
A tna intelli-detect® 3 é uma detectora de metais projetada especialmente
para proteger o produto contra a contaminação e, como resultado, protege a

reputação da sua marca. A tna intelli-detect® 3 detecta contaminantes com
menos de 0,5 mm de diâmetro, incluindo todas as contaminações metálicas
possíveis – aços inoxidáveis ferrosos, não ferrosos e não magnéticos (grau
316). Integração perfeita com qualquer sistema de embalagem VFFS.

Inspeciona o produto enquanto ele está
“elevado” com posição memorizada do
pacote até que a contaminação seja
eliminada.

Detecta todas as possíveis contaminações
metálicas encontradas nos processos de
fabricação de alimentos, incluindo ferrosas,
não ferrosas e até mesmo as mais difíceis
de detectar, como aço inoxidável não
magnético (grau 316).

Detecta facilmente contaminantes com
menos de 0,5 mm de diâmetro.

Integração perfeita com a balança e a
empacotadora, exigindo pouco espaço para
a instalação.

RECURSOS-PADRAO

Inspeciona o produto entre o dispositivo
de pesagem e a ensacadora
Integração entre dispositivo de pesagem
e ensacadora
Validação em linha e rotinas de teste

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

ESPECIFICAÇÕES

sensibilidade de detecção e espaço de inserção mm (pol.)

diâmetro de abertura 150 (5,9) 175 (6,9) 200 (7,9)

espaço de inserção 190 (7,5) 220 (8,7) 250 (9,8)

sensibilidade ferroso 0,6 (0,02) 0,65 (0,03) 0,9 (0,04)

sensibilidade SS não mag 0,8 (0,03) 0,9 (0,04) 1,2 (0,05)

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

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/

