
   აღწერილობა    

ჩაის დუღილის პროცესის მანქანა ძირითადად გამოიყენება შავი ჩაის და სხვა დუღილის ჩაის
დასამუშავებლად, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას თესლის ან სხვა საკვების დუღილისთვის.
ავტომატური ინტელექტუალური შავი ჩაის დუღილის მანქანა ძირითადად დამზადებულია
ფერმენტირებული ჩაისგან, როგორიცაა შავი ჩაი. მას შეუძლია დამოუკიდებლად და ზუსტად
გააკონტროლოს მანქანა ყუთის ტემპერატურა და ტენიანობა. ამავდროულად, ჟანგბადი და გაზი
იცვლება ჩაიზე, ისე რომ ჩაის ფერმენტირება მოხდეს ყველაზე შესაფერის პირობებში. დაე, ჩაის
ფერი იყოს წითელი, ბალახის გემო ქრება და ნაყოფი მწიფეა.

   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.  სოლენოიდის სარქველის დიზაინი უზრუნველყოფს ავზში წყლის შენარჩუნებას ატომიზაციის
საუკეთესო სიმაღლეზე.

2. ინტეგრირებული მიკროკომპიუტერული კონტროლის სისტემა, ტემპერატურა და ტენიანობა
შეიძლება ინტელექტუალურად კონტროლდებოდეს.

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

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

   განაცხადი    

შავი ჩაის დაჟანგვის 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    

შავი ჩაის დაჟანგვის აპარატის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CFJ-80
ზომა 1570 × 950 × 2100 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 580 × 420 × 100 მმ
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უჯრის რაოდენობა 32 ცალი
უჯრის ფენები 4 × 8
ეფექტურობა 250 კგ / დრო

შავი ჩაის ჟანგვის აპარატის 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

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

   დეტალები    

მაღალი სიხშირის ულტრაბგერითი ატომიზატორს შეუძლია წყლის ატომიზაცია ძალიან მცირე
წვეთებად, რომელსაც შეუძლია ჩაიში შევიდეს და გააუმჯობესოს დუღილის ერთგვაროვნება.
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გამძლე ელექტრო გამათბობელი მავთულის დიამეტრით 1 მმ და მაღალი ტემპერატურის გამძლე
პოლიმერული საიზოლაციო ნამცხვრის გამოყენებით, გათბობის მავთულის მომსახურების ვადა
40% -ით იზრდება სხვა კომპანიებთან შედარებით.

 



ახალი ტიპის ეკოლოგიურად მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადი საიზოლაციო მასალა, 3 სმ
სისქით, და მთლიანად ფარავს მანქანას, რათა უზრუნველყოს სითბოს დაკარგვა და ენერგიის
30% დაზოგვა.

 



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-80
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


