
   KETERANGAN    

The gas pemanasan mesin fiksasi terus menerus terutama digunakan untuk produksi batch
teh hijau, teh oolong, teh herbal, teh Ivan, dll
Ini memiliki keuntungan dari suhu yang dapat dikontrol, efisiensi produksi yang tinggi, dan
biaya tenaga kerja yang rendah.
Mesin fiksasi semacam ini menggunakan pemanas gas, menggunakan tiga tahap pelat api,
suhu kerja setiap bagian dapat disesuaikan. Karena fiksasi teh mengikuti urutan dari suhu
tinggi ke suhu rendah. Oleh karena itu, teh yang dibuat dengan mesin ini lebih merata,
warnanya lebih hijau, dan aromanya lebih memadai.
Desain katup solenoida otomatis, pemanasan otomatis mulai dan berhenti, katup solenoida
secara otomatis menutup ketika suhu mencapai suhu yang disetel, dan mesin berhenti
memanas. Ketika suhu lebih rendah dari suhu yang disetel, katup solenoida terbuka dan
mesin memanas, yang dapat menghemat bahan bakar.
Dilengkapi dengan sistem pembuangan uap air untuk mengeluarkan gas buang panas dan
lembab dari mesin untuk membuat warna teh terlihat bagus dan menghindari penurunan
kualitas.

   KEUNTUNGAN    

1. Ada tiga katup di bagian bawah, yang dapat dinyalakan secara manual jika listrik padam,
sehingga daun teh tidak terbuang percuma.
2. Jarum pengapian ganda dan koil pengapian otomatis memastikan pengapian 100%
berhasil dan tidak ada pemborosan bahan bakar.
3. Pertahankan desain kepala pembakaran dari nyala api yang konstan, simpan nyala api
yang konstan setelah penyalaan berhasil, nyalakan kembali dari nyala api yang konstan,
kurangi tekanan jarum pengapian dan koil pengapian, dan tingkatkan kehidupan pelayanan.
4. Silinder bagian dalam mengadopsi pelat baja setebal 3.5mm untuk mencegah deformasi
badan silinder pada suhu tinggi, pekerjaan dapat menyimpan energi, kehilangan panas lebih
sedikit, perubahan suhu lebih kecil, dan energi lebih hemat energi.

   APLIKASI    

Mesin Steaming Continuous Heating cocok untuk mengolah teh hitam / hijau / oolong / putih /
gelap / herbal, berikut waktu kerja yang dibutuhkan untuk produksi teh di atas.

 Jenis Teh  Waktu kerja
 Teh hijau  4-6 Menit

 Teh oolong  4-6 Menit
 Teh herbal  4-6 Menit

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

   SPESIFIKASI    

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


Daftar spesifikasi Mesin Steaming Berkelanjutan Pemanasan :

Model DL-6CSTL-Q100
Dimensi 1420 × 6500 × 2810 mm
Voltase 380/50 V / Hz

Diameter dalam drum 1000 mm
Panjang bagian dalam drum 4800 mm

Mengendarai motor
Kekuasaan 4 KW
Kecepatan 1400 rpm

Voltase 380 V

Motor yang menguras
udara

Kekuasaan 370 W
Kecepatan 1400

Voltase 380 V

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


Kecepatan drum 5-37 menit
Jenis pemanas Gas

Efisiensi 400 kg / jam

Spesifikasi semua Mesin Steaming Kontinu Pemanasan Gas .

Model 6CSTL-Q80 6CSTL-Q100
Diameter Drum 80 cm 100 cm
Panjang Drum 400 cm 480 cm

Kapasitas 200 kg / jam 400 kg / jam

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

   FOTO    

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




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


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


