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CASSEL METAALDETECTIE

HQ Modulair
constructiesysteem
In uw producten kunnen er altijd metalen onzuiverheden
voorkomen, hoe zorgvuldig uw processen ook worden
uitgevoerd. Daarom is het van cruciaal belang om
verontreinigingen te verwijderen voordat zij schade
toebrengen aan de machines of zelfs aan de klant.
De metaaldetectoren van CASSEL detecteren alle metalen
verontreinigingen op betrouwbare wijze en bieden
bescherming tegen machineschade, productiestilstand en
terughaalacties, met tevreden klanten als resultaat.

Kies voor een standaard oplossing of,
voor uw speciﬁeke eisen, hebben we de
op maat gemaakte oplossingen.

VRAAG NAAR ONZE
VERHUURMOGELIJKHEDEN VOOR
METAALDETECTOREN

Cassel METAL
SHARK®-2 controller

Het vaststellen van normen voor het testen is eenvoudig.
Gebruikers worden geleid door een reeks eenvoudige kleurenschermen. Wachtwoordbeveiliging zorgt ervoor dat alleen
geautoriseerde gebruikers apparatuur bedienen. Documenteren
van de gegevens vereist door HACCP, IFS, BRC en GMP wordt
automatisch opgenomen door METAL SHARK-2. Detectie van
metaalverontreinigingen, veranderingen in de parametrering
of andere gegevens worden geregistreerd, samen met tijd en
datum.
Cassel metaaldetectoren kunnen ook worden geprogrammeerd
om de operator automatisch te herinneren om de prestaties van
de apparatuur op vooraf ingestelde intervallen te testen.

Voordelen
• Uitstekende prestaties, zelfs voor voeding
met een sterk producteﬀect.
• Zeer gebruiksvriendelijk
• On-board “assistent”

• Raportage www.weighingandinspection.eu/pi
via Windows-gebaseerde PC
-
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Testers voor
metaaldetectie
Testers voor metaaldetectie/x-ray inspectie voor de
periodieke evaluatie onder de HACCP-richtlijnen.
In elke tester zit een kogel uit een gedeﬁnieerd
materiaal (vb. Ferro, Non-Ferro, RVS, …).
Alle modellen worden geleverd mét een certiﬁcaat.
Mogelijke testers zijn:
teststaafje, ﬂexibele teststaaf, testkaart, testpastille,
testvierhoeken, testtabletten, testballen, enz.

ANDERE

VOEDING

Een oplossing voor elke industrie
VERPAKT

POEDER/BULK

IN MEAT

VLOEIBAAR

HW (STANDAARD
TRANSPORTBAND)

GF (VOOR VRIJE VAL)

IN MEAT (VOOR
VLEESPOMPEN)

IN LIQUID (VOOR
PIJPLEIDINGEN)

Pijpmetaaldetectoren voor
worstenvulmachines.

Voor toepassing in
vloeibare en semi-vloeibare producten.

TEXTIEL

Transportbanden in
standaard afmetingen,
met eenvoudige en
snelle reiniging.

Vrije val toepassingen in
poeder en bulkproducten.

PHARMACEUTIC
PHARMACEUTICA

HOUTPANELEN

DEMONTEERBAAR

PH (PHARMA)

BIGPBA

TU (TUNNEL
SENSOR)

inspectie.

Geschikt voor spaanderplaat-industrie, zoals MDF,
OSB, Triplex.

- www.wibe.be/pi
Voor tablet en capsule

Deelbare spoel, transportband dient niet
geknipt te worden.

COMBI
Vlak spoel, ultrahoge
nauwkeurigheid, voor
textiel en tapijt.

	
  
	
  

ONZE OPLOSSINGEN
Productinspectie

A Controlewegers

B Metaaldetectie

C Röntgeninspectie

D Testers voor metaaldetectie/
Röntgeninspectie
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Dynamisch wegen

Statisch wegen

A Bandweging

B Volumemeting
- bandweging
D Schroefweging

C Meting van de impact
van het debiet
A

A Load cellen
B Weegplateaus

B
B

Aan-boordweging
D
C

Vaste stoﬀen niveau
schakelaars, ﬂow detectie en
ﬂow meting

A

Doseren

B

A Volumetrisch
B Gravimetrisch
B

Transportband
beveiliging producten
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Vochtmeet systemen

