
   აღწერილობა    

ამ ჩაის შემწვარ აპარატის დიამეტრია 100 სმ, ხოლო შიდა სწორი მონაკვეთის სიგრძეა 1250 მმ.
220V / 380 ძაბვის გამოყენებით, მას შეუძლია 15 კგ ახალი ფოთლების დამუშავება თითო
პარტიაში.

ინტეგრირებული მიკროკომპიუტერული კონტროლის სისტემა, ფიქსაციის დრო შეიძლება იყოს
ინტელექტუალურად კონტროლირებადი, მიიღოს ორმაგი ტემპერატურის კონტროლის დიზაინი,
უზრუნველყოს ტემპერატურის ზუსტი კონტროლი და უზრუნველყოს ჩაის ხარისხი, როდესაც ჩაის
ფიქსაცია, აპარატის სიჩქარის რეგულირება შესაძლებელია, ჩაის მიხედვით სხვადასხვა
წარმოების არე, განსხვავებული სიჩქარე შეიძლება მორგებული იყოს.

2.5 მმ ულტრა სქელი ფოლადის ფირფიტის გამოყენებით, ტემპერატურის ცვლილება მცირეა და
კარგ სითბოს შენარჩუნებას, ჩაის ფოთოლი არ დაზიანდება, (სხვა ქარხანა იყენებს მხოლოდ 1.6
მმ ფოლადის ფირფიტას), შეინარჩუნოს მუდმივი დაწვის ალის წვის თავის დიზაინი , შეინახეთ
მუდმივი დაწვის ალი ანთების წარმატების შემდეგ, ხელახლა აინთეთ მუდმივი დაწვის ალიდან,
შეამცირეთ ანთების ნემსისა და ანთების კოჭის წნევა და გააუმჯობესეთ მომსახურების ვადა.

   აფეთქებული
ხედი    
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① Მართვის პანელი ⑧ გათბობის ჩაძირვა
② თერმომეტრი ⑨ Სახელური
③ გარე კასრი ⑩ გადაცემათა კოლოფი
④ შიდა ლული ⑪ ბალანსის ჭანჭიკი
⑤ მხარდაჭერა Wheel ⑫ შემცირების ცილინდრი
⑥ ანთების გადამრთველი ⑬ წვის ზონა
⑦ ქვედა ბორბალი ⑭ მხარდაჭერის ჩარჩო

 

   უპირატესობა    

1. სიგნალიზაციის მოწყობილობა, ავტომატური სიგნალიზაცია შეიძლება მიეცეს მითითებული



დროის ბოლოს.

2. დრამზე არის სახელური, რომელიც შეიძლება ხელით მოხალოს ელექტროენერგიის უეცარი
გათიშვის შემთხვევაში, ისე რომ ჩაი არ დაიკარგოს.

3. ოპტიმიზირებული შენელების სისტემა, აპარატის სიჩქარე სტაბილურია, ხოლო
უზრუნველყოფილია, რომ ბრუნვის მომენტი საკმარისად დიდია და შეუფერხებლად მუშაობს.

4. შიდა ლულა იყენებს ახალი ტიპის ეკოლოგიურად ცეცხლგამძლე საიზოლაციო მასალას,
სისქით 20 მმ -მდე, მნიშვნელოვნად ამცირებს სითბოს დაკარგვას და ზოგავს ენერგიას 30%-ით.

5. უკანა ნაწილს ემატება გამონაბოლქვი გულშემატკივარი, რომელიც შეიძლება ხელით ჩართოთ
და გამორთოთ, რომელსაც შეუძლია სწრაფად ააფრქვიოს ცხელი და ნოტიო ჰაერი აპარატის
შიგნით, რათა თავიდან აიცილოს ჩაის დახშობა და გემოზე გავლენის მოხდენა.

   განაცხადი    

მწვანე ჩაის შემწვარი  შესაფერისია მწვანე / ოლონგ / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად,
ქვემოთ მოცემულია სამუშაო დრო, რომელიც საჭიროა ჩაის ზემოთ წარმოებისთვის.

 ჩაის ტიპი  Სამუშაო დრო
 Მწვანე ჩაი  4-8 წუთი
 Ულუნის ჩაი  4-8 წუთი

 Მცენარეული ჩაი  4-8 წუთი

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

   სპეციფიკაცია    
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ჩაის შემწვარი აპარატის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CST-100
ზომები 1330 × 2400 × 2010 მმ

Ვოლტაჟი 380/50 V / Hz
დოლის შიდა დიამეტრი 1000 მმ

დოლის შიდა სიგრძე 1250 მმ

წამყვანი ძრავა
Ძალა 0.75 კვტ

სიჩქარე 1400 rpm
Ვოლტაჟი 380 ვ

გამონაბოლქვი
გულშემატკივარი

Ძალა 85 ვტ
სიჩქარე 2200 rpm

Ვოლტაჟი 220 ვ
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დასარტყამი სიჩქარე 5-37 rpm
გათბობის ტიპი თხევადი გაზი

ტევადობა დროში 15 კგ / დრო
ეფექტურობა 150 კგ / სთ

ჩაის ორთქლის შემწვარის სპეციფიკაცია .

მოდელი 6CST-50 6CST-70 6CST-90 6CST-100
დრამის დიამეტრი 50 სმ 70 სმ 90 სმ 100 სმ

დრამის სიგრძე 60 სმ 100 სმ 124 სმ 125 სმ
ტევადობა 25 კგ / სთ 50 კგ / სთ 100 კგ / სთ 150 კგ / სთ

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

   დეტალები    

T- ფორმის წვის ცეცხლის ოცეული, რომელიც მოიცავს ჩაის ფიქსაციის კასრს, წვის არე 100%-
მდე.
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შიდა ლულა იყენებს ახალი ტიპის ეკოლოგიურად ცეცხლგამძლე საიზოლაციო მასალას, სისქით
20 მმ -მდე, მნიშვნელოვნად ამცირებს სითბოს დაკარგვას და დაზოგავს ენერგიას 30%-ით.

 



შენელების სიჩქარის ოპტიმიზირებული სისტემა, აპარატის სიჩქარე სტაბილურია, ხოლო
უზრუნველყოფილია, რომ ბრუნვის მომენტი საკმარისად დიდია და შეუფერხებლად მუშაობს.

 



შეინარჩუნეთ მუდმივი წვის წვის თავის დიზაინი, შეინახეთ მუდმივი დაწვის ალი ანთების
წარმატების შემდეგ, ხელახლა აინთეთ მუდმივი წვის ცეცხლიდან, შეამცირეთ ანთების ნემსისა და
ანთების კოჭის წნევა და გააუმჯობესეთ მომსახურების ვადა რა

 



2.5 მმ ულტრა-სქელი ფოლადის ფირფიტის გამოყენებით, ტემპერატურის ცვლილება მცირეა და
სითბოს კარგი შენარჩუნება, ჩაის ფოთოლი არ დაზიანდება, (სხვა ქარხნები იყენებენ მხოლოდ
1.6 მმ ფოლადის ფირფიტას)

   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-6CST-100
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


