
   SỰ MIÊU TẢ    

Máy lên men chè chủ yếu được sử dụng để chế biến chè đen và các loại chè lên men khác,
cũng có thể được sử dụng để lên men hạt hoặc thực phẩm khác.
Máy lên men trà đen thông minh tự động chủ yếu được làm từ trà lên men như trà đen. Nó có
thể kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm của hộp máy một cách độc lập và chính xác. Đồng thời, oxy
và khí được trao đổi cho trà, để trà lên men trong điều kiện thích hợp nhất. Để nước chè có
màu đỏ, vị cỏ biến mất, quả chín.

   CHẾ ĐỘ XEM ĐÃ
NỔ    

① Bảng điều khiển ⑤ Bể chứa nước nguyên tử hóa
② Thân máy ⑥ Cửa



③ Hangle ⑦ Khớp nối
④ Khay lên men ⑧ Bánh xe

 

   LỢI THẾ    

1.  Thiết kế van điện từ đảm bảo nước trong bồn được giữ ở độ cao phun sương tốt nhất.

2. Hệ thống điều khiển máy vi tính tích hợp, nhiệt độ và độ ẩm có thể được kiểm soát thông
minh.

3. Sử dụng bản lề và tay nắm cửa bằng thép có độ bền cao giúp tăng tuổi thọ của máy lên
40% so với các hãng khác.

4. Bình chứa nước với bộ phun sương được lắp ở phía trên, và hơi nước phun sương sẽ tự
nhiên lấp đầy bên trong máy lên men trà, và quá trình lên men đồng đều hơn.

   ĐƠN XIN    

Máy oxy hóa trà đen  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
 Trà đen  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    

Danh sách thông số kỹ thuật của Máy oxy hóa Trà đen :

Người mẫu DL-6CFJ-80
Kích thước 1570 × 950 × 2100 mm

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

Lò sưởi 6,0 KW
Nhóm sưởi ấm 1 nhóm

Động cơ quạt

Sức mạnh 85 W
Tốc độ, vận tốc 2200 vòng / phút

Vôn 220 V
Kích thước khay 580 × 420 × 100 mm
Số lượng khay 32 chiếc
Các lớp khay 4 × 8

Hiệu quả 250 kg / lần
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Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các máy oxy hóa trà đen .

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    

Máy phun siêu âm tần số cao có thể phun nước thành những giọt rất nhỏ, có thể đi vào trà và
cải thiện độ đồng đều của quá trình lên men.
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Sử dụng dây nung điện siêu bền có đường kính 1mm và bánh cách nhiệt polyme chịu nhiệt
cao giúp tăng tuổi thọ của dây nung lên 40% so với các hãng khác.

 



Là loại vật liệu cách nhiệt cách nhiệt cao cấp mới thân thiện với môi trường, dày 3 cm, bao
phủ toàn bộ máy đảm bảo không hao phí nhiệt và tiết kiệm 30% năng lượng.

 



Cửa máy được lót các dải cao su đàn hồi chịu nhiệt cao, có thể bịt kín cửa máy ngăn không
cho khí nóng và sương nước thoát ra ngoài.

   HÌNH ẢNH    









   LIÊN HỆ    

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy 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-80
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


