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 Rozměry PROTECTOR 30-40-PRIMUS 
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 Rozměry PROTECTOR 50-60-PRIMUS 

32
4

1

2 3

170
198

311
391,5

350

5

19
8

98

4

  
 

 Technické údaje 
 

Typové označení PROTECTOR-P 30 PROTECTOR-P 40 PROTECTOR-P 50 PROTECTOR-P 60 

Číslo produktu PTEC-P030-0 PTEC-P040-0 PTEC-P050-0 PTEC-P060-0 
Jmenovitá světlost připojení 30 40 50 60 
Max. citlivost detekce1)  ∅ Fe-kulička 0,3 0,4 0,5 0,7 
Hmotnost [kg] (separační jednotka) 11 11 19 19 

 

 Všechny rozměry v mm 
1) Udávaná citlivost (kulička Ø v mm) se vztahuje na střed detekční cívky (= nejméně výhodné místo). Dosažená citlivost v produktu je závislá na efektu 

produktu (vlastní vodivost produktu např. způsobenou vlhkostí, obsahem uhlíku, uhlovodíků, oxydů kovů atp. ), na teplotě kontrolovaného materiálu a 
vlivech prostředí. Detekce kovových částic závisí na jejich druhu, tvaru a poloze. 

 

1 Vstup 
2 Výstup čistého materiálu 
3 Výstup materiálu kontaminovaného kovy 
4 Přípojka tlakového vzduchu 
5 Krycí deska (nahoře a dole identická) 

 

1 Vstup 
2 Výstup čistého materiálu 
3 Výstup materiálu kontaminovaného kovy 
4 Přípojka tlakového vzduchu 
5 Krycí deska (nahoře a dole identická) 
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 Podmínky použití 
 

Použití: Odstraňování malých částic kovů z drti, regenerátu a nového materiálu na vstupu vstřikovacích 
lisů, extrudérů a vyfukovacích strojů.   

Vlastnosti sypkého materiá-
lu: 
 

Suchý, dobře sypký, nevláknitý materiál, příp. kompenzovatelný efekt produktu, zrnitost < 6 mm 
< 6 mm (PROTECTOR 30-40-PRIMUS), < 10 mm (PROTECTOR 50-60-PRIMUS); Kov lze 
bezpečně separovat až do velikosti 23 mm. 

Výška pádu materiálu: Max.150 mm přes horní hranu zařízení. 
Tok materiálu: Pomalu postupující sloupec materiálu směrem dolů; kontaminovaný materiál je foukán hadicí 

(příslušenství) do záchytného zásobníku. Přitom je nutné dávat pozor, aby 
- ze zásobníku mohl unikat vzduch 
- hadice nevytvářela žádný sifon. 
Mimo to je hadice zapotřebí pro  zabraňování úrazů. 

Teplota sypkého materiálu: Max.+80° C (vyšší teplotní rozsahy viz opce / příslušenství ) 

Teplota okolí: -10° … +60° C  

 
 Obsah dodávky / standardní provedení 

 

Obsah dodávky: 
 

Kompaktní jednotka s integrovanou detekční cívkou, separační jednotka a vzdálená  
elektronika PRIMUS. 

  

Obsluha: • fóliová klávesnice se 3 klávesami obsluhy jakož i tlačítko reset a test 
• ochrana přístupu 
• kontrolky LED pro provoz, kov a chyby  

Skříň (separ. jednotky): hliník, zatížení v tlaku: 300 kg, zatížení ve smyku: 50 kg 
Skříň elektroniky: ocelový plech, lakovaný, šedostříbrný (RAL9007) 
Díly ve styku s produktem: PE-EL, hliník (eloxovaný) 
Detekční trubice: PE-EL 
Provozní napětí: 100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz  
Odběr proudu:  cca 160 mA/115 V, cca 80 mA/230 V 
Síťový kabel: 1,8 m se zástrčkou 
Propojovací kabel           
(separ. jedn. / elektronika): 

 

standardně 3 m 

Přívod stlašeného vzduchu: 6 bar; spojka NW 7,2 
Krytí: IP 54 
Doba vyřazování: nastavitelná od 0,05 do 29 sec  
Citlivost detekce: nastavitelná v 8 stupních 
Přepravní rychlost: 0,005 až 2,00 m/sec 
Sebekontrola: detekční cívka a výstupy 

 
 Opce / příslušenství 

 

 Signalizace chyb  
  externí blikající maják 
  externí houkačka 
  externí kombinace signálů (maják / houkačka ) 

 Počítadlo událostí (detekce kovu) 
 Zachytný zásobník s odsávací hadicí 2 m pro kon-
taminovaný materiál (60 l) 
 Zachytný zásobník s odsávací hadicí 2 m pro kon-
taminovaný materiál (25 l) 
 Elektronika ve vzdálenosti až 15 m 
 Tlačítko pro manuální vyřazování 

 

 Adaptační deska bez zákaznicky specifických otvorů (k dostání též
 pro běžné vybavení strojů) 
 Provedení pro vyšší teploty sypkého materiálu až max. +160° C 
 Kontrola stlačeného vzduchu 
 Výška pádu 500 mm (přídavná vložka; zařízení se zvýší o 30 mm) 
 Testovací tělísko 
 Trubkový magnet SAFEMAG 
 

 

 
 Zvláštní provedení 

 

 Zvláštní síťové napětí 
 Povrch chemicky poniklován 

 Zvláštní provedení pro práškové použití  
 ......................................…………........... 

 

 


