FOOD

DETEKTORY A SEPARÁTORY KOVŮ
PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

DETEKTORY A SEPARÁTORY KOVOV
PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

NEJVYŠŠÍ ČISTOTA VAŠICH VÝROBKŮ S
DETEKTORY A SEPARÁTORY KOVŮ OD
FIRMY MESUTRONIC
NAJVYŠŠIA ČISTOTA VAŠICH VÝROBKOV
S DETEKTORMI A SEPARÁTORMI KOVOV
OD FIRMY MESUTRONIC

»

Potraviny a kovy jsou
dva světy. My je
umíme oddělovat.
Potraviny a kovy sú
dva svety. My ich
vieme oddeľovať.

«

Karl-Heinz Dürrmeier
Jednatel
Konate

Proč MESUTRONIC?

Prečo MESUTRONIC?

Vaše výrobky se prodávají opravdu
dobře. Až do dne, kdy se v médiích
zveřejní zpráva: S ohledem na
kontaminaci. Kovové nečistoty jsou
velmi často příčinou kontaminace.

Vaše výrobky sa predávajú skutočne
dobre. Až do dňa, keď sa v médiách
zverejní správa: S ohľadom na
kontamináciu. Kovové nečistoty sú
veľmi často príčinou kontaminácie.

MESUTRONIC má řešení.

MESUTRONIC má riešenie.

Detektory kovů, separátory kovů a
systémy pro všechny stupně procesů.
Rádi pro vás navrhneme a zhotovíme
individuální a systémová řešení!
Přizpůsobená vašemu výrobku,
připravená pro zabudování do vaší
výrobní linky a schopná komunikovat
s vaším systémem řízení kvality.

Detektory kovov, separátory kovov a
systémy pre všetky stupne procesov.
Radi pre vás navrhneme a zhotovíme
individuálne a systémové riešenia! Budú
prispôsobené vášmu výrobku, pripravené
na zabudovanie do vašej výrobnej linky a
schopné komunikovať s vaším systémom
riadenia kvality.

METRON C / TRANSTRON
Detektory kovů METRON lze
jednoduše integrovat do vaší
výrobní linky.

Detektory kovov METRON možno jednoducho integrovať do
vašej výrobnej linky.

Speciální verze, jako je »Slim Line« a
»RMFA« jsou k dispozici pro obtížně
řešitelné aplikace (např. při extremním
nedostatku místa pro instalaci nebo
při velkém rušivém vlivu okolí).
Detektory kovů MESUTRONIC lze
jako systémové řešení kombinovat s
dopravníky TRANSTRON a tím docílit
optimální separační systém.

Špeciálne verzie, ako je »Slim Line« a
»RMFA« sú k dispozícii pre ťažko riešiteľné aplikácie (napr. pri extrémnom
nedostatku miesta na inštaláciu alebo
pri veľkom rušivom vplyve okolia).
Detektory kovov MESUTRONIC možno
ako systémové riešenia kombinovať s
dopravníkmi TRANSTRON a tým docieliť
optimálny separačný systém.

Vyhazovací systémy
Vyhadzovacie systémy

Teleskopický dopravník
Teleskopický dopravník

Výhybkový dopravník
Výhybkový dopravník

QUICKTRON
Separátory kovů řady
QUICKTRON jsou určeny pro
kontrolu sypkých materiálů,
např. granulátů a prášků za
volného pádu.

Ideální technika pro separaci kombinované s digitálním dvoukanálovým
vyhodnocováním signálu kovů, zaručuje
optimální bezpečnost - od vstupní kontroly materiálů až po expedici výrobků, do
puntíku přesný vyhazovací mechanismus
na kontaminované výrobky, který snižuje
množství vyřazeného produktu a náklady. Kompaktní rozměry a individuálně
koncipované provedení této výrobní řady
umožňují bezproblémovou integraci do
Vaší výrobní linky.

Odfukovací zařízení
Odfukovacie zariadenie

Vyhazovač
Vyhadzovač

Separátory kovov radu QUICKTRON
sú určené na kontrolu sypkých
materiálov, napr. granulátov a
práškov, pri voľnom páde.
Ideálna technika na separáciu kombinovaná
s digitálnym dvojkanálovým vyhodnocovaním signálu prítomnosti kovov, zaručuje
optimálnu bezpečnosť - od vstupnej kontroly materiálov až po expedíciu výrobkov,
bezchybne presný vyhadzovací mechanizmus na kontaminované výrobky, ktorý
znižuje množstvo vyradeného produktu a
náklady. Kompaktné rozmery a individuálne
koncipované vyhotovenie tohto výrobného
radu umožňuje jeho bezproblémovú integráciu do Vašej výrobnej linky.

Kyvné rameno
Výkyvné rameno

»

Ekonomická a účinná detekce
bez použití rentgenového záření.
Ekonomická a účinná detekcia
bez použitia röntgenového
žiarenia.

METRON CR

ALUSCAN

Detektory kovů s kruhovým propadovým otvorem jsou určeny
pro horizontální i vertikální instalaci do pneumatických tlakových
potrubních rozvodů nebo do
potrubí pro volný pád materiálů.

Detektory kovov s kruhovým prepadovým otvorom sú určené na
horizontálnu aj vertikálnu inštaláciu do pneumatických tlakových
potrubných rozvodov alebo do
potrubí pre voľný pád materiálov.

Individuální systémová řešení s montážním rámem, aktivní testovací trubicí a s
přírubovým spojem usnadňují integraci do stávajících výrobních zařízení.
Varianty označované jakao »PowerLine«
a »FlatLine« jsou speciální verze, které
vyžadují extrémně málo prostoru pro
instalaci a proto jsou ideálně vhodné
mezi vícenásobné váhy a vertikální
hadicové systémy různých linek.

Individuálne systémové riešenia s montážnym rámom, aktívnou testovacou
trubicou a s prírubovým spojom, uľahčujú integráciu do existujúcich výrobných
zariadení. Varianty označované ako
»PowerLine« a »FlatLine« sú špeciálne
verzie, ktoré vyžadujú extrémne málo
priestoru na inštaláciu a preto sú ideálne
vhodné medzi viacnásobné váhy a vertikálne hadicové systémy rôznych liniek.

«

Detektory kovů řady ALUSCAN
nacházejí snadno železné i
nerezové nečistoty ve výrobcích
balených do Al-obalů, např. v
hotových pokrmech, polévkách
a omáčkách (Al-sáčky) nebo v
mléčných produktech (pohárky
a vaničky s Al- víčkem).

Detektory kovov radu ALUSCAN
ľahko nachádzajú železné i nerezové nečistoty vo výrobkoch
balených do Al-obalov, napr. v
hotových pokrmoch, polievkach
a omáčkach (Al- vrecúška) alebo
v mliečnych produktoch (poháriky a vaničky s Al-viečkom).

Sensor na kovy, který reaguje výhradně
na zbytkový magnetismus zajišťuje
sám o sobě u Al-obalů účinné, plně
automatické odstraňování balení obsahující železné nebo nerezové nečistoty
z výrobního proudu. Detektor kovů
skládající se ze sensoru (čidla) na kovy,
z vyhazovacího mechanismu lze rychle
a jednoduše instalovat do výrobní linky.
Pro Al-obaly vyšší než 50 mm existují v
nabídce senzory na kovy ve dvojnásobné výšce.

Senzor na kovy, ktorý reaguje výhradne na zvyškový magnetizmus, samotný
zabezpečuje u Al- obalov účinné, plno
automatické odstraňovanie balení,
obsahujúcich železné alebo nerezové
nečistoty, z výrobného prúdu. Detektor
kovov, skladajúci sa zo senzoru kovov a
z vyhadzovacieho mechanizmu, možno rýchlo a jednoducho nainštalovať
do výrobnej linky. Pre Al- obaly, vyššie
než 50 mm, existujú v ponuke aj senzory na kovy s dvojnásobnou výškou.

»

Zde profituje profesionál.
Tu profituje profesionál.

«

PIPELINE / MEATLINE
P-TRON

Je výrobní řada firmy
MESUTRONIC pro podtlakové
a tlakové dopravní potrubí.
Zajišťují plný dopravní výkon i během
odlučování kovů díky »Bypass« systému
MESUTRONIC. »Positive Speed Control«
firmy MESUTRONIC zase zaručuje minimální ztráty materiálu. Použitá nejmodernější technika není ovlivňována rychlostí
kontrolovaného materiálu pro odloučení
kovové nečistoty vypočítá přesný okamžik otevření separační klapky.

Je výrobný rad firmy MESUTRONIC
pre podtlakové a tlakové dopravné potrubia.
Zabezpečujú plný dopravní výkon aj behom
odlučovania kovov vďaka »Bypass« systému
MESUTRONIC. »Positive Speed Control« od
firmy MESUTRONIC zasa zaručuje minimálne straty materiálu. Použitá najmodernejšia
technika nie je ovplyvňovaná rýchlosťou
kontrolovaného materiálu, na odlúčenie
kovovej nečistoty vypočíta presný okamih
otvorenia separačnej klapky.

To jsou systémová řešení firmy
MESUTRONIC pro kontrolu
pastózních, viskózních a
kapalných produktů.

Jsou uzpůsobeny ke spolehlivému odstranění kovových nečistot z tlakových
trubkových cest.
»PIPELINE« je varianta pro instalaci do
systémů obsahujících pumpu a
»MEATLINE« zase pro zabudování do
vakuových (podtlakových) plnících
systémů na salámy a masné výrobky,
přičemž obě varianty byly vyvinuty ve
spolupráci s profesionály maso zpracujícího průmyslu.

To sú systémové riešenia firmy
MESUTRONIC na kontrolu pastovitých,
viskóznych a kvapalných produktov.
Sú prispôsobené na spoľahlivé odstránenie
kovových nečistôt z tlakových rúrkových
ciest. »PIPELINE« je variant, určený na inštaláciu do systémov obsahujúcich pumpu a
»MEATLINE« zas na zabudovanie do vákuových (podtlakových) plniacich systémov
na salámy a mäsové výrobky, pričom obe
varianty boli vyvinuté v spolupráci s profesionálmi z priemyslu spracovania mäsa.

Řešení od firmy MESUTRONIC - jedinečná a patentovaná.
Riešenia od firmy MESUTRONIC - jedinečné a patentované.

PHARMATRON

TOUCH SCREEN CONTROL PANEL AMD 05

Separátory kovů firmy
MESUTRONIC pro farmaceutické
produkty jako jsou tablety a dražé.

Řídí optimálně detekční a vyhodnocovací elektroniku - jako kompletní
systém s jedinou elektronickou deskou
a se zabudovanýcm zesilovačem všech
výstupů a má následující funkce:

Jejich světem je vysoká výrobní rychlost
a častá změna produktů. Pro rychlou
očistu všech částí, které jsou ve styku s
produktem stačí jen tři pohyby rukou,
zcela bez použití nářadí.

Separátory kovov firmy
MESUTRONIC pre farmaceutické
produkty ako sú tablety a dražé.

»

Ich svetom je vysoká výrobná rýchlosť
a častá zmena produktov. Pre rýchlu
očistu všetkých častí, ktoré sú v styku
s produktom, stačia len tri pohyby
rukou, celkom bez použitia náradia.

Léčiva bez
jedovatých kovů.
Liečivá bez
jedovatých kovov.

automatický setup
automatická kontrola celého
detektoru (validizace)
automatické potlačování vlivu
produktu
dynamický auto-tracking
(kompenzace změny produktu)
automatické vyvažování
ochranné bezpečnostní kódy
zálohování parametrů v případě
výpadku proudu
kontinuální kontrola funkčnosti
a mnoho dalších
Veškerá provozní data jsou do posledních podrobností ukládána v souladu
s požadavky ISO případně HACCP do
paměti. Výtisk protokolu je možné
individuaálně upravit podle požadavků.
Přes BUS propojení lze z jediného PC
centrálně řídit síť až 125 detektorů a
separátorů kovů.

«

Optimálne riadi detekčnú a vyhodnocovaciu elektroniku - ako
kompletný systém s jedinou elektronickou doskou a so zabudovaným
zosilňovačom všetkých výstupov a
má nasledujúce funkcie:
automatický setup
kontrola celého detektoru
(validizácia)
automatické potlačovanie
vplyvu produktu
dynamický auto-tracking
(kompenzácia zmeny produktu)
automatické vyvažovanie
ochranné bezpečnostné kódy
zálohovanie parametrov v
prípade výpadku prúdu
kontinuálna kontrola funkčnosti
a mnoho ďalších funkcií
Všetky prevádzkové dáta sa do
posledných podrobností ukladajú v
súlade s požiadavkami ISO prípadne
HACCP do pamäti. Výtlačok protokolu je možné individuálne upraviť
podľa požiadaviek. Prostredníctvom
prepojenia cez BUS možno z jediného PC centrálne riadiť sieť až 125
detektorov a separátorov kovov.

mesuNET
INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÁ NA DANÝ PROJEKT
INDIVIDUÁLNE REŠENIA ZAMERANÉ NA DANÝ PROJEKT
Obrovský potenciál know-how a
trvalá radost z inovací dělá z firmy
MESUTRONIC vašeho ideálního a
optimálního partnera, pokud hledáte řešení, která jsou potřebná a na
míru pro vaše konkrétní požadavky.

Obrovský potenciál know-how a
trvalá radosť z inovácií robí z firmy
MESUTRONIC vášho ideálneho a optimálneho partnera, pokiaľ hľadáte
riešenia, ktoré sú potrebné na mieru
pre vaše konkrétne požiadavky.

Vůbec nevadí jestli jde o složitý výrobní
proces, vysokou rychlost produktů
nebo prostředí vyžadující zohlednění –
MESUTRONIC vám nabídne individuální
a nepředražené řešení. Přitom lze detektory, dopravní cesty, vyhazovací systémy, řídící a vyhodnocovací elektronické
systémy individuálně a požadovaným
způsobem kombinovat.

Vôbec neprekáža ak sa jedná o zložitý výrobný proces, vysokú rýchlosť
produktov alebo prostredie, ktoré si
vyžaduje zohľadnenie – MESUTRONIC
vám ponúkne individuálne a nepredražené riešenie. Pritom možno detektory,
dopravné cesty, vyhadzovacie systémy,
riadiace a vyhodnocovacie elektronické systémy, kombinovať individuálne a
požadovaným spôsobom.

Ovládání na dálku / síťové řešení
Ovládanie na diaľku / sieťové
riešenie

Dálkové ovládání přes internet je službou, kterou MESUTRONIC samozřejmě
také poskytuje.
Diaľkové ovládanie cez internet je
službou, ktorú MESUTRONIC
samozrejme taktiež poskytuje.

tiskárna
tlačiareň
max. 1.200 m

detektor kovů
detektor kovov

zákaznický PC
zákaznícky PC

Monitor se
základním menu
včetně zobrazení
osciloskopu
Monitor so základným menu,
vrátane zobrazenia osciloskopu

Zadávání
vstupních kódů
numerickou
klávesnicí
Zadávanie
vstupných kódov
numerickou
klávesnicou

Zadávání
názvů produktů
alfanumereickou
klávesnicí
Zadávanie názvov produktov
alfanumerickou
klávesnicou

Nastavování citlivosti numerickou
klávesnicí nebo
tažením ovladače
Nastavovanie citlivosti numerickou klávesnicou
alebo ťahaním
ovládača

Ukládání dat při
výpadku proudu
Ukladanie dát pri
výpadku prúdu

síťový multikanálový ovladač
sieťový multikanálový ovládač

separátor kovů
separátor kovov

intrenet
intranet

online servis firmy MESUTRONIC
online servis firmy MESUTRONIC

FOOD

Detektory a separátory kovů firmy MESUTRONIC
Detektory a separátory kovov firmy MESUTRONIC
byly vyvinuty pro potraviny, pochutiny,
farmaceutické a hygienické produkty
rozeznávají i nejmenší kovové nečistoty
ze železa, nerezu a barevných kovů
zajišťují konstantní kvalitu a vysoké
výrobní množství
dokumentují bezvýhradně vaši kontrolu
kvality v souladu s ISO 9 000 a HA CCP

Technika, která představuje vrchol detekce kovů.

boli vyvinuté pre potraviny, pochutiny,
farmaceutické a hygienické produkty
rozoznávajú aj najmenšie kovové nečistoty
zo železa, nerezu a farebných kovov
zabezpečujú konštantnú kvalitu a
vysoké výrobné množstvo
dokumentujú bezvýhradne vašu kontrolu
kvality v súlade s ISO 9 000 a HA CCP

Technika, ktorá predstavuje vrcholok detekcie
kovov.

K dispozici jsou i verze
bezpečné při explozi.
K dispozícii sú aj verzie
bezpečné pri explózii.

Firma MESUTRONIC
pracuje v souladu s
nařízením
Firma MESUTRONIC
pracuje v súlade s
nariadením

ISO 9001
QUALITY
OPERATED
COMPANY

MESUTRONIC Gerätebau GmbH . Hackenfeld 13 . D-94259 Kirchberg, Wald
Tel. +49- (0)9927 / 9410-0 . Fax +49- (0)9927/ 1732
E-Mail: sales@mesutronic.de . www.mesutronic.de

