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1 Az ELMED fémkeresők funkciója
Az ELMED fémkeresők fémes idegen testek felismerésére alkalmas, minden nem vagy csak
gyengén vezető anyagokban.
Ezzel értékes feldolgozógépeket véd meg a károktól vagy attól, hogy tönkremenjenek. A végter
méket így megóvja a nemkívánt fémszennyeződésektől, a felhasználót pedig az egészségre
káros hatásoktól.
1. Felépítés
Az ELMED fémkeresők a keresőfejből és a külön házban elhelyezett elektronikus vezérlésből
állnak.
Mivel a fémkeresők felhasználási területe nagyon különböző, a keresőfejeket vevőspecifikus
igényekhez igazítják. Keresőfej kínálatunk ennek megfelelően változatos.
2. Működési elv
A fémrészek felismerése a keresőfejben keltett mágneses tér megváltozásán alapul.
Ha a szállítószalagon haladó anyag közötti fémrészt érzékel a keresőfej, a „kiegyensúlyozott”
térben zavar keletkezik. A mágneses tér megváltozását érzékeli és kijelzi az elektronikus
vezérlés.
2. Szállítási tartalom, szállítás és tárolás
1. Szállítási tartalom
A következő elemeket szállítjuk:
* keresőfej
* vezérlés
* csatlakozókábel
a vezérlés és keresőfej bekábelezéséhez 2 x 10 m árnyékolt vezérlőkábelt
(Ölflex CY 5 x 0,5 mm2) szállítunk.
* kilengésgátló
Keresőfejtípustól függően rögzített kilengésgátlókat vagy –síneket építünk be.
* kezelési utasítás (német vagy angol és magyar nyelven)
* Kérjük, ellenőrizze a szállítmány teljességét!
2. Szállítás és tárolás
Minden fémkeresőnk szállításra, és a beépítésig a tárolásra alkalmas csomagolásban hagyja el
az üzemet.
Ha a fémkeresőt szabadban tárolja, megfelelő, időjárásálló körülményeket kell biztosítani.
A keresőfejet és a vezérlést a végső beépítésig csak ebben a csomagolásban szabad szállítani.

!

Úgy a szállítás, mint a későbbi beépítés során ügyelni
kell arra, hogy a rendkívül érzékeny mérőrendszert sem
milyen nyomás ne érje!

!

Ez különösen igaz a targoncás vagy darus emelésnél (pl. a targonca
villákkal ne nyúljunk a keresőfejnyílásba!)

O:\DOCUMENT\WINWORD\Elo\Archivdata\Verwaltung\UP000004\00000782.DOC (22.09.06 12:25)

2

Általános információk ARGUS fémkeresők
alkalmazásához

3. Beépítési és üzemeltetési feltételek
Kérjük, ügyeljen arra, hogy az ELMED fémkeresők esetében elektronikus mérőműszerekről van szó,
akkor is, ha ránézésre a fémkeresőfej, mint szenzor, teljesen mechanikus eszköznek látszik!
A teljes üzembiztonság és teljesítőképesség elérése érdekében teljesíteni kell néhány alapvető
feltételt a beépítés és üzemeletetés során. Csak ezen feltételek pontos figyelembevétele garantálja
a műszer tökéletes működését.
Ezért kérjük, kövesse beépítési/ill. beszerelési előírásainkat!
3.1. Beépítés szállítószalagba

3.1.1. A beépítés helye
3.1.1.1. Időjárási és hőmérsékleti hatások
A fémkereső berendezések telepítésének tervezésekor a következő pontok figyelembevétele
szükséges az optimális fémkereső érzékenység és a lehetséges legjobb üzembiztonság elérése
érdekében:

a,) A fémkeresőt, különösen a keresőfejet ne tegyük ki egyoldalú napsütésnek vagy hőmérsékleti
befolyásnak (hideg is), mivel ezáltal a keresőfej fémházában mechanikus feszültségek léphetnek fel.
Az egyoldalú, ill. pontszerű hőmérsékleti behatás a berendezés elállítódásához, ezzel összefüg
gésben hibás működéshez vezet. Az időjárásvédelem, pl. fatető, vagy komplett, fémmentes házba
építés különösen a nagyméretű, szabadban felállított keresőfej esetében növeli az üzembiztonságot
és az élettartamot.
b,) A › 10K/h hőmérsékleti különbségeknél a fémkeresőt folyamatosan bekapcsolva kell hagyni
ahhoz, hogy megakadályozzuk a kondenzvíz képződését.
A fémkereső műszer csak az ELMEDdel való egyeztetés után építhető be más
kapcsolószekrénybe.

HELYES!
A keresőfej időjárásvédelme fatetővel

HELYTELEN
A keresőfej teljes beépítése fémes kötésekkel és
csavarozással

A keresőfej rázkódás és vibrációmentes felállítása az üzembiztos és hibamentes működés előfeltétele.
Az ELMED fémkereső műszereket a gyártás során lengéscsillapítókkal szereljük fel. A telepítés során
csak a szállított lengéscsillapítók vagy Airlocsínek használhatók.
A keresőfejet a lengéscsillapítók felhasználásával rögzítsük a hordozó szerkezetre. A nagy érzékenysé
get feltételező felhasználásnál vagy pl. felismerhető vibrációnál (pl. vibrációs szalagnál) vagy
rázkódásnál (darabos adagolásnál, ill. nehéz árunál) feltétlenül egy külön, a szállítószalagtól
elválasztott konzol szükséges a fémkereső elhelyezésére.
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A keret ill. szalagszerkezetek a keresőfej felveendő súlyához és a szükséges rázkódásmentes
felállításhoz legyenek méretezve és szakszerűen szerelve.
Lengéscsillapító sínek alkalmazása esetében a síneket a hordozószerkezethez kell ragasztani. A
keresőfejet a lengéscsillapító sínekre állítjuk fel – további csavarozásra nincs szükség.
A szállítórendszert a fémmentes körzetben műanyagból, fából, vagy más, nem vezető, megfelelő
anyagokból kell kivitelezni.

HELYES!
Keresőfej fémmentes körzete fából

HELYES!
Keresőfej fémmentes körzete műanyagból

HELYES!
Keresőfej fémmentes körzete szállítócsatornával

HELYTELEN
Keresőfej fémmentes körzete fából, fémes kötésekkel
és csavarozással

A támasztó és terelőkerekeket csúszólapokkal kell helyettesíteni. A szállítórendszert és a
vizsgálandó anyagot minden üzemmozzanatban a keresőfej érintése nélkül kell vezetni. Ezt a
keresőfej típusától függően csúszólapokkal és oldalsó áruterelő lapokkal lehet elérni. Ezeket
nemfémes anyagból, mint pl. keményfa vagy antisztatikus műanyagból kell készíteni. Minden kötőel
emnek nemfémes anyagból kell lennie!
A keresőfej belső felületére, amely alatt az érzékeny mérőrendszer található, nem
gyakorolhatnak semmilyen nyomást a csúszólapok, áruterelő lapok, vagy a vizs
gálandó áru.
Minden üzemhelyzetben biztosítani kell a keresőfej belső felületétől számított 540 mm távolságot. A
távolságot a várható mechanikus terhelés figyelembe vételével kell megválasztani.
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HELYES!
A keresőfej biztonsági távolsága a csúszólaptól



Karfa
A keresőfej körzetében
műanyagból vagy fából készüljön



Rostélyok és lábrács
Ezeket hegesztéssel kell a vas hor
dozószerkezethez rögzíteni,
vagy elektromosan nem vezető any
agokkal (gumi, fa, PVC, stb.)
kell bevonni, ezzel gondoskodva arról,
hogy a lapok (pl.járáskor) ne kerüljenek
érintkezésbe a hordozószerkezettel.

HELYTELEN
Keresőfej felfekvő csúszólappal

HELYTELEN
Fémrács és lábrács a nemfémes körzetben

3.1.2. Karbantartás és felülvizsgálat
A csúszólapok, oldalsó vezetőlapok és a keresőfej belső felületén kis szennyeződések rakódhatnak
le. Ezeket rendszeresen ellenőrizzük és adott esetben tisztítsuk.

3.1.3. A fémmentes körzet (MFZ)
A fémmentes körzet (MFZ) kiterjedése függ a kívánt fémkereső érzékenységtől. Ezt úgy kell
behatárolni, hogy a keresőfej környezetében fémrészek által keltett zavarok az észlelendő idegen
fémek érzékelésének küszöbe alatt legyen. A fémkereső berendezések keresőfunkciója a
keresőfejnyílástól ill. a mérési tartományban érvényesül. Ez érvényes az oldalirányú, a keresőfej
feletti és alatti területre is vonatkozik. A fémmentes körzeten kívül mozgó fémtárgyak is
befolyásolhatják a berendezést. A fémtárgyak keresőfejtől növekvő távolsága csökkenti ezt a hatást.
Az 1. fémmentes körzettel azt a távolságot jelöljük, amelynél a hatás az észlelendő fémrész egy
ezred részénél (1/1000) lecseng a keresőfej alatti áthaladáskor.
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Ennek megfelelően a 2. fémmentes körzet meghatározása az egymilliomod (1/1.000.000)

Zona 2

Zona 1

Zona 1

Keresőfej

A fémmentes körzet (MFZ) számítása a következő képlettel történik:
MFZ = (áteresztési magasság x 41*) + keresőfej szélessége2*
*az index magyararázata a lap alján

!Példa fémmentes körzet kialakítására (nem méretarányos)!

Kör alakú áteresztőknél (1. típus) a csőátmérő felel meg az áteresztési magasságnak.
Alsó szalagos fejnél (5. típus) az áteresztési magasság helyett keresőfej mélységgel számolunk.
Ha a fémmentes körzetben vagy közvetlen közelében görgőállomás található, azt műanyagból kell
kivitelezni.
Ha ez nem lehetséges, a görgőket el kell szigetelni a szállítószalagtól.
Mivel a fémmentes körzetnek nagyon nagy a befolyása az elérhető keresőérzékenységnek, minden
bizonytalanságnál és kérdés esetében, kérjük, forduljon szervízrészlegünkhöz.
4. Fémkereső érzékenység (MSE)
Fogalom meghatározás: A fémrész nagysága, amelyet a keresőfej megfelelő üzemi körülmények
között, fekvésétől függetlenül megtalál.
Az érzékenységet gömbátmérő vagy anya nagyságban adjuk meg.
*1  Fémkereső műszereknél, amelyek a legmagasabb érzékenységre vannak állítva és keresőfejeknél, amelyek
áteresztési magassága ≥ 1000 mm ezt a faktort emeljük 6ra.
*2  A keresőfej mérete szalagirányban
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*Anyagspecifikus tulajdonságok által kiváltott hatások és periférikus zavarok figyelembevétele nélkül

5. Környezeti hatások
Ez a fogalom tartalmazza az összes faktort, amely közvetlen vagy közvetett hatást gyakorol a
keresőfej elektromágneses mezőjére (lásd működési elv).
Nagyobb fémtárgyak, mint pl. gépelemek vagy targonca  többek között – nem lehetnek a keresőfej
közvetlen közelében, mivel ezek zavart kelthetnek.
A közvetlen közelben szintén nem lehetnek rádiójeleket kibocsátó vagy elektromágneses
készülékek.
Példák: Ha a fémkiválasztás csappantyú, csúszda vagy irányváltó szalaggal történik, amely
tirisztoros, triakos vagy védőkapcsolóval vezérelt, ezeket szigetelni kell.
Ugyanez érvényes a keresőfej közelében levő egyéb vezérlésekre.
Nagy teljesítményű gépek/motorok bekapcsolásakor keletkező hálózati zavarok befolyásolhatják a
fémkereső berendezés működését. Ilyen esetekben a feszültségellátást a világítás áramköréből
lehet megoldani, ill. konstanst kell beépíteni.
A vezetékeket, amelyek a vezérlést a keresőfejjel összekötik, nem vezethetjük egy kábelcsat
ornában nagyteljesítményű gépek és agregátok vezetékeivel.
Nagy érzékenység igénynél az adó és vevőkábelt árnyékolhatjuk fém védőcsővel, így tovább
növelhető a fémkereső berendezés zavarok elleni biztonsága.
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Forgalmazó:
Metector Kft.
H8296 Monostorapáti Petőfi u. 85.
Tel: 0036/87/435063
Fax: 0036/87/435063
Email: info@metector.hu
Web: www.metector.hu
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