
   აღწერილობა    

გაზის გათბობა უწყვეტი ჩაწერა მანქანა ძირითადად გამოიყენება სურათების წარმოების მწვანე
ჩაი, წითელი ჩაი, მცენარეული ჩაი, ივან ჩაი და ა.შ.
მას აქვს კონტროლირებადი ტემპერატურის, წარმოების მაღალი ეფექტურობის და დაბალი
შრომის ხარჯები.
ამგვარი ფიქსაციის მანქანა იყენებს გაზის გათბობას, ცეცხლის ჭურჭლის სამი ეტაპის
გამოყენებით, თითოეული განყოფილების სამუშაო ტემპერატურის რეგულირება შესაძლებელია.
რადგანაც ჩაის ფიქსაცია მიჰყვება წესრიგს მაღალი ტემპერატურიდან დაბალ ტემპერატურამდე.
ამრიგად, ამ აპარატის მიერ დამზადებული ჩაი უფრო თანაბარია, მწვანე ფერი უკეთესია და
არომატი უფრო საკმარისია.
სოლენოიდის სარქვლის ავტომატური დიზაინი, გათბობა ავტომატურად იწყება და ჩერდება,
სოლენოიდული სარქველი ავტომატურად იხურება, როდესაც ტემპერატურა მიაღწევს დადგენილ
ტემპერატურას და მანქანა აჩერებს გათბობას. როდესაც ტემპერატურა მითითებულ
ტემპერატურაზე დაბალია, სოლენოიდის სარქველი იხსნება და მანქანა ათბობს, რამაც შეიძლება
დაზოგოს საწვავი.
აღჭურვილია წყლის ორთქლის გამონაბოლქვი სისტემით, მანქანიდან ცხელი და ნესტიანი
გამონაბოლქვი აირების გასათავისუფლებლად, რათა ჩაის ფერი კარგად გამოიყურებოდეს და
ხარისხის დეგრადაციის თავიდან აცილება მოხდეს.

   უპირატესობა    

1. ბოლოში არის სამი სარქველი, რომელთა ხელით ანთება შესაძლებელია ელექტროენერგიის
გათიშვის შემთხვევაში, ამიტომ ჩაის ფოთლები არ იკარგება.
2. ორმაგი ანთების ნემსები და სრულად ავტომატური ანთების კოჭები უზრუნველყოფენ 100%
წარმატებულ ანთებას და საწვავის ნარჩენებს.
3. შეინარჩუნეთ მუდმივი აალების წვის თავის დიზაინი, შეინახეთ მუდმივი დაწვის ალი ანთების
წარმატების შემდეგ, ხელახალი ანთება მუდმივი წვის ცეცხლიდან, შეამცირეთ ანთების ნემსისა და
ანთების კოჭის წნევა და გააუმჯობესეთ სამსახურის სიცოცხლე.
4. შიდა ცილინდრი იღებს 3.5 მმ სისქის ფოლადის ფირფიტას ცილინდრის სხეულის მაღალი
ტემპერატურის დეფორმაციის თავიდან ასაცილებლად, სამუშაოებს შეუძლიათ ენერგიის შენახვა,
სითბოს დაკარგვა ნაკლებია, ტემპერატურის ცვლილება უფრო მცირეა და ენერგია უფრო
ენერგიის დაზოგავს.

   განაცხადი    

გათბობის უწყვეტი ორთქლის მანქანა შესაფერისია შავი / მწვანე / ოოლონგის / თეთრი / მუქი /
მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის
საჭირო სამუშაო დრო.

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

 Მცენარეული ჩაი  4-6 წუთი

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

https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine
https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine


   სპეციფიკაცია    

გათბობის უწყვეტი ორთქლის აპარატის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი DL-6CSTL-Q100
განზომილება 1420 × 6500 2810 მმ

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

დოლის შიდა სიგრძე 4800 მმ

წამყვანი ძრავა
Ძალა 4 კვტ

სიჩქარე 1400 rpm
Ვოლტაჟი 380 ვ

https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine


ჰაერის ამომწურავი
ძრავა

Ძალა 370 ვტ
სიჩქარე 1400

Ვოლტაჟი 380 ვ
დასარტყამი სიჩქარე 5-37 წთ

გათბობის ტიპი გაზი
ეფექტურობა 400 კგ / სთ

ყველა გაზის გათბობის უწყვეტი ორთქლის აპარატის სპეციფიკაცია .

მოდელი 6CSTL-Q80 6CSTL-Q100
დრამის დიამეტრი 80 სმ 100 სმ

დრამის სიგრძე 400 სმ 480 სმ
ტევადობა 200 კგ / სთ 400 კგ / სთ

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

   ფოტოები    

https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine




   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-6CSTL-Q100
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


