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Detektory metali Eagle™ serii F
Do kontroli produktów sypkich swobodnie opadających
Cechy i zalety (ciąg dalszy):
•	Mocna konstrukcja ze stali nierdzewnej gwarantuje
niezawodną pracę i optymalne działanie nawet w najtrudniejszym warunkach. Zastosowane rozwiązania
ograniczają liczbę wymaganych przeglądów technicznych i obniżają ogólne koszty użytkowania.
•	Konstrukcja odrzutników umożliwiająca łatwy demontaż
bez użycia narzędzi, co pozwala szybko oczyścić urządzenie i skrócić czas przestojów.

Model

Nominalna wewnętrzna
średnica przewodu (mm)

•	Zintegrowane systemy autokontroli umożliwiające
ocenę stanu technicznego urządzenia bez konieczności
przerywania procesu produkcyjnego. Technologia
wydłużająca czas pracy i poprawiająca wydajność linii
produkcyjnej. Dane pozyskane z systemu testującego
ułatwiają dotrzymanie norm branżowych i przepisów
prawnych.

Nominalna wydajność
kg/h

Długość całkowita**
(mm)

Max. wysokość opadania***
(mm)

Wysokość standardowa
F100

101

6,000

1,000

550

F125

121

9,500

1,075

800

F150

145

13,500

1,150

800

F200

200

24,000

1,400

800

Wysokość zredukowana

*

RH F100

101

6,000

810

300

RH F150

145

13,500

1,000

500

RH F200

200

24,000

1,200

500

Wydajność urządzenia przy gęstości produktu wynoszącej 0,56 g/cm3. Przepustowość urządzenia zależna od gęstości produktu i jego charakterystyki przepływu

** Długość całkowita bez zestawu autokontroli
*** Odległość od wlotu detektora do miejsca, w którym produkt zaczyna opadać

Specyfikacja techniczna
Model

Seria F

Częstotliwość (kHz)

100/300 lub 300/800

Mocowanie

Montaż na podłodze lub na stelażu

Konstrukcja

Stal nierdzewna (304)

Klasa ochrony

IP66

Zarządzanie dostępem

5 poziomów dostępu, chronionych hasłem

Temperatura pracy

-10 do 45 °C

Wilgotność względna

max. 93%

Zapotrzebowanie na moc

100 do 240 VAC, +10%/-15%, 50 do 60 Hz, wymagane uziemienie

Porty komunikacyjne

RS-232/422 (w standardzie), Ethernet i USB (opcjonalne)

Długość przewodu

Długość przewodu od 1 do max. 30m dla detektora 100/300 kHz (3m w standardzie)
Długość przewodu od 1 do max. 5m dla detektora 300/800 kHz (3m w standardzie)

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw testujący, światło ostrzegawczo-sygnalizacyjne, sygnał ostrzegawczy

Statystyki

Logowania operatora, detekcje zanieczyszczeń, testy PVR, odczyty maksymalne

Certyfikaty bezpieczeństwa
i aprobaty techniczne

CE, UL
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