
SỰ MÔ TẢ

Các automatic Trà đen fermentation machine điều khiển tự động và chính xác nhiệt độ, độ
ẩm, thời gian,… đồng thời cung cấp các điều kiện môi trường ổn định và phù hợp nhất để
hoàn thành việc áp dụng thiết bị cồn vừa phải tránh tình trạng lên men quá nhiều hoặc lên
men không đủ dẫn đến màu lá non. có màu đỏ.
Quá trình lên men chè đã thoát khỏi thời kỳ dựa vào thủ công truyền thống, nhờ đó chất
lượng chè ngày càng được ổn định, thống nhất và nâng tầm. Máy này dễ vận hành và chi phí
bảo trì thấp. Nó phù hợp để sử dụng trong vườn chè gia đình và các trang trại chè lớn, vừa và
nhỏ.

CHẾ ĐỘ XEM ĐÃ
NỔ
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① Kiểm soát Pannel ⑤ Thân máy
② Xử lý ⑥ Hnadle Hook
③ Cửa kính ⑦ Khay lên men
④ Dải keo ⑧ Bánh xe

THUẬN LỢI

1. Máy này thích hợp cho quá trình lên men trong quá trình sản xuất trà đen;
2, có thể kiểm soát chính xác nhiệt độ và độ ẩm của gió hộp, để kiểm soát quá trình lên men
có thể được tự do mong muốn, để sản xuất trà đen tốt có thể được sao chép theo lô;
3, việc sử dụng các mạch tích hợp tiên tiến, cùng với hệ thống sưởi điện và đầu phun hiệu
quả, kiểm soát chính xác nhiệt độ và độ ẩm bên trong của hộp;
4. Hệ thống lưu thông không khí đã được cấp bằng sáng chế đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm đồng
đều của từng tầng;
5. Thùng bên trong, thùng chứa nước và tấm vật liệu được làm bằng thép không gỉ.

ỨNG DỤNG

Automatic black tea fermentation machine thích hợp để chế biến trà đen / xanh / ô long /
trắng / đậm / thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất trà trên.

Loại trà Thời gian làm việc
Black Tea 2-6 giờ
Trà đậm 12-24 giờ

Trà thảo mộc 2-6 giờ

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

SỰ CHỈ RÕ

Automatic black tea fermentation machine danh sách đặc điểm kỹ thuật:

Người mẫu DL-6CFJ-20QB
Kích cỡ 980 × 83 × 1700 mm

Vôn 220/50 V / Hz
Chế độ làm nóng Dây sưởi

Lò sưởi 3 kw
Nhóm sưởi ấm 1 nhóm

Cái quạt
động cơ

Sức mạnh 60 W
Tốc độ 2200 vòng / phút

Vôn 220 V
Kích thước khay 720 × 520 × 100 mm
Số lượng khay 5 chiếc
Các lớp khay 5

Hiệu quả 60 kg / mẻ
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Đặc điểm kỹ thuật của tất cả Automatic black tea fermentation machine.

Người mẫu 6CFJ-20 6CFJ-60 6CFJ-80 6CFJ-120
Số lượng khay 5 cái 16 cái 32 cái 32 cái

Vôn 220V 220V 220V 380V
Sức mạnh 3 kw 6 kw 6 kw 9 kw
Dung tích 60 kg 150 kg 250 kg 350 kg

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

CHI TIẾT

Hệ thống điều khiển máy vi tính tích hợp, nhiệt độ và độ ẩm có thể được kiểm soát một cách
thông minh.
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Thùng và khay bên trong được thiết kế bằng thép không gỉ, sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh.



Bể chứa nước với vòi phun được lắp đặt ở phía trên, và sương nước phun ra tự nhiên sẽ lấp
đầy bên trong máy lên men trà, và
quá trình lên men đồng đều hơn.
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TIẾP XÚC

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với
chúng tôi để nhận được giá cả.

↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CFJ-20QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↓ ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của mình ở phía dưới.
Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓


