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HDS pipeline-metaldetektor for rør skal sikre metalfri vakuumpåfyldning 
 
Mettler-Toledo Safelines nye sortiment af HDS pipeline-metaldetektorer er specialudviklet til brug på 
vakuumpåfyldningslinjer for at opnå en stabil detekteringsfølsomhed samt brugervenlig drift under 
potentielt krævende eller ekstreme arbejdsforhold. 
 
Mettler-Toledo Safeline, førende specialist inden for metaldetekteringsteknologi, har udviklet et 
sortiment af HDS pipeline-detektorer baseret på virksomhedens velafprøvede Signature-platform. 
Denne innovative pipeline-metaldetekteringsløsning blev oprindeligt udviklet til brug på 
vakuumpåfyldningslinjer, hvor den giver enestående følsomhed og stabilitet samt brugervenlig drift 
under potentielt krævende eller ekstreme arbejdsforhold. 
 
HDS pipeline-metaldetekteringssystemet er udviklet til nem 
integration i alle de førende vakuumpåfyldere og andet 
produktionsudstyr og byder på en konsekvent, pålidelig 
ydeevne. Hele HDS-systemernes konstruktion er i rustfrit stål 
med forsegling i henhold til IP69K og er derfor 
modstandsdygtig over for ekstreme forhold og strenge 
rengøringsprogrammer, som kræves i kød- og fødevare 
produktionsanlæg. 
 
Safelines avancerede detekteringsspoleteknologi og Signature-
softwareplatform har en meget høj følsomhed over for alle 
metaltyper.. Jernholdige og ikke-jernholdige kontaminanter 
samt endog meget vanskeligt sporbare ikke-magnetiske 
kontaminanter af rustfrit stål kan alle nemt detekteres. Desuden 
er HDS pipeline-systemerne i stand til at detektere ikke-
sfæriske kontaminanter såsom metalclips, ståltråd og 
metalspåner og -splinter, der er blevet tilbage efter 
slibningsprocesser, og som traditionelt har været vanskelige af 
lokalisere på grund af et fænomen benævnt 
”orienteringseffekt”. 
 
Den korte samlede længde af gennemløbsrøret og anvendelsen af Safelines ZMFZ-teknologi (Zero 
Metal-Free Zone) minimerer “creaming” (ujævn fordeling af fedtstoffer ud mod ydersiden af produktet). 

https://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
https://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
https://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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Dette bevirker også, at metalbeslag og andet procesudstyr kan placeres helt tæt på 
detekteringshovedet, uden at det går ud over detektorens ydeevne. 
 
HDS-systemets slanke design og kompakte udformning gør, at det kan indpasses i selv de trangeste 
omgivelser sammen med vakuumpåfyldere. De fire robuste styrehjul kan drejes 360° og gør det 
derfor nemt at trække systemet ud af produktionen ved rengøring og ved sammenkobling med andre 
linjer, hvis dette skulle være nødvendigt. Endvidere gør den fleksible mulighed for højdejustering, at 
detekteringshovedet kan hæves eller sænkes via en gasaktiveret stolpe, så det kan forbindes til 
vakuumpåfylderens udløb. Der er også en finjusteringsfunktion, som tager højde for gulve, der ikke er 
i samme niveau, via en hygiejnisk udformet justerings funktion på hvert enkelt styrehjul. 
 
Alle HDS-systemerne er udstyret med en ”stop ved detektering”-funktion. Det betyder, at hvis der 
detekteres metal, genereres der et signal til styring af driften af vakuumfiltret, der gør, at det 
kontaminerede produkt renses væk fra rørledningen. Alternativt kan producenter, der ønsker at afvise 
et kontamineret produkt uden at stoppe filtret, vælge mellem et udvalg af robuste frasorteringsventiler i 
rustfrit stål af levnedsmiddelkvalitet og forsynet med stophane eller kugleventil. Disse ventiler, som 
leveres til pølsekød, fedtstoffer, væsker og pastaer med høj viskositet, har koblinger med hurtig 
udløsning, så procesflowet hurtigt og helt automatisk omdirigeres til en affaldsbeholder, når der 
spores metalforurening. Der fås også udvidelsessæt til pålænkning, der passer til førende 
snoningsbeslag, og som giver mulighed for problemløst at tilslutte gennemløbsrør, 
pålænkningsdrivaksel og pålænkningsplader, så udbygninger kan foregå hurtigt og nemt. 
 
Oliver Giersch, adm.dir. for Giersch GmbH & Co. KG, en virksomhed, der producerer kød og pølser, 
udtaler følgende, "Da vi ønsker kun at tilbyde vores kunder gennemtestede produkter af høj kvalitet, 
har vi i en årrække arbejdet med Mettler-Toledo Safeline-metaldetektorer. Ud over detektorens enkle 
opsætning og drift er vi imponerede over, hvor godt HDS pipeline-systemet fungerer med 
vakuumpåfylderen." 
 
HDS pipeline-systemerne kan tilsluttes et bredt udvalg af datastyringsløsninger til fabrikker via 
Ethernet- teknologi som en hjælp til overholdelse af standarder, bestemmelser og love for førende 
fødevareindustrier. 
 
Producenterne kan også bruge denne tilslutningsmulighed til at registrere ydelsesdata og til at 
bekræfte, at der er udført testrutiner for komplet produktsporbarhed, og som bevis for udført procedure 
for passende omhu (due diligence). 
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For spørgsmål , kontakt venligst: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
METTLER TOLEDO producerer og sælger vægte og vejesystemer, samt analyse- og 
processinstrumenter til fremstillingsvirksomheder og laboratorier. Koncernen er repræsenteret i 100 
lande og har fabrikker 15 steder rundt om i verden, herunder Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina 
og Norge. Koncernen, der har hovedsæde i Schweiz, er noteret på New York Stock Exchange. Samlet 
set har koncernen ca. 13.100 ansatte og en omsætning i 2014 på ca. 2,5 mia. USD. Mettler Toledo 
Nordic er en salgs- og serviceorganisation med hovedsæde i Stockholm og kontorer i Oslo og 
København. I Finland og Balitkum er Mettler Toledo repræsenteret af forhandlere. I Skandinavien har vi 
ca. 165 medarbejdere med en årlig omsætning på ca. 400 mill. kroner. www.mt.com.   

http://dk.mt.com/dk/da/home.html
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