
DETETOR DE METAIS 

O sistema interno de recolha de dados com  

transferência via USB estabelece o Stealth 

como um efetivo ponto crítico de controlo em 

cumprimento com os rigorosos regulamentos 

HACCP. 

Os sistemas de deteção de metais                   

INDUSSTOCK são caracterizados pela 

qualidade na construção e sensibilidade de 

deteção de partículas metálicas, o que os 

tornam na solução mais adequada e eficaz 

na deteção automática de contaminantes  

metálicos. 

CARACTERISTICAS: 

•Detetores construídos em aço inoxidável e à  medida 

da aplicação. 

•Design Modular. 

•Possibilidade de fornecimento com várias  opções de  

telas 

•Ecrã de fácil configuração e operação. 

•Com ou sem sistema de rejeição integrado. 

•Velocidade do transportador variável. 

•Excelente Confiabilidade. 

•Desempenho Excecional. 

•Totalmente compatíveis com requisitos HACCP. 

Os anéis detetores Fortress são fabricados 

por medida para atender a qualquer tipo 

de aplicação.   

Incorporam tecnologia de processamento 

digital  de sinal e tem altos níveis de      

sensibilidade  para assegurar a deteção 

da menor partícula de contaminante             

ferroso, não ferroso e aço  inoxidável. 

Visite-nos 

www.indusstock.com 



V A N T A G E N S  A P L I C A Ç Õ E S  O U T R A S  E S P E C I F I C A Ç Õ E S  

•Construção à medida 

•Estrutura Robusta 

•Proteção 

•Painel de Controlo 

•Comunicação rede 

•Alimentação elétrica 

•Imunidade a Vibração 

•Panificação 

•Carne 

•Lacticínios 

•Refeições 

•Produtos embalados 

•Farmacêuticos 

•Confeitaria 

•Comidas Frescas 

•Congelados 

•Pós e grão 

•Recolha de dados 

•Tecnologia DSP processamento digital de sinal 

•Deteção ultra sensível 

•Teste de autodiagnóstico 

•Calibração automática 

•Configuração do sistema em segundos 

•Estabilidade da Memória Flash 

•Proteção multinível 

Tamanhos de aberturas 
personalizáveis 

Tecnologia Potente de 
Processamento Digital 
de Sinal (DSP) 

Biblioteca de Produtos 
Armazena configurações 
de vários produtos para 
fácil chamada 

Proteção Multinível 
com palavra-chave 

Painel de Controlo fácil 
de usar 

Dupla Potência / Frequência 
com balance automático e 
Níveis Ultra-sensíveis 

Teste de Qualidade e  
Calibração Automáticos 

Porta USB para acesso a 
relatórios de qualidade, 
atualização de firmware 
e configuração 

Desing Elegante, 
Modular para maior 
confiabilidade 

Revestimento 
da Abertura  
Para Ambientes 
Agressivos 


