
   აღწერა    

ელექტრო გათბობის უწყვეტი ჩაწერა მანქანა ძირითადად გამოიყენება სურათების წარმოების
მწვანე ჩაი, წითელი ჩაი, მცენარეული ჩაი, ივან ჩაი და ა.შ.
მას აქვს კონტროლირებადი ტემპერატურის, მაღალი წარმოების ეფექტურობის და დაბალი
შრომის ხარჯების უპირატესობა.
ამ სახის ფიქსაციის მანქანა იყენებს გაზის გათბობას, სამი ეტაპის სახანძრო ფირფიტების
გამოყენებით, თითოეული განყოფილების სამუშაო ტემპერატურის რეგულირება შესაძლებელია.
რადგან ჩაის ფიქსაცია მიჰყვება წესრიგს მაღალი ტემპერატურიდან დაბალ ტემპერატურამდე.
ამიტომ ამ აპარატით მომზადებული ჩაი უფრო თანაბარია, მწვანე ფერი უკეთესია, არომატი კი -
საკმარისი.
აპარატის შიდა კედელი დამზადებულია 3,5მმ სისქის ფოლადის ფირფიტისგან, შიგნით ცხელი
აირის ცირკულაციის მოწყობილობით. აპარატის შიგნით ტემპერატურის ცვლილება არის მცირე,
მცირე სითბოს დაკარგვა და ენერგიის დაზოგვა და უფრო ეკოლოგიურად სუფთა.
აღჭურვილია წყლის ორთქლის გამონადენის სისტემით მანქანიდან ცხელი და ნოტიო
გამონაბოლქვი აირის გამოსაშვებად, რათა ჩაის ფერი კარგად გამოიყურებოდეს და თავიდან
აიცილოს ხარისხის დეგრადაცია.

   უპირატესობა    

1. შესანიშნავი თბოიზოლაცია, სითბოს შენარჩუნება და ენერგიის დაზოგვა.

2. კალციუმის სილიკატური დაფის გამოყენება ზრდის საიზოლაციო ეფექტს.

3. ენერგიის დაზოგვის მიზნით დანერგეთ წყლის ორთქლის გამონადენის კონტროლირებადი
სისტემა.

4. შენელების ოპტიმიზებული სისტემა, მანქანის სიჩქარე სტაბილურია, ამავდროულად
უზრუნველყოფს ბრუნვის საკმარისად დიდ რაოდენობას და შეუფერხებლად მუშაობას.

5. მკვრივი ელექტრო გამათბობელი მილი გარს აკრავს მთელ ფიქსაციის ბარაბანს, რათა
უზრუნველყოს ცილინდრის დაფის ერთგვაროვანი სითბო, ჩაის უფრო თანაბრად ფიქსაცია.

6. 3.5 მმ ულტრა სქელი ფოლადის ფირფიტის გამოყენებით, ტემპერატურის ცვლილება არის
მცირე და კარგი სითბოს შენარჩუნება, ჩაის ფოთოლი არ დაზიანდება, (სხვა ქარხანაში
გამოიყენება მხოლოდ 2 მმ ფოლადის ფირფიტა)

   აპლიკაცია    

ელექტრული გათბობის უწყვეტი ჩაის დასამაგრებელი მანქანა  განკუთვნილია შავი / მწვანე /
ოლონგი / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია სამუშაო დრო,
რომელიც საჭიროა ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის.

 ჩაის სახეობა  Სამუშაო დრო
 Მწვანე ჩაი  4-6 წუთი
 Ულუნის ჩაი  4-6 წუთი

 Მცენარეული ჩაი  4-6 წუთი
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ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და დამუშავების კონკრეტული დრო
ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე განისაზღვრება.

   სპეციფიკაცია    

ელექტრო გათბობის უწყვეტი ჩაის ფიქსაციის აპარატის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CST-L60D
განზომილება 900 × 3500 × 1516 მმ

Ვოლტაჟი 380/50 ვ/ჰც
შეყვანის სიმძლავრე 62 კვტ

დრამის შიდა დიამეტრი 600 მმ
ბარაბნის შიდა სიგრძე 3000 მმ
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წამყვანი ძრავა
Ძალა 0,75 ვტ

სიჩქარე 1400 rpm
Ვოლტაჟი 380 ვ

გამოსაბოლქვი ძრავა
Ძალა 370 ვტ

სიჩქარე 1400 rpm
Ვოლტაჟი 220 ვ

დოლის სიჩქარე 5-37 rpm
გათბობის ტიპი ელექტრო გათბობის მავთული
ეფექტურობა 100 კგ/სთ

ყველა ელექტრო გათბობის უწყვეტი ჩაის ფიქსაციის აპარატის სპეციფიკაცია .

მოდელი 6CSTL-D60 6CSTL-D80
ბარაბნის დიამეტრი 60 სმ 80 სმ

დრამის სიგრძე 300 სმ 400 სმ
ტევადობა 100 კგ/სთ 200 კგ/სთ

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

   ფოტოები    
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   კონტაქტი    

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

↑ ↑ დააწკაპუნეთ ხატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CSTL-D60
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


