი ჩაი  2-6 საათი
 მუქი ჩაი  12-24 საათი

 Მცენარეული ჩაი  2-6 საათი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო
განისაზღვრება ფაქტობრივი მდგომარეობის მიხედვით.

   სპეციფიკაცია    

ელექტრო ჩაის დუღილის გადამამუშავებელი აპარატის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CFJ-120QB
ზომა 1870 × 1100 × 2040 მმ

Ვოლტაჟი 220/50 V / Hz
გათბობის რეჟიმი გათბობის მავთული
გათბობის ძალა 6.0 კვტ
გათბობის ჯგუფი 1 ჯგუფი

გულშემატკივართა
ძრავა

Ძალა 85 ვტ
სიჩქარე 2200 rpm

Ვოლტაჟი 220 ვ
უჯრის ზომა 720 × 520 × 100 მმ

უჯრის რაოდენობა 32 ცალი
უჯრის ფენები 2 × 8
ეფექტურობა 350 კგ / დრო

ჩაის დუღილის ელექტრული დანადგარის სპეციფიკაცია .

მოდელი 6CFJ-20 6CFJ-60 6CFJ-80 6CFJ-120
უჯრა რაოდენობა 5 ცალი 16 ცალი 32 ცალი 32 ცალი

Ვოლტაჟი 220V 220V 220V 380V
Ძალა 3 კვტ 6 კვტ 6 კვტ 9 კვტ

ტევადობა 60 კგ 150 კგ 250 კგ 350 კგ

https://www.delijx.com/category/black-tea-fermentation-process-machine
https://www.delijx.com/category/black-tea-fermentation-process-machine
https://www.delijx.com/category/black-tea-fermentation-process-machine


თუ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული საჭიროება, ის შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებელთა
საჭიროებების შესაბამისად.

   დეტალები    

მიკროკომპიუტერის კონტროლის ინტეგრირებული სისტემა, ტემპერატურა და ტენიანობა
ინტელექტუალურად კონტროლდება.

 



სოლენოიდული სარქვლის დიზაინი უზრუნველყოფს ავზში წყლის შენარჩუნებას ატომიზაციის
საუკეთესო სიმაღლეზე.

 



მაღალი სიმტკიცის ფოლადის საკინძებისა და კარის სახელურების გამოყენებით, აპარატის
მომსახურების ვადა 40% -ით იზრდება სხვა კომპანიებთან შედარებით.

 



კარი გაფორმებულია მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადი ელასტიური რეზინის ზოლებით,
რომელსაც შეუძლია ჩაკეტოს აპარატის კარი, რათა თავიდან აიცილოს ცხელი ჰაერი და წყლის
ნისლი.

   ფოტოები    











   კონტაქტი    

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ
დაგვიკავშირდეთ ფასის მისაღებად.

დააწკაპუნეთ ხატულაზე რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CFJ-120QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


შეგიძლიათ also ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო
ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით
დაახლოებით 10 წუთში ↓


