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ZASTOSOWANIE 

 
 

- -  jest wyposażony w automatyczny system transportujący, sterowany przez 
detektor. 
 
Wykrywacz - -  jest niezwykle czuły. System przetwarzania danych oparty został 
na 32 bitowym systemie operacyjnym CPU RISC. 
 
Wykrywanie metalowych odłamków, igieł Fe wewnątrz produktów w przemyśle dziewiarskim, 
produkcji materacy, kołder, pokrowców poduszek, ubrań, produktów gumowych itp.. 

 

SPECYFIKACJA 

 
• Model  ELEKTRON-NMD-12020 
• Wysokość robocza detekcji ~160mm 
• Szerokość robocza detekcji ~1200mm 
• Długość transportera ~2500mm 
• Metoda detekcji: indukcja elektromagnetyczna. 
• Czułość detekcji: igła Ø 0,8mm dł. 10mm 
• Kulisty tester żelaza Fe średnicy 1.2 – 1,5 – 2,0mm ferromagnetyczne i większe pochodne. 
• Regulacja i programowanie MAX 128 impulsów/ strefę. 
• Prędkość taśmy transportera stała: 25m/min lub regulowana. 
• Zasilanie – AC 230V+/-10% 
• Pobór mocy: od 140W  
• Wymiar 2500mm(L)*1800mm(W)*1300mm(H) 
• Waga 370Kg 

 
Metoda alarmowa: 
1. Wskaźnik optyczno akustyczny LED. 
2. Zatrzymanie i cofnięcie taśmy. 
3. Wskaźnik strefy zanieczyszczenia 

 

GŁÓWNE CECHY  
 

• Detektor jest niezwykle czuły. 
• System przetwarzania danych oparty na 32 bitowym systemie operacyjnym CPU RISC. 
• Sterowanie oparte na najnowszej technologii. Wyświetlacz ciekło-krystaliczny z ekranem 

dotykowym. 
• Wbudowany wskaźnik strefy detekcji umożliwia dokładną lokalizacje zanieczyszczenia w 

postaci np. odłamków igieł, czy innych metali ferromagnetycznych. 
• Ma możliwość indywidualnego regulowania czułości dla każdej strefy co umożliwia 

automatyczne wykrywanie pojedynczych i masowych zanieczyszczeń. 
• System raportowania zdarzeń na łącze RS-232 do drukarki (w zestawie). 
• Automatyczna nauka produktu badanego z analizą tła zewnętrznego. System ten w 

maksymalnym stopniu eliminuje wpływ produktu i otoczenia na stabilność pracy. 
• Alarm – sygnalizacja optyczno akustyczna, z możliwością zatrzymaniem taśmy. 
• opcjonalnie cofnięcie taśmy z produktem. 
• Panel dotykowy, przyjazna i łatwa w obsługa wszystkich funkcji w postaci opisanych ikon. 

• Menu w języku Polskim i Angielskim. 
 
 
 
 



 

KIERUNEK PRACY TAŚMY TRANSPORTUJĄCEJ 
 

 
 

 
 

 

 

 

Total width 1200mm                                  IR barrier  

 

                                                            

        2000mm          Direction of the working of the conveyor             

 

     750mm + 100mm      

 

              Total length of the conveyor 2000mm 


