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BENEFÍCIOS: - Proteção de equipamentos alimentados por esteiras transportadoras, evitando a 

quebra imediata da máquina como também que pequenos metais agridam os 

mecanismos, reduzindo gradativamente a sua vida útil;

- Diminuição significativa com gastos de manutenção e um considerável aumento 

de produtividade, uma vez que serão evitadas paradas prolongadas para conserto.

- Diferente de eletroímãs, que apenas atraem metais magnéticos, o MettusKS 2 

detecta a presença de metais misturados aos minérios e até mesmo no interior de 

pedras, independente das características magnéticas dos metais;

- O painel de controle pode ser instalado até 50 metros do sensor, o que permite a 

instalação próxima ao quadro geral de comando. Com entrada para controle remoto 

sem fio (opcional), proporciona ao operador parar a esteira transportadora, em caso 

de emergência, ou acionar a esteira logo após a retirada do metal da correia, sem a 

necessidade de se deslocar até o painel de controle.

O Detector de Metais MettusKS 2 foi desenvolvido para atender a necessidade das indústrias que atuam na área da 

mineração e reciclagens. 

Com tecnologia microprocessada reduz a possibilidade de falsos alarmes e aumenta a imunidade a ruídos que possam causar 

interferências no seu funcionamento. Os microprocessadores possibilitam uma melhor análise dos sinais recebidos viabilizando 

uma melhor performance de detecção dos objetos metálicos. Sua função é impedir a passagem de objetos metálicos que possam 

danificar a máquina trituradora.
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- Sensor em fibra de vidro com vedação imune a umidade pluviométrica IP 65.

- Controle de sinal microprocessado com aplicação de técnicas de DSP.

- Detecta metais ferrosos e não ferrosos.

- Display de cristal líquido com back-light.

- Ajuste de sensibilidade digital no painel de controle com 20 níveis.

- Registro com data e hora dos últimos 200 eventos.

- Opção de acesso a programação através de senha.

- Contador de detecções.

- Aviso de falha de comunicação entre sensor e comando com desligamento automático 

da esteira.

- Monitoramento remoto da condição de funcionamento do sensor.

- Visualização de intensidade de detecção através de bargraph luminoso colorido.

- Sinal sonoro de aviso de detecção através de BUZZER.

- Sinal luminoso indicador de equipamento em funcionamento.

- Chave liga/desliga no painel de controle.

- Aplicável em esteiras com largura de até 42 polegadas*.

- 2 saídas de relés NA e NF.

- Alimentação: Bivolt (90 - 240 Vca).

- Controle remoto sem fio para acionamento e parada da esteira transportadora.

- Cabo de interligação.

Especificações Técnicas:

O detector de metais MettusKS 2 proporciona alta segurança na proteção de 

equipamentos alimentados por esteiras transportadoras, tais como: britadores, 

picadores de madeira, marombas e laminadores para cerâmicas, trituradores de pedra 

calcária e de entulhos, entre outros. Ele evita não apenas a quebra imediata da máquina, 

mas também que pequenos metais agridam os mecanismos, reduzindo gradativamente 

a sua vida útil.

Principais aplicações:

OUTROS FORMATOS DE SENSOR
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SENSOR PLANO SENSOR TÚNEL

O Detector de Metais MettusKS 2 possui outros dois formatos que podem ser utilizados em situações mais específicas.

OPCIONAIS:

* Apenas para as dimensões padrão. Consulte para outras opções de tamanho.
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