
აღწერა

The automatic Შავი ჩაი fermentation machine ავტომატურად და ზუსტად აკონტროლებს
ტემპერატურას, ტენიანობას, დროს და ა.შ. და უზრუნველყოფს ყველაზე შესაფერის და სტაბილურ
გარემო პირობებს ზომიერი ალკოჰოლური აღჭურვილობის გამოყენების დასასრულებლად, რათა
თავიდან იქნას აცილებული გადაჭარბებული დუღილის ან არასაკმარისი დუღილის პრობლემა,
ისე, რომ ახალგაზრდა ფოთლების ფერი შეიცვალოს. არის წითელი.
ჩაის დუღილი გათავისუფლდა ტრადიციულ ხელნაკეთობებზე დაყრდნობის ეპოქას, რის გამოც
ჩაის ხარისხი კიდევ უფრო დასტაბილურდა, გაერთიანდა და განახლდა. ეს მანქანა არის მარტივი
მუშაობა და აქვს დაბალი ტექნიკური ხარჯები. ის შესაფერისია სახლის ჩაის ბაღებში და დიდ,
საშუალო და პატარა ჩაის ფერმებში გამოსაყენებლად.

აფეთქებული ხედი
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① მართვის პანელი ⑤ მანქანის სხეული
② Სახელური ⑥ Hnadle Hook
③ Მინის კარი ⑦ ფერმენტის უჯრა
④ Sealant ზოლები ⑧ Დისკები

უპირატესობა

1. ეს მანქანა ვარგისია დუღილის პროცესისთვის შავი ჩაის წარმოების პროცესში;
2, შეუძლია ზუსტად აკონტროლოს ყუთის ქარის ტემპერატურა და ტენიანობა, ისე, რომ დუღილის
პროცესის კონტროლი თავისუფლად შეიძლება იყოს სასურველი, ისე, რომ წვრილად შავი ჩაის
წარმოება შეიძლება დაკოპირდეს პარტიებში;
3, მოწინავე ინტეგრირებული სქემების გამოყენება, ეფექტური ატომირების თავით და ელექტრო
გათბობის სისტემით, ზუსტად აკონტროლებს ყუთის შიდა ტემპერატურასა და ტენიანობას;
4. დაპატენტებული ჰაერის ცირკულაციის სისტემა უზრუნველყოფს თითოეული სართულის
ერთგვაროვან ტემპერატურასა და ტენიანობას;
5. შიდა ავზი, წყლის ავზი და მასალის ფირფიტა დამზადებულია უჟანგავი ფოლადისგან.

აპლიკაცია

Automatic black tea fermentation machine ვარგისია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი /
მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოთ ჩამოთვლილი ჩაის
წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის სახეობა Სამუშაო დრო
Black Tea 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

Automatic black tea fermentation machine სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CFJ-20QB
ზომა 980×83×1700 მმ

Ვოლტაჟი 220/50 ვ/ჰც
გათბობის რეჟიმი გათბობის მავთული

გათბობის სიმძლავრე 3 კვტ
გათბობის ჯგუფი 1 ჯგუფი

ფანი
ძრავა

Ძალა 60 ვტ
სიჩქარე 2200 rpm

Ვოლტაჟი 220 ვ
უჯრის ზომა 720×520×100 მმ

უჯრის რაოდენობა 5 ც
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უჯრის ფენები 5
ეფექტურობა 60 კგ / პარტია

ყველას დაზუსტება Automatic black tea fermentation machine.

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

ინტეგრირებული მიკროკომპიუტერის კონტროლის სისტემა, ტემპერატურა და ტენიანობა
შეიძლება ინტელექტუალურად კონტროლდებოდეს.
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შიდა ავზი და უჯრები შექმნილია უჟანგავი ფოლადისგან, რომელიც სუფთა და ჰიგიენურია.



ზემოდან დამონტაჟებულია წყლის ავზი ატომიზატორით, ხოლო ატომირებული წყლის ნისლი
ბუნებრივად ავსებს ჩაის დუღილის აპარატის შიგნიდან და
დუღილი უფრო ერთგვაროვანია.
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ფოტოები

















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-6CFJ-20QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


