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SAFETY SYSTEM DMP 8000

DETECTOR DE METAIS DMP8000 SAFETY SYSTEM - MICROPROCESSADO

O detector de metais DMP 8000 é tipo túnel micro processado, capaz de detectar pequenos pedaços de metais.

Detector de metais para o setor industrial, fruto de pesquisas e inovações tecnológicas, possibilitando o fim dos
alarmes falsos. Altamente sensível na detecção de metais, promovendo a segurança total do equipamento onde
está inserido. Capaz de detectar metal na pior condição, isto é o meio da bobina sensora, de até 8mm de
diâmetro.

DESCRIÇÃO TÉCNICA
Tecnologia de Pulse Induction
Sistema controlado por micro processador
A composição do Produto não altera o desempenho
Caixa em aço 1020 com expessura de 5mm
Proteção contra corrosão com dupla camada de Fosfatização, com pintura eletrostática Pó com
expessura extra.
Sensibilidade – equivalente a uma esfera de aço carbono de 30mm no ponto menos sensível.
Detecta Metais Ferrosos e Não ferrosos
Saída N/A ou N/F
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ESPECIFICAÇÕES
Proteção IP 55

Dimensões do sensor : CONFORME PROJETO COMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES DO CLIENTE

Ajuste de delay após detecção

Sistema de operação digital

Alimentação: 220v

Consumo: 100w

Desenvolvemos este Detector em diversos tamanhos.

Manual big footDMP8000Man-ver03 (http://shadowdetectores.com.br/novo/wp-content/uploads/2014/10/Manual-
big-footDMP8000Man-ver03.pdf)

(http://shadowdetectores.com.br/novo/produtos/ks-
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KS 05 MADEIREIRAS

Foi projetado para
funcionar em esteiras
transportadoras de

KS 05 MINEIRAÇÃO

Foi projetado para
funcionar em esteiras
transportadoras de
instalações de britagem
e outros.

http://shadowdetectores.com.br/novo/wp-content/uploads/2014/10/Manual-big-footDMP8000Man-ver03.pdf
http://shadowdetectores.com.br/novo/produtos/safety-system-dmp-8000/
http://shadowdetectores.com.br/novo/produtos/ks-05-madeireiras/
http://shadowdetectores.com.br/novo/produtos/ks-05-para-mineracao/
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(http://shadowdetectores.com.br/novo/produtos/safety-

system-dmp-8000/)

(http://shadowdetectores.com.br/novo/produtos/ks-

05-madeireiras/)

05-para-mineracao/)O detector de metais
DMP 8000 é tipo túnel
micro processado, capaz
de detectar pequenos
pedaços de metais.

instalações de indústrias
de madeira,celulose e
biomassa.
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Shadow - Detectores de Metais Ltda.

Rua Machado de Assis, 21 - Juvevê Curitiba - PR

CEP: 80030-370

Fone: 55 (41) 3528-4103
Fax / Fone: 55 (41) 3353-2226

detector@shadowdetectores.com.br
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