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Wykrywacz metali

Wykrywanie w 
rudzie żelaza i miedzi

Wykrywanie metalu według 
rozmiaru lub długości

Wykrywanie niemagnetycznej 
stali manganowej

Wykrywanie metalu 
na połączeniu nitowanym

Bramkowy wykrywacz metali dla przenośników taśmowych «Barrier» został opracowany specjalnie 
do wykrywania stali manganowej w przepływie hematytowej oraz magnetytowej rudy żelaza o za-
wartości żelaza do 70% (oraz inne rudy), jest to urządzenie do wykrywania odłamków metalu w prze-
pływie poruszającego się materiału nawet przy transporcie po taśmach ze stalowymi linami, pracuje w 
ruchu ciągłym. Przemysłowy wykrywacz metali przeznaczony jest do zapewnienia bezawaryjnej pracy 
urządzeń kruszących w przemyśle wydobywczym i przetwórczym poprzez automatyczne wykrywanie 
odłamków metali zarówno magnetycznych, jak i niemagnetycznych.

Przemysłowy wykrywacz metali
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Wykrywanie w 
rudzie żelaza
Wykrywacz metali «Barrier» 
jest skuteczny na taśmach 
transportujących hematytowe 
i magnetytowe rudy żelaza z 
zawartością żelaza do 70%.

Wykrywanie 
stali manganowej
Czułość na metal magnetyczny 
i niemagnetyczną stal manga-
nową jest równa, co umożliwia 
wykrywanie stali manganowej 
o mniejszym rozmiarze.

Wykrywanie na 
połączeniu taśmy
umożliwia wykrywanie obcych 
metali na nitowanych taśmach, 
nawet bezpośrednio na styku.

Szybkie poszukiwa-
nie metalu
dzięki dokładnemu określeniu 
jego położenia na taśmie prze-
nośnika.

Bramkowy detektor metalu zatrzymuje przenośnik w celu ręcznego wy-

dobycia  po wykryciu metalu (lub steruje separatorem elektromagne-

tycznym stacji prostowniczej do automatycznego usuwania), wyświetla 

jego rozmiar i długość wykrytego metalu oraz położenie względem cewki 

wyszukiwania przenośnika 1D203 na lokalnym wyświetlaczu cyfrowym i 

zdalnym dotykowym  wyświetlaczu graficznym.

Zaprojektowany, aby zapobiegać uszkodzeniom taśmy przenośnika z 

powodu długich prętów przebijających taśmę w punktach transferu, wy-

krywacz metali «Barrier» w tym trybie selektywnie wykrywa tylko długie 

metalowe przedmioty 

o określonej długości. - cewka wyszukiwarka 1D203

- detektor połączeń nitowanych 1C503

- moduł prędkości taśmy 1C301

- moduł konwersji 2M409F / 2M309F

- moduł kontrolny 3B309M

- moduł kontrolny 3B409E

- panel operatora 5E409



Moduł konwersji 2M409F

Moduł 2M409F realizuje funkcję wykrywania me-
talu, automatyczną regulację w przypadku zmiany 
składu rudy żelaza / miedzi, korekcję czułości, ob-
licza rozmiar i długość wykrytego metalu oraz jego 
położenie na taśmie przenośnika.

Moduł kontrolny 3B409E

W odróżnieniu od wielu innych wykrywaczy metali, w przypadku 
wykrycia kilku fragmentów, 2M409F wyświetla ich całkowity roz-
miar, co eliminuje przeskakiwanie metalu podczas wyszukiwa-
nia, jeśli na jednym odcinku taśmy znajduje się kilka fragmen-
tów metali, a niektóre z nich znajdują się pod przewożonym 
materiałem.

Moduł 3B409E zapewnia wizualizację i 

sterowanie wykrywacza metalu, połą-

czenie sieciowe poprzez Ethernet (Mod-

bus TCP) / RS485 (Modbus RTU), system 

kontroli dostępu użytkownika, dziennik 

zdarzeń, wizualizację danych podstawo-

wych wykrywacza metalu w trybie czasu 

rzeczywistego.

3B409E może być zainstalowany w odle-

głości do 50 metrów od cewki wykrywa-

cza metalu 1D203.



CAN / Modbus TCP 
możliwości sieciowe

Ograniczenie dostępu 
użytkownika

Zdalna diagnostyka 
detektora metalu

Rejestr zdarzeń

Wizualizacja i 
analiza danych

Autokorekta ustawień 
wykrywacza metalu

Cechy 

Autokorekta ustawień podczas zmiany właściwości rudy
Autokorekta ustawień wykrywacza metalu realizowana jest poprzez operacyjną kontrolę zawartości użytecz-
nego składnika w rudzie żelaza (lub innej rudzie silnie zmineralizowanej lub magnetycznej), porównywanie 
uzyskanych danych z zadanymi profilami produktów i automatyczne przełączanie profilów.

Strojenie precyzyjne
Dostęp w czasie rzeczywistym do 
wszystkich parametrów i zmiennych 
detektora metalu pozwala na doko-
nanie takich ustawień bez konieczno-
ści bezpośredniego wchodzenia na 
linię produkcyjną podczas jej pracy:
• kompensacja rudy
• regulacja połączeń nitowanych
• ustawienie czułości

Ograniczenie dostępu użytkownika
Możliwość stworzenia własnej polityki ograniczenia 
dostępu do wykrywacza metalu. Obsługuj do 255 użyt-
kowników z różnymi poziomami dostępu do zmieniają-
cych się parametrów lub profilów wykrywacza metalu. 
Każda autoryzacja w systemie jest rejestrowana w reje-
stratorze zdarzeń.



Zdalna 
Diagnostyka
Zdalne sterowanie przez VNC oraz 
pełny dostęp do wyświetlania i kon-
figuracji wszystkich parametrów 
wykrywacza metalu za pośrednic-
twem Modbus TCP (Ethernet).

Analiza danych
Wizualizacja danych detektora me-
talu w czasie rzeczywistym z moż-
liwością wywoływania, naprawy i 
skalowania każdego kanału.

Tryb detekcji
Dwa tryby czułości mogą być akty-
wowane oddzielnie lub jednocze-
śnie: wzdłuż długości i/lub do cał-
kowitego rozmiaru obcego metalu.

Kontrola działań ope-
ratora
oparta jest na wynikach analizy 
danych z dziennika zdarzeń, co 
pozwala wiarygodnie ocenić sku-
teczność wykrywania metali oraz 
umożliwia zapisywanie danych na 
dysku USB.

Eksploatacja detektora metalu podczas spawania
Możliwe jest to bez utraty czułości, gdy odległość od cewki detektora metalu wynosi 2 metry.
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Instalacje detektorów metali

UKRAINA
Kruszywa
Wykrywacze metali 
«Barrier» zostały za-
instalowane w 53 za-
kładach górniczych w 
Ukrainie.

Magnetytowa ruda żelaza
o zawartości żelaza do 70%. 137 wykrywaczy metali 
«Barrier» są zainstalowane we wszystkich Zakładach 
Wzbogacania Rud Żelaza w Ukrainie.

Ruda uranu
Cała ilość wyproduko-
wanego na Ukrainie 
uranu jest kontrolo-
wana przez wykrywacz 
metalu «Barrier».
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Ruda boksytu
do produkcji aluminium jest 
sprawdzana pod kątem braku 
metalu za pomocą wykrywaczy 
metali «Barrier».

Żużel 
konwertorowy
o zawartości żelaza Fe 
- 40% i miedzi Cu - 8% 
kontrolowany jest przez 
wykrywacze metali «Bar-
rier».

Ruda miedziowo-molibde-
nowa 
10 wykrywaczy jest zainstalowa-
nych na liniach górniczych.

Uzbekistan

Gwatemala

Ruda siarczkowa
używana do pozyskiwania gruboziar-
nistego złota, jest kontrolowana przez 
wykrywacze metali «Barrier-409».

Żelazna ruda 
oksydowo-złoto-
miedziowa
sześć różnych typów jest 
kontrolowanych przez wy-
krywacze metali «Barrier».

Ruda niklu 
wykrywacze metali «Barrier» zapobie-
gają przedostawaniu się obcych metali 
do urządzeń kruszących rudę niklu.

Gruzja



Slavutych Technology jest ukraińską firmą z 26-letnim doświadczeniem w produkcji i rozwoju 

przemysłowych wykrywaczy metali do różnych zastosowań.

 

Od 1997 roku zainstalowaliśmy ponad 700 różnych typów wykrywaczy metali w zakładach kru-

szenia i wzbogacenia rud żelaza, miedzi, złota, w portach morskich po przeładunku towarów 

masowych oraz w fabrykach kruszyw.

 

Pierwszy model wykrywacza metalu «Barrier» został opracowany we wrześniu 1997 roku do 

przemysłu wydobywczego i hutniczego, gdzie po raz pierwszy zastosowano cyfrowe przetwa-

rzanie sygnału, automatyczną regulację oraz możliwość wykrywania stali manganowej, w tym 

niemagnetycznych zębów koparki w strumieniu magnetytowej rudy żelaza, bez utraty czułości. 

Slavutych Technology kontynuuje swoje prace badawczo-rozwojowe, aby udoskonalać nowe 

funkcje i systematycznie aktualizować modele wykrywaczy metali, zapewniając wsparcie tech-

niczne nawet dla modeli sprzed 26 lat.
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