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ZASTOSOWANIE 

 
 

- - - -   Wykrywacz ten został zaprojektowany dla przemysłu spożywczego, 
farmaceutycznego, chemicznego, górniczego, w specjalnym wykonaniu do pracy w tartakach oraz procesach 
recyklingu. Cechuje się bardzo łatwą obsługą oraz wysokim poziomem detekcji. 

 
SPECYFIKACJA 

 
• Model  ELEKTRON-NMD-P-1500-250 (1500x250mm) 
• Detekcja metodą indukcji magnetycznej 
• Czułość –  0.8-5.0mm stal Fe i pochodne 
• 1-10 poziomów ustawienia czułości 
• Szerokość detekcji 1500mm  
• Wysokość całkowita 250mm 
• Sygnalizacja detekcji – optyczno-akustyczna, wyjście sterujące 
• Prędkość pracy transportera powinna wynosić 32m/min w celu uzyskania maksymalnej czułości 
• Sterowanie na 2 metrowych przewodach do instalacji w dowolnym punkcie 
• Panel sterowania zostanie zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych 
• Zasilanie AC 230V+/-10% 
• Pobór mocy 170W 
• Wymiar 1800mm(L)*260mm(W)*400mm(H) 

• Waga 190Kg 
 

GŁÓWNE CECHY  

 
• Bardzo łatwa i przyjazna obsługa wykrywacza dzięki zastosowaniu przejrzystego panelu 

operatorskiego 
• Diody LED sondy umieszczone na sondzie detekcyjnej, które wskazują dokładną lokalizacje 

zanieczyszczenia. Rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas pracy oraz materiał badany. 
• Płynna i prosta regulacja czułości. 
• Detekcja w czasie rzeczywistym (dynamicznym) 
• Solidna konstrukcja odporna na prace w warunkach przemysłowych. 
• W przypadku zanieczyszczenia produktu badanego żelazem od 0.8 sygnalizator wskaże jego 

obecność 
• Dioda LED na obudowie sondy wskaże strefę zanieczyszczenia. 
• Wykrywacz posiada wyjście do sterowania zewnętrznymi urządzeniami (np. przenośnik taśmowy) 

 
Metoda alarmowa: 
1. Sygnalizator optyczno-akustyczny LED, 
2. Zespół diod wskazujących dokładną strefę detekcji 
3. Wyjście sterujące (np. zatrzymanie taśmy transportującej)  
 
UWAGA 
Zalecamy zamówienie transportera w naszej firmie, lub dostosowanie się do naszych zaleceń. 
Transporter musi spełniać określone warunki do współpracy z wykrywaczem metali. Wadliwa 
konstrukcja może znacznie wpłynąć na obniżenie poziomu czułości oraz stabilności urządzenia.  
 
 
Jest to przykładowa oferta. jako producent, jesteśmy w stanie wykonać każdy wykrywacz zgodnie z 
Państwa wymaganiami, przestrzegając normy i zasady fizyki. 

 


