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11. juli 2017 
 
HDS metalldetektorer for rør skal sikre metallfri vakuumfylling 
 
Mettler-Toledo Safelines nye serie HDS pipeline-metalldetektorer er spesielt utviklet for bruk i 
produksjonslinjer med vakuumfyllere. De brukervennlige detektorene er både stabile og sensitive og 
beregnet på krevende og ekstreme arbeidsmiljøer. 
 
Mettler-Toledo Safeline, den ledende spesialisten på metalldetektorteknologi, har utviklet en serie HDS-
pipeline detektorer, basert på sin velprøvde Signature-plattform. Denne innovative pipeline 
metalldetektor løsningen ble opprinnelig utviklet for bruk i produksjonslinjer med vakuumfyller hvor de 
brukervennlige detektorene gir enestående stabilitet og følsomhet ved krevende og ekstreme 
arbeidsmiljøer. 
 
HDS pipeline- metalldeteksjonssystemet integreres enkelt for 
alle de ledende vakuumfyllere og annet produksjonsutstyr og 
gir konsekvente og stabile resultater. HDS-systemene er 
produsert i rustfritt stål med tetthetsgrad IP69K og tåler 
krevende arbeidsforhold og de strenge kravene til 
nedvasking som gjelder prosessanlegg for kjøtt og andre 
næringsmidler. 
 
Safelines avanserte deteksjonsteknologi og Signature 
programvareplattform er svært sensitiv for alle typer metall. 
Jernholdige og ikke-jernholdige metaller, og selv ikke-
magnetiske stoffer i rustfritt stål, som vanligvis er vanskelige 
å avdekke, registreres uten problemer. I tillegg er HDS-
pipeline systemet i stand til å registrere ikke-sfæriske 
kontaminanter med ujevn omkrets, som metallbiter, 
metalltråd, metallspon og metallfliser som stammer fra 
slipeprosessen, og som tradisjonelt sett har vært vanskelige 
å finne på grunn av et fenomen kalt «orienteringseffekten». 
 

http://www.mt.com/gb/en/home/products/Product-Inspection_1/safeline-metal-detection/liquid-slurry-paste-detectors/hds.html?cmp=af_DE_EPR_PI_PL_HDSPipeline_20170629
http://www.mt.com/gb/en/home/products/Product-Inspection_1/safeline-metal-detection/liquid-slurry-paste-detectors/hds.html?cmp=af_DE_EPR_PI_PL_HDSPipeline_20170629
http://www.mt.com/gb/en/home/products/Product-Inspection_1/safeline-metal-detection/liquid-slurry-paste-detectors/hds.html?cmp=af_DE_EPR_PI_PL_HDSPipeline_20170629
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Den korte totallengden på gjennomløpsrøret og Safelines ZMFZ-teknologi (zero metal-free zone – 
ingen metallsone) reduserer faren for produktseparering (ujevn fordeling av fett som legger seg på 
utsiden av produktet.) Det gjør det også mulig å plassere metallbeslag og annet produksjonsutstyr i 
nærheten av registreringshodet uten at det påvirker detektoren. 
 
HDS-systemet har slank design og kompakt utforming  får derfor plass på selv trange steder sammen 
med ledende vakuumfyller. De fire robuste hjulene roterer 360 grader og detektoren blir enkel å flytte i 
forbindelse med rengjøring og ved eventuell flytting til andre produksjonslinjer ved behov. I tillegg kan 
detektor-hodet heves og senkes til riktig høyde ved hjelp av en gasshendel slik at det kan tilkobles 
utløpet av vakuumfyller.  En hygienisk utformet skrufunksjon på hvert av hjulene sørger for at systemet 
kan finjusteres ved bruk på ujevne gulv. 
 
Alle HDS-systemer har en stoppfunksjon som aktiveres når metall blir registrert. Dette betyr at når det 
oppdages metall, vil det bli sendt et signal om at vakuumfylleren må stanses, slik at det kontaminerte 
produktet kan tømmes fra røret. Dersom produsenten foretrekker å avvise et kontaminert produkt uten 
å måtte stanse fyller, kan brukeren velge blant et bredt utvalg av robuste rustfrie, 
næringsmiddelgodkjente ventiler som er godkjent til bruk i næringsmiddelproduksjon.( For eksempel 
kuleventiler.) Slike ventiler med hurtigutløsningsmekanismer omdirigerer automatisk produksjonsflyten 
til en avvisningsbeholder hvis det registreres metallrester i massen. Ventilene kan brukes til pølsedeig, 
fett og tyktflytende masser og væsker.  
Det finnes også forlengelsessett som kan kobles til alle typer kjente kverner, noe som uten problemer 
gir mulighet for å koble til gjennomløpsrør, drivakselkobling og koblingsplater som sørger for rask og 
enkel integrering. 
 
Oliver Giersch, administrerende direktør i Giersch GmbH & Co. KG, et selskap som produserer kjøtt og 
pølser, sier, «Vi ønsker å tilby våre kunder utelukkende testede produkter av høy kvalitet, og har i flere 
år benyttet oss av metalldetektorer fra Mettler-Toledo Safeline. I tillegg til at det er lett å installere og 
bruke, har vi blitt imponert over hvor bra HDS-pipeline systemet fungerer sammen med 
vakuumfylleren.» 
 
HDS-pipeline systemene kan ved hjelp av Ethernet-teknologi kobles til en lang rekke 
administrasjonsløsninger for fabrikkdata for å sørge for at de overholder kravene i gjeldende 
næringsmiddelstandarder, bestemmelser og lover for næringsmidler. 
Produsenter kan også bruke denne tilkoblingen til å registrere ytelsesdata og kontrollere at rutiner for 
testing av produktsporbarhet er gjennomført og at det er tatt nødvendige forholdsregler. 

 

 

http://www.mt.com/gb/en/home/products/Product-Inspection_1/safeline-metal-detection/liquid-slurry-paste-detectors/hds.html?cmp=af_DE_EPR_PI_PL_HDSPipeline_20170629
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For spørsmål , vennligst ta kontakt: 

Peter Widgren 
+47 930 102 04 
peter.widgren@mt.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
METTLER TOLEDO selger vekter og veiesystemer samt analyse- og prosessinstrumenter for 
produksjonsindustri og laboratorier. Selskapet er representert i ca 100 land og har produksjon på 15 
steder rundt om i verden, bl a i Sveits, Tyskland, England, USA, Kina og Norge. Konsernet, med 
hovedkontor i Sveits, er notert på New York Stock Exchange. Totalt har konsernet ca 13.100 ansatte 
og omsatte i 2014 for 2.486 milliarder USD.  METTLER TOLEDO Nordic er en markeds, salg og 
service organisasjon med hovedkontor i Stockholm, men har også kontorer i Oslo og København. I 
Finland og Baltikum, så er METTLER TOLEDO representert av forhandlere.  I Skandinavia har vi ca. 
165 ansatte med en årlig omsetning på  ca. 400 millioner kroner.www.mt.com.  

http://no.mt.com/no/no/home.html
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