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Reducer antal af metaldetektor test, og nyd alle fordelene 
Testning med metaldetektor er essentielt for enhver fødevareproduktionslinje. Imidlertid kan 
ydelsestestning af dit udstyr tilføje pres på produktionslinjer, hvilket påvirker produktiviteten ved at 
stoppe produktionen samt spild af produkt under testprocessen. 
Heldigvis hjælper de seneste forbedringer af vores lodrette Profile metaldetektorer fødevareproducenter 
ved at bruge inspektionsprocesser med indføring ved hjælp af tyngdekraften til at overvinde disse 
udfordringer. Nye innovationer inden for test med metaldetektorer inkluderer Reduceret Test (RT) og 
Automatisk Testsystem (ATS), som giver konkrete fordele, der forbedrer den samlede udstyrseffektivitet 
(OEE). 

 
Udførslen af rutinemæssig selvdiagnosticering er en udfordring for fødevareproducenter 
GFSI-baserede fødevare sikkerhedsstandarder og regelsæt for detailhandlen kræver hyppig 
selvdiagnosticering for at kontrollere, at udstyret til produktinspektion fungerer efter hensigten. 
Hyppigheden kan variere fra program til program, og efter hvor længe produktet bliver på stedet, før det 
sendes til sin destination. Den største udfordring for brugere af Throat (VFFS) og Gravity Fall 
metaldetektorer er, hvordan de med sikkerhed kan garantere centerlinjefølsomhed (værste tilfælde) i 
deres metaldetektorer, når de udfører test med henblik på at overvåge ydelsen. 
Uden den garanti kan de ikke være sikre på, at de på pålidelig vis beskytter deres kunder og deres 
brands. Derudover kan det gå ud over produktivitet og arbejdsomkostninger, hver gang 
metaldetektortestning udføres. Testning kræver ofte, at produktionen afbrydes i flere minutter, og det er 
ofte nødvendigt med to operatører til fysisk udførelse af testen. Jo oftere der udføres 
metaldetektortestning, desto større er indvirkningen på produktiviteten og rentabiliteten, og jo større 
bliver mængden af produktspild som følge deraf. 

https://www.mt.com/se/sv/home/products/Product-Inspection_1/safeline-metal-detection/vertical-packaging-detectors/t-series-profile.html
https://www.mt.com/se/sv/home/products/Product-Inspection_1/safeline-metal-detection/gravity-fall-detectors/Gravity-Fall-Profile.html
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Hvordan de nyeste innovationer inde for metaldetektering gør det lettere at udføre rutinemæssig testning 
ATS er designet til at forbedre testernes nøjagtighed og reducere den tid, det tager at udføre testene; RT-
tilstanden reducerer den påkrævede mængde metaldetektortestning markant. 
ATS er et prisvindende system, som er godkendt af en stor britisk detailhandler og tilbyder mange fordele 
for fødevareproducenter: 

• Det er en ikke-invasiv testmetode, og vi mener, at det er den eneste metode, der garanterer 
centerlinjefølsomhed og sikrer maksimal brandbeskyttelse. 

• ATS eliminerer det tilfældige aspekt ved Throat-metaldetekteringstestning ved at gøre processen 
kontrolleret og gentagelig. 

• Det eliminerer også risikoen for krydskontaminering, da testemnerne ikke passerer igennem 
produktstrømmen. 

• ATS reducerer også den tid, det tager at udføre test, fra tre til fire minutter til mindre end 40 
sekunder. 

• Ud over at forbedre produktiviteten og produktsikkerheden reduceres arbejdsomkostningerne, da 
der nu kun skal én operatør til at udføre test. 

• Arbejdernes sikkerhed forbedres også på grund af mindre klatring på stiger og arbejde højt oppe. 
RT-tilstandens intelligente software kontrollerer kontinuerligt metaldetektorens ydelse for at sikre, at den 
altid lever op til eller overstiger producentens specifikationer. RT-tilstanden sikrer, at metaldetektoren 
altid fungerer korrekt, og giver advarsler om statusændringer, der kan føre til et fald i ydelsen, før 
metaldetektoren holder op med at operere inden for de ønskede specifikationer. Den største fordel er at 
kunne reducere hyppigheden af metaldetektortestning markant, hvilket kan resultere i en stigning i OEE 
på omkring 2 procent. F.eks. plejede en producent at teste hver anden time, før de introducerede brugen 
af RT-tilstanden. De er nu nede på at teste hver 12. time. De drager fordel af øget produktivitet og 
arbejdseffektivitet samt en reduceret mængde spildprodukt. Udregn dine besparelser med vores 
Investeringsafkastberegner. 

 
Vi skaber forandring 
Mike Bradley, salgschef for Mettler-Toledos metaldetekteringsafdeling, siger: "Produktkvalitet og 
produktivitet er sammen med prisreduktion de vigtigste faktorer for vores kunder". Hvis en forretning 
formår at reducere udgifterne og øge operatørernes effektivitet, så de kan udføre flere 
produktionsrelaterede opgaver i stedet for at bruge tiden på testning, så har det en direkte indvirkning 
på omsætningen. Vores seneste forbedringer giver samlet set store fordele ved at sænke 
omkostningerne og øge produktiviteten, samtidig med at vi sikrer maksimal produktkvalitet og 
brandbeskyttelse, hvilket er de største forretningsmæssige fokuspunkter for mange af vores kunder.”  

 
Mere end blot forbedret produktivitet 
Vores andre innovationer inden for metaldetektering omfatter eDrive™ og Emulation. eDrive-teknologien 
øger mængden af energi til transmissionsspolen i metaldetektoren, hvilket gør det lettere at registrere 
betydeligt mindre metalkontaminerende stoffer. 
Vores nyeste systemer Throat og Gravity Fall omfatter eDrive-teknologien og giver op til 20 procent øget 
sfærisk følsomhed. De giver markant forbedrede ikke-sfæriske detekteringsfunktioner (trådtype-
kontaminering), der muliggør detektion af trådlængder op til 50 procent kortere end tidligere muligt. 
Dette forbedrer produktkvaliteten, reducerer risikoen for at skulle tilbagekalde produkter og giver bedre 
beskyttelse af brandet. 

https://www.mt.com/se/sv/home/library/collections/product-inspection/MD-Roi-Calculator.html
https://www.mt.com/se/sv/home/products/Product-Inspection_1/safeline-metal-detection/vertical-packaging-detectors/t-series-profile.html
https://www.mt.com/se/sv/home/products/Product-Inspection_1/safeline-metal-detection/gravity-fall-detectors/Gravity-Fall-Profile.html
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Emulation bruger virtuel netværkscomputerteknologi, som giver operatører mulighed for at spejle 
brugergrænsefladen fra en eller flere Profile metaldetektorer til eksterne netværksenheder, inkl. 
mobiltelefoner, tablets og bærbare computere. 
Kvalitetskontrollanter kan eksternt logge ind og overvåge status for deres metaldetektorprogram, se 
eventuelle foretagede indstillingsændringer og gennemgå statistik for ydelsesovervågning uden at skulle 
befinde sig direkte foran metaldetektoren. I sin enkleste form kan det betragtes som en prisgunstig 
overvågningsproces lige fra "nederste" til "øverste" etage, der giver organisationen mulighed for effektivt 
at styre sine kritiske kontrolpunkter. 
De seneste forbedringer - ATS, RT-tilstand, eDrive og Emulation - giver betydelige produktivitetsfordele, 
forbedrer produkt- og proceskvaliteten, øger arbejdernes sikkerhed og hjælper i sidste ende producenter 
med at beskytte deres brands omdømme.  

 
Beregn dine besparelser 
Hvor meget kan du spare ved at optimere din testning med metaldetektor? 
 

For spørgsmål , kontakt venligst: 

 

Niels Olesen 
+45 4 327 08 31 
niels.olesen@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.   
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