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De Sentinel II optische sorteermachine is ontworpen voor het
sorteren van veel voedseltoepassingen en wordt met name
gebruikt in de tomaten-, perzik- en aardappelverwerkingsindustrie.
Door gebruik van de nieuwste technologie op het gebied van
verlichting en detectie is de Sentinel II een zeer efficiënte en
kosteneffectieve sorteeroplossing.
OP MAAT GEMAAKTE OPLOSSING

VOORDELEN

Dankzij de sensoren met hoge resolutie en de duidelijke
gebruikersinterface van de Sentinel II kan de operator
de sorteermachine instellen om een scala aan ziekten en
defecten te verwijderen, zoals rot, groen, zonnebrand,
onvolkomenheden enz. Bovendien kunnen ook vele
vreemde materialen worden verwijderd, zoals steeltjes van
katoen, maiskolven, pitten, stukjes van pitten, plastic, glas,
dierlijk materiaal, stenen, hout enz.
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De Sentinel II-sorteermachine is beschikbaar in drie
verschillende grootten, voor verschillende capaciteiten
tussen 20 en 200 ton/uur, waardoor deze een ideale
oplossing biedt voor de verwerking van seizoensgebonden producten en verwerking die het hele jaar
door plaatsvindt.

Aantrekkelijk rendement
Optimale opbrengst
Hoge productiviteit
Hoge efficiëntie
Controleerbare, consistente productkwaliteit
Stabiele verlichting/sensoren
Robuust en compact ontwerp
Lage onderhoudskosten
Uitgebreide gebruikersinterface, met uitvoer naar het
netwerk van de fabriek

Door de combinatie van deze aanpasbare elementen is de
Sentinel II een kosteneffectieve optie voor de verwerking
van verschillende typen producten. De machine biedt
daarmee een aantrekkelijk rendement.

TECHNOLOGIE
De TOMRA-technologie komt tegemoet aan de behoeften
van individuele producenten en zorgt tegelijkertijd voor
een betere kwaliteit van het eindproduct met minder
handmatig werk en minder uitval. Men kan kiezen uit een
scala aan fabrieksconfiguraties, bijvoorbeeld een dubbel- of
enkelzijdig inspectiesysteem buiten de band. Het nieuwe
systeem met gepulseerde leds en sensoren biedt uitstekende stabiliteit tijdens het sorteerproces en vereist weinig
onderhoud.

WERKPRINCIPE

Het te sorteren product wordt gelijkmatig over de invoerband verdeeld en wordt in zijn vrije val door camera's aan beide
kanten van de stroom gescand. Een paar milliseconden later worden defecte elementen verwijderd door intelligente
ejectoren die zich aan het einde van de invoerband bevinden, terwijl het goede product verder door de productielijn
wordt geleid.

AFMETINGEN EN SPECIFICATIES*
Afmetingen

Model

Voorzieningen

Breedte

Lengte

Hoogte

Invoerverhoging

Stroom

SENTINEL II 1000

1000 mm
(40”)

2748 mm
(108”)

1332 mm
(53”)

710 mm
(28”)

3 ph+N
1,0 kVa

100 psi
7 bar

SENTINEL II 1600

1600 mm
(64”)

2748 mm
(108”)

1332 mm
(53”)

710 mm
(28”)

3 ph+N
2,0 kVa

100 psi
7 bar

SENTINEL II 2000

2000 mm
(79”)

2748 mm
(108”)

1332 mm
(53”)

710 mm
(28”)

3 ph+N
3,3 kVa

100 psi
7 bar

*Informatie is ter referentie en onderhevig aan wijziging afhankelijk van de daadwerkelijke toepassing.

Lucht

