
   აღწერა    

შავი ჩაი არის სრულად ფერმენტირებული ჩაი, წარმოების პროცესის ყველაზე მნიშვნელოვანი
ნაწილია დუღილი. დუღილი არის იმისათვის, რომ ბალახი სურნელოვანი იყოს ჩაის საფენში.
შავი ჩაის შიგნით არსებული ნივთიერებები სრულ კონტაქტშია ჰაერთან. ტემპერატურისა და
ტენიანობის შესაფერის პირობებში ჩაის პოლიფენოლის ნაერთები ფერმენტდება და იჟანგება
თეაფლავინის, თეარუბინის და ა.შ. და ნება მიეცით შავი ჩაი გამოსცეს უნიკალური არომატი.
ჩვეულებრივ, შავი ჩაის დუღილის დრო არ უნდა იყოს ძალიან დიდი. რადგან გაშრობისას ჩაი
გააგრძელებს დუღილს ტემპერატურის ზრდის ფაზაში.

   აფეთქებული
ხედი    

① საკონტროლო ყუთი ⑥ გათბობის ყუთი



② მანქანის სხეული ⑦ ატომიზაციის წყლის ავზი
③ აფეთქების ძრავა ⑧ სახელური და კაკალი
④ კარი ⑨ ფერმენტის უჯრა
⑤ საკიდი ⑩ Დისკები

 

   უპირატესობა    

1.  ფენიანი დატენიანება, უფრო თანაბარი დუღილი.

2. შიდა ავზი და უჯრები შექმნილია უჟანგავი ფოლადით, რომელიც არის სუფთა და ჰიგიენური.

3. ინტეგრირებული მიკროკომპიუტერის კონტროლის სისტემა, ტემპერატურა და ტენიანობა
შეიძლება ინტელექტუალურად კონტროლდებოდეს.

4. მაღალი სიხშირის ულტრაბგერითი ატომიზატორის შეუძლია წყლის ატომიზაცია ძალიან პატარა
წვეთებად, რომელსაც შეუძლია ჩაიში შევიდეს და გააუმჯობესოს დუღილის ერთგვაროვნება.

   აპლიკაცია    

ჩაის დუღილის კაბინეტი  შესაფერისია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის
დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოთ ჩამოთვლილი ჩაის წარმოებისთვის საჭირო
სამუშაო დრო.

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

 Მცენარეული ჩაი  2-6 საათი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და დამუშავების კონკრეტული დრო
ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე განისაზღვრება.

   სპეციფიკაცია    

ჩაის ფერმენტაციის კაბინეტის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CFJ-60
ზომა 1130 × 1100 × 2040 მმ

Ვოლტაჟი 220V 50Hz
გათბობის რეჟიმი გათბობის მავთული

გათბობის სიმძლავრე 6.0 კვტ
გათბობის ჯგუფი 1 ჯგუფი

ვენტილატორის
ძრავა

Ძალა 85 ვტ
სიჩქარე 2200 rpm

Ვოლტაჟი 220 ვ
უჯრის ზომა 720 × 520 × 100 მმ

უჯრის რაოდენობა 14 ც
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უჯრის ფენები 7
ეფექტურობა 150 კგ / დრო

ყველა ჩაის დუღილის კაბინეტის სპეციფიკაცია .

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

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

ტევადობა 60 კგ 150 კგ 250 კგ 350 კგ

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა
საჭიროებების შესაბამისად.

   დეტალები    

ზემოდან დამონტაჟებულია წყლის ავზი ატომიზატორით და ატომიზებული წყლის ნისლი
ბუნებრივად ავსებს ჩაის დუღილის აპარატის შიგნიდან და დუღილი უფრო ერთგვაროვანია.
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1მმ დიამეტრის გამძლე ელექტრო გამაცხელებელი მავთულის და მაღალტემპერატურული
პოლიმერული საიზოლაციო ნამცხვრის გამოყენებით, გათბობის მავთულის მომსახურების ვადა
40%-ით იზრდება სხვა კომპანიებთან შედარებით.

 



სოლენოიდის სარქვლის დიზაინი უზრუნველყოფს ავზში წყლის შენარჩუნებას საუკეთესო
ატომიზაციის სიმაღლეზე.

 



კარი გაფორმებულია მაღალტემპერატურული რეზისტენტული ელასტიური რეზინის ზოლებით,
რომელსაც შეუძლია დალუქოს აპარატის კარი, რათა თავიდან აიცილოს ცხელი ჰაერი და წყლის
ნისლი.

   ფოტოები    











   კონტაქტი    

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

↑ ↑ დააწკაპუნეთ ხატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑
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შეგიძლიათ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო
ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით
დაახლოებით 10 წუთში ↓ ↓


