
A tna hyper-detect® 5 é a melhor solução para proteger seus produtos contra
a contaminação e a reputação da sua marca. Criado com um design

revolucionário, o detector de metais tna hyper-detect® 5 pode ser
posicionado muito mais perto da balança multicabeças, aumentando
drasticamente a velocidade com que a ensacadora pode produzir sacos
acabados e mantendo os produtos mais seguros contra a contaminação. A

tna hyper-detect® 5 é ultrassensível, podendo detectar contaminantes
ferrosos de 0,8 mm a 0,9 mm, peças não ferrosas de até 1,0 mm e aço
inoxidável não magnético de 1,0 mm a 1,2 mm.

Design patenteado que melhora a
capacidade de detecção em velocidades
inigualáveis, até 250 sacos por minuto com
qualidade consistente quando integrada com
as soluções tna robag® e intelli-weigh®.

Detecta aço inoxidável 1.0, não ferroso 1.0,
ferroso 0.8 em altas velocidades graças à
função de alta frequência, que fornece uma
operação muito estável para oferecer ainda
mais sensibilidade e desempenho
consistente, além de identificar todos os
contaminantes metálicos em produtos
alimentícios, incluindo aço inoxidável não
magnético.

Requer pouco espaço para a instalação,
facilmente montada entre as balanças e a
tna robag® para inspecionar o produto em
elevação.

Oferece uma operação muito estável para
uma sensibilidade ainda maior e
desempenho consistente com função de alta
frequência.

RECURSOS-PADRAO

Inspeciona o produto entre o dispositivo
de pesagem e a ensacadora
Sensibilidade de detecção inigualável
Espaço mínimo de integração
Integração entre dispositivo de pesagem
e ensacadora
Validação em linha e rotinas de teste
Recursos opcionais de tela sensível ao
toque de perfil ou dispositivos eletrônicos
de membrana de assinatura

APLICAÇÕES

alimentos em pó
alimentos frescos
alimentos para animais de estimação
batatas fritas
carne e aves
cereais
congelados
doces
laticínios
Leguminosas
massas
nozes
petiscos
petiscos assados

BENEFÍCIOS

RECURSOS-OPCIONAIS

Sistema de alto desempenho
Opções de integração para
processos a montante e a jusante

detector de metal de alto desempenho

https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-em-po/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-frescos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-para-animais-de-estimacao/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/batatas-fritas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/carne-e-aves/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/cereais/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/congelados/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/doces/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/laticinios/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/leguminosas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/massas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/nozes/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos-assados/


ESPECIFICAÇÕES

tna hyper-detect® 5

Contaminação metálica Sensibilidade típica do hyper metal detector

ferroso usando esfera de amostra de testes mm (pol.) 0,8* (0,03)* – 0,9 (0,04)

ferroso usando esfera de amostra de testes mm (pol.) 1,0 (0,04)

aço inoxidável não magnético usando esfera de amostra de teste mm (pol.) 1,0* (0,04)* – 1,2 (0,1)

 * com cone central da tna instalado

todas as especificações acima estão sujeitas a alterações e podem diferir de acordo com o produto, favor confirmar ao fazer o pedido.

PARA ENCONTRAR COMO VOCÊ E SUA EQUIPE PODEM OBTER MAIS DAS SOLUÇÕES TNA, CONTACTE-NOS

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com


