
NOWOŚĆ

 
Produkty wykrywalne
przez detektory metali





 

Produkty wykrywalne przez detektory metali

W jakim celu?
Kontaminacja żywności spowodowana odłamkami
metali z maszyn jest dużym problemem w 
przemyśle spożywczym. Odłamki plastiku ze 
sprzętu również kontaminują żywność.
 
   
   

Aby wyeliminować owe zagrożenia jak i ciała
obce w żywności, wintegrowano detektory
metali w linie produkcyjne.
 

Aby zmaksymalizować stopień bezpieczeństwa
żywności w wyniku złamania kawałka plastiku,
Vikan dodał tlenek żelaza do plastiku w lini 
sprzętu wykrywalnego przez detektory metali. 

 
 
  

Przemysłowe detektory metali używane są również
w farmacjii, browarach, produkcji opakowań itp.  
 

Zapewnienie efektywnej detekcji metali
Kluczem do sukcesu jest odpowiednia frekwencja
operowania detektora jak i wielkość czujnika.   

Różne rodzaje przemysłu spożywczego posiadają
inne rodzaje wrażliwości detektorów.
 

Efektywne wykrywanie jest również zależne od
wielkości, kształtu jak i położenia cząsteczki w 
zależności od pozycji detektora tak samo jak i:

 Rodzaju żywności

 Zawartości wody i soli (im wyższa zawartość
wody i soli tymcięższe jest wykrycie) 

 
 

 Temperatura (w produktach zamrożonych   
 detekcja jest łatwiejsza)

 Wagi

 Prędkości taśmy przechodzącej pod detektorem

Detektor musi być skalibrowany indywidualnie pod

będzie używany. 
 

Detekcja metali jest punktem kontrolnym i może
być udokumentowany jako część systemu HACCP.
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Asortyment
Artykuł 
Nr.:

Opis produktu: Długość
 (mm)

Szerokość
(mm)

Wysokość
(mm)

Waga 
(kg)

Temp.: °C / °F

56231
mała powierzchnia zgarniania 

1040 350 90 1,6 -20°C - 100°C / -4°F - 212°F

56311  
głęboki nabierak

1040 270 50 1,2 -20°C - 100°C / -4°F - 212°F

56701 2-litrowy duży ręczny czerpak 360 160 95 0,23 -20°C - 100°C / -4°F - 212°F

56731 Mała szufelka ręczna 545 270 50 0,5 -20°C - 100°C / -4°F - 212°F

56751 1-litrowy czerpak ręczny, średni 330 120 75 0,14 -20°C - 100°C / -4°F - 212°F

56771 1/2-litrowa mała ręczna szufelka 300 95 100 0,125 -20°C - 100°C / -4°F - 212°F

40601 Skrobaczka ręczna, 75mm 210 75 18 0,055 -20°C - 100°C / -4°F - 212°F

40611 Skrobaczka ręczna, 100mm 210 100 18 0,065 -20°C - 100°C / -4°F - 212°F

70121 Mieszadło 1200 160 35 1 -20°C - 100°C / -4°F - 212°F
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