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B A S® BMD KONVEYÖR TİPİ  

METAL DEDEKTÖRLER  

Sisteminizi metalsizleştirin! 

B A S® Konveyör tipi metal dedektörler 

metal separasyonun mümkün olmadığı 

konveyörlerde alaşımlı metallerin tespit 

edilmesinde ve/veya metal 

separatörlerden sonra sistem 

güvenliğini muhafaza etmek maksatlı 

kullanılan ekipmanlardır. Metal 

dedektörler hemen hemen tüm 

hammadde (metal olmayan) hatlarında 

kullanılmaktadır. Metal dedektörler; 

bant yığın yüksekliği, malzeme tane 

boyutu ve tespit edilmesi istenen metal 

tane boyutuna bağlı olarak farklı 

uygulama tipleri mevcuttur.  

 ÖZELLİKLER 

 5mm’den büyük tüm parçalar tam 

metalsizleştirme 

 Alaşımlı tüm metalleri dedekte etme 

 Tek sensörlü, çift sensörlü ve tünel tip 

konveyör uygulamaya geniş ürün yelpazesi 

 Kolay saha uygulama 

 Parazit ayarı 

 Hassasiyet ayarı 

 Perçin sensörü ile gereksiz alarm iptali 

 Sesli ve görsel alarm 

 Kolay ve standart servis imkanı 

 

 

 

 

 

 

 

B A S® Konveyör tipi metal dedektörler her 

türlü hammadde de sistem güvenliği için 

mükemmel çözüm sağlar. 
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1-BMD Tek Sensörlü Metal Dedektörler 

Tek sensörlü metal dedektörler iri tane boyutlu (min. ort. 

150mm) istenmeyen metallerin düşük bant yığın 

yüksekliğinde dedekte edilmesinde kullanılmaktadır. 

Günümüzde çoğunlukla kum ocakları, konkasör tesisleri, 

çimento - agrega fabrikaları ve inşaat hammaddesi 

üreten benzeri fabrikalarda çoğunlukla kullanılmaktadır. 

B A S® Tek sensörlü metal dedektörleri hassasiyet, 

parazit kontrolü, otomasyon adaptasyonu, sesli ve görsel 

uyarı ile operatöre kolaylık sağlar. Opsiyonel metal 

perçin sensörü ile ek yapılan konveyörlerde ek yerinde 

hata vermenin önüne geçer. Bant boyutlarına bağlı 

olarak 500mm'den 2000mm'e kadar ürün yelpazesi 

mevcuttur. 

Standart Tek Sensörlü Metal Dedektör ve  

Perçin Sensörü Uygulaması 

2- BMD Çift Sensörlü Metal Dedektörler 

Çift sensörlü metal dedektörler orta ve iri tane boyutlu 

(min. ort. 50mm) istenmeyen metallerin orta-yüksek 

bant yığın yüksekliğinde dedekte edilmesinde 

kullanılmaktadır. Günümüzde çoğunlukla yapı 

kimyasalları, çimento - agrega fabrikaları, kimya 

endüstri, orman ürünleri, plastik - PET geri dönüşüm 

işletmeleri ve benzeri fabrikalarda çoğunlukla 

kullanılmaktadır. B A S® Tek sensörlü metal 

dedektörleri hassasiyet, parazit kontrolü, otomasyon 

adaptasyonu, sesli ve görsel uyarı ile operatöre kolaylık 

sağlar. Opsiyonel metal perçin sensörü ile ek yapılan 

konveyörlerde ek yerinde hata vermenin önüne geçer. 

Çift Sensörlü Metal Dedektör Uygulaması 

3-BMD Tünel Tipi Metal Dedektörler 

Tünel tipi metal dedektörler ince tane boyutlu (min. 

ort. 10mm) istenmeyen metallerin düşük bant yığın 

yüksekliğinde dedekte edilmesinde kullanılmaktadır. 

Günümüzde çoğunlukla gıda, kimya, ilaç, paketleme, 

seramik endüstrisi ve benzeri hassas işletmelerde 

çoğunlukla kullanılmaktadır. B A S ®Tünel tipi metal 

dedektörleri tek parça imal edilir ve bağlı olduğu 

bant montaj sonrası direkt akuple edilir.  Yüksek 

hassasiyet, parazit kontrolü, otomasyon 

adaptasyonu, sesli ve görsel uyarı ile operatöre 

kolaylık sağlar. Konveyör ve dedektör kombine 

istendiği uygulamalarda paket çözüm hizmet 

verilebilir. 

Tünel Tip Metal Dedektör ve Konveyör Uygulaması 
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Daha farklı çözüm talepleri için lütfen     

B A S ® ekibi ile iletişime geçiniz. 

Kullanım Arayüzü 

Metal dedektör metal tespit 

ettiğinde kart üzerinde 

bulunan 2 adet röle konum 

değiştirecektir. Metal 

dedektör metal tespit 

ettiğinde kart üzerinde 

bulunan 2 adet röle konum 

değiştirecektir. Kontrol etmek 

istediğiniz ekipmanın 

kontaktör veya termik ucunu 

metal 1 ya da metal 2 rölesine 

seri giriş – çıkış yapılmalıdır.  

Metal dedektör metal tespit 

ettiğinde röle kontak uçları 

konum değiştireceğinden 

kapalı olan devre açık 

konuma gelecektir. Rölenin 

kontak uçlarında enerji yok 

olup kuru kontaktır. 
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