
KETERANGAN

Itu automatic Teh hitam fermentation machine secara otomatis dan tepat mengontrol suhu,
kelembaban, waktu, dll., dan menyediakan kondisi lingkungan yang paling cocok dan stabil
untuk menyelesaikan penerapan peralatan alkohol sedang untuk menghindari masalah
fermentasi berlebihan atau fermentasi yang tidak mencukupi, sehingga warna daun muda
berwarna merah.
Fermentasi teh telah menghilangkan era ketergantungan pada kerajinan tradisional,
sehingga kualitas teh semakin stabil, menyatu, dan meningkat. Mesin ini mudah dioperasikan
dan memiliki biaya perawatan yang rendah. Sangat cocok untuk digunakan di kebun teh
rumah dan perkebunan teh besar, sedang, dan kecil.

TAMPILAN
Meledak
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①. Panel Kontrol ⑤. Tubuh mesin
②. Menangani ⑥. Kait Pegangan
③. Pintu kaca ⑦. Baki Fermentasi
④. Strip Sealant ⑧. roda

KEUNTUNGAN

1. Mesin ini cocok untuk proses fermentasi dalam proses produksi teh hitam;
2, dapat secara akurat mengontrol suhu dan kelembaban angin kotak, sehingga kontrol
proses fermentasi dapat diinginkan secara bebas, sehingga produksi teh hitam halus dapat
disalin dalam batch;
3, penggunaan sirkuit terintegrasi canggih, ditambah dengan kepala atomisasi yang efisien
dan sistem pemanas listrik, secara akurat mengontrol suhu dan kelembaban internal kotak;
4. Sistem sirkulasi udara yang dipatenkan memastikan suhu dan kelembaban yang seragam
di setiap lantai;
5. Tangki bagian dalam, tangki air dan pelat bahan terbuat dari stainless steel.

APLIKASI

Automatic black tea fermentation machine cocok untuk pengolahan teh hitam / hijau / oolong
/ putih / gelap / herbal, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh di
atas.

Jenis Teh Waktu kerja
Black Tea 2-6 Jam
teh hitam 12-24 Jam
Teh herbal 2-6 Jam

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai
dengan situasi aktual.

SPESIFIKASI

Automatic black tea fermentation machine daftar spesifikasi:

Model DL-6CFJ-20QB
Ukuran 980×83×1700 mm
Voltase 220/50 V/Hz

Mode pemanasan Kawat pemanas
Kekuatan pemanas 3kw

Grup pemanas 1 Grup

Kipas
motor

Kekuatan 60 W
Kecepatan 2200 rpm

Voltase 220 V
Ukuran baki 720×520×100 mm
Jumlah baki 5 buah
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Lapisan baki 5
Efisiensi 60 kg/batch

Spesifikasi dari semua Automatic black tea fermentation machine.

Model 6CFJ-20 6CFJ-60 6CFJ-80 6CFJ-120
Jumlah Baki 5 buah 16 buah 32 buah 32 buah

Voltase 220V 220V 220V 380V
Kekuatan 3 kw 6 kw 6 kw 9 kw
Kapasitas 60 kg 150 kg 250 kg 350 kg

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan
pelanggan.

RINCIAN

Sistem kontrol mikrokomputer terintegrasi, suhu dan kelembaban dapat dikontrol secara
cerdas.
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Tangki dan baki bagian dalam dirancang dengan baja tahan karat, yang bersih dan higienis.



Tangki air dengan alat penyemprot dipasang di bagian atas, dan kabut air yang dikabutkan
secara alami mengisi bagian dalam mesin fermentasi teh, dan
fermentasi lebih seragam.
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KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk
mendapatkan harga.

Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung

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


Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian
bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10
menit


