
Nagy érzékenységû automatikus fémszennyezettség kiválasztó olyan, ömlesztett
termékeknek szabadesésben történõ vizsgálatához, mint faapríték, faforgács, 
gyaluforgács vagy fûrészpor. Teljesen automatikusan ismeri fel és a termelési 
folyamat megszakítása nélkül választja ki a termékfolyamból a fémszennyezõdéseket.

QUICKTRON 05A

 Ömlesztett termékek
   szabadon esésben
   történõ vizsgálata

QUICKTRON 05 A

Sokféle felhasználási célra és teljesítményhez alkal-
mazható. Kerek termékátengedõ nyílások (standard    
Ø 50-300 mm), négyszögletes vagy derékszögû kivitel
vagy csatlakozó elemek is választhatók.

Kiértékelõ elektronika hátsó megvilágítású, 4 soros 
LCD kijelzõvel és egyszerû, 4 gombos mûködtetés-
sel, amit könnyen érthetõ menü szövegek segítenek.

Jó felismerési azonosság, elektromosan vezetõképes
termékeknél is, a nagy teljesítményû kiértékelõ elek- 
tronikának és az automatikus termékkompenzációnak
köszönhetõen. 

Megbízhatóan felismer minden fémféleséget, mint 
pl. vas, szinesfémek, rozsdamentes acél, stb..

A szabadon esõ termékvizsgálat során a termékbe 
ágyazódott és szabadon lévõ fémszennyezõdéseket
is kiválasztja. 

A kiegészítõ rendszerfelügyelet nagy mûködési 
biztonságot szavatol. Bármilyen zavart késlekedés
nélkül és megbízhatóan, azonnal jelez.

Kiértékelõ elektronika a készülék keretre épített vál-
tozatban, vagy elkülönítetten felszerelhetõ kivitelben
is rendelhetõ.

Kompakt építési forma és csekély beépítési magasság
jellemzi, mely bármilyen termelõ berendezésbe
történõ könnyü beintegrálást lehetõvé tesz.

A lehetõ legcsekélyebb jó anyag veszteséggel dolgo-
zik, amit a gyors reagálású és nagy teljesítményû
pneumatikus hengerrel szerelt kiválasztó csappantyû
tesz lehetõvé.

Pataki Lajos
Fémdetektor
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QUICKTRON 05 A fémszennyezettség szeparátor
faaprítéknak szabadonesésben történõ vizsgálatához

A készülék mûködése:
A QUICKTRON 05 A sorozatú elektronikus fémszennyezettség szeparátorok
teljesen automatikusan, a termelési folyamat megszakítása nélkül távolítanak
el fémszennyezettségeket a szabadon esõ ömlesztett termékekbõl. A tiszta,
fémszennyezettség nélküli termék akadálytalanul halad át a fémszeparátoron.
A termékfolyamban érkezõ fémszennyezettség megváltoztatja a detektortekercsen 
belüli nagyfrekvenciás  erõteret.
Ebbõl az erõtér változásból a kiértékelõ elektronika segítségével egy kapcsolási
impulzust nyerünk, mely mágnesszelep és pneumatikus henger segítségével akti-
válja a kiválasztó csappantyút.
A termékfolyamnak a villámgyors elfordításával a fémszennyezettség megbízha-
tóan és csekély jó anyag veszteséggel kerül kiválasztásra.
A kiválasztási idõ (a csappantyú nyitva maradási ideje) beállítható. Ha a beállított
idõtartamon belül több fémszennyezettség érkezne, a kiválasztási idõtartam
annyiszor meghosszabbodik.
A sikeres fémszennyezettség kiválasztást követõen a csappantyú automatikusan
visszatér normál helyzetébe.


