
คําอธิบาย

ดิ chain plate diesel drying machine เหมาะสําหรับการผลิตชาแบบต่อเนื่องซึ่งช่วย
ประหยัดค่าแรงได้มาก ใช้หัวเผาดีเซลคุณภาพสูงและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มี
ประสิทธิภาพสูง โดยสูญเสียความร้อนเพียงเล็กน้อยและให้ความร้อนด้วยเครื่องจักร
อย่างรวดเร็ว ด้วยมอเตอร์กระแสไฟแรงสูง 3 ตัว สามารถระบายอากาศร้อนและชื้นภายใน
เครื่องได้อย่างรวดเร็ว และยังมีอุปกรณ์หมุนเวียนลมร้อน ซึ่งสามารถลดการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าเชื้อเพลิง
ได้มาก.
เครื่องทําความร้อนด้วยนํ้ามันดีเซลและมีถังเชื้อเพลิงความจุขนาดใหญ่ 250 ลิตรให้
บริการฟรี ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่วัดได้ต่อชั่วโมงของเครื่องเพียง 6.5 ลิตร/ชั่ว
โมง (24 ตารางเมตร) และต้นทุนเชื้อเพลิงที่ตํ่ามาก
เครื่องสามารถปรับปริมาณอากาศและเวลาในการอบแห้งสําหรับการผลิตชาที่แตกต่างกัน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาแห้งสนิท และปรับโครงสร้างภายในให้เหมาะสม เสียงรบกวนตํ่า
เมื่อวัสดุตกหล่น ความเสียหายน้อยที่สุดต่อชา รับรองว่าสีชาที่ดี รสชาติดี มีคุณภาพ
สูง
เครื่องนี้ไม่เพียงแต่สามารถชาแห้งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอาหารต่างๆ เช่น ผลไม้ ผัก
เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ฯลฯ รองรับรูปแบบสแตนเลสแบบกําหนดเองและขนาดเครื่องที่กําหนด
เองได้ตามต้องการ

ความได้เปรียบ

1. เครื่องยนต์ดีเซลที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นใช้การควบคุมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
แม่นยําเพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อเพลิงเผาไหม้เต็มที่ บรรลุประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูง
สุด ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม
2. ใช้เทคโนโลยีการกู้คืนก๊าซร้อนล่าสุด ความร้อนทางกลอย่างรวดเร็ว การสูญเสียความ
ร้อนมีขนาดเล็ก
3. ใช้เทคโนโลยีการเจาะ CNC ล่าสุด ตาข่ายแบน การซึมผ่านของอากาศดี ความเร็วในการส่ง
ไอนํ้ารวดเร็ว นํ้าในถังไม่สะสม ให้แน่ใจว่า สีของวัสดุอบแห้งเป็นสีเขียวสดมากขึ้น
4.ทั้งเครื่องมีความแข็งแรง รูปลักษณ์กว้างขวาง เส้นมีความทนทาน การออกแบบถังพัก
ตํ่าพิเศษแบบใหม่ มีเสถียรภาพและใช้งานได้จริง ง่ายต่อการถ่ายโอนข้อมูล ประสิทธิภาพ
การทํางานสูง ควบคู่ไปกับชิ้นส่วนคุณภาพสูง ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมอัตโนมัติแบบ
ใหม่ ใช้งานง่าย คุณภาพคงที่ ช่วยประหยัดเวลาและแรง และเป็นเครื่องจักรที่เหมาะ
สําหรับการอบแห้งวัสดุของคุณ

แอปพลิเคชัน

Belt Type Tea Leaf Dryer เหมาะสําหรับการแปรรูปชาดํา / เขียว / อูหลง / ขาว / ดํา / สมุนไพร
ต่อไปนี้เป็นเวลาทํางานที่จําเป็นสําหรับการผลิตชาข้างต้น

ประเภทของชา เวลาทํางาน
ชาดํา 10-30 นาที

ชาเขียว 10-30 นาที
ชาขาว 10-30 นาที

ชาอู่หลง 10-30 นาที
ชาสมุนไพร 10-30 นาที
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ข้อมูลข้างต้นใช้สําหรับอ้างอิงเท่านั้น และเวลาการประมวลผลเฉพาะจะถูกกําหนดตาม
สถานการณ์จริง

ข้อมูลจําเพาะ

Diesel Heating Belt Type Tea Leaf Dryer รายการข้อมูลจําเพาะ:

แบบอย่าง DL-6CHL-CY20
ขนาด 4640×2120×2230 นาทีm

แรงดันไฟฟ้า 220V / 380V
พื้นที่อบแห้ง 20 นาที2

แผ่นอบแห้งในภายหลัง 6
เวลาในการอบแห้ง 8-90 นาที

องค์ประกอบความร้อน หัวเตาดีเซล
เชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล

มอเตอร์พัดลม
พลัง 2.2 กิโลวัตต์

ความเร็ว 1400 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

มอเตอร์ขับเคลื่อน
พลัง 1.5 กิโลวัตต์

ความเร็ว 1400 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

มอเตอร์ป้อน
พลัง 0.55 กิโลวัตต์

ความเร็ว 1400 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

ความชื้นของชาเปียก ≈ 50%
ความชื้นของชาแห้ง ≤5%

การสูญเสียนํ้าหนักต่อตารางเมตรต่อชั่ว
โมง 2.5 กก.

ความจุสําหรับชาเปียก 105 กก./ชม
ความจุสําหรับชาแห้ง 55 กก./ชม

คุณสมบัติของ.ทั้งหมด Diesel Heating Belt Type Tea Leaf Dryer .

แบบอย่าง พื้นที่อบแห้ง ความจุ
(ชาเปียก)

เอาท์พุต
(ชาแห้ง)

6CHL-CY10 10 นาที2 42 กก./ชม 22 กก./ชม
6CHL-CY16 16 นาที2 90 กก./ชม 50 กก./ชม
6CHL-CY20 20 นาที2 105 กก./ชม 55 กก./ชม
6CHL-CY24 24 นาที2 140 กก./ชม 75 กก./ชม
6CHL-CY30 30 m2 190 กก./ชม 100 กก./ชม
6CHL-CY32 32 ม2 210 กก./ชม 110 กก./ชม
6CHL-CY40 40 นาที2 295 กก./ชม 155 กก./ชม
6CHL-CY50 50 ม.2 420 กก./ชม 220 กก./ชม
6CHL-CY60 60 ตร.ม 570 กก./ชม 300 กก./ชม
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แหล่งข้อมูลข้างต้น: ชาใบหลวมในท้องถิ่นของเรา ปริมาณความชื้นของชาเปียก : ≈ 50%
ความชื้นของชาแห้ง : ≤5%

หากคุณมีความต้องการพิเศษก็สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้

ภาพถ่าย









ติดต่อ

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CHL-CY20
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↓ ↓ คุณสามารถทิ้งข้อมูลติดต่อของคุณไว้ที่ด้านล่าง โดยปกติเราจะ
ติดต่อคุณภายใน 10 นาที ↓ ↓


