
■ Phát hiện và tách các tạp chất kim loại từ các sản 
phẩm được bơm vào- dạng lỏng hoặc sệt

■ Thiết kế bằng thép không gỉ chắc chắn, khép kín

■ Thiết kế đảm bảo tính vệ sinh cao, dễ làm sạch 
thông qua thiết kế riêng biệt và cấp độ bảo vệ cao

■ Dễ dàng lắp đặt vào các bộ lọc chân không và máy 
bơm.

■ Chiều dài lắp đặt ngắn

■ Rất dễ vận hành với chức năng tự học và bộ vi điện 
tử tiên tiến 

LIQUISCAN VF+
Máy tách kim loại cho các ứng 
dụng  nạp liệu

Máy tách kim loại trong đường ống LIQUISCAN VF + được thiết kế cho 
việc kiểm tra thịt xúc xích, pho mát đã chế biến, salads, mứt, và các 
nguyên liệu dạng sệt tương tự.
Khi kim loại được phát hiện, quá trình chiết rót bị dừng lại hoặc  hệ 
thống tách sẽ tự động tách các nguyên liệu bị nhiễm bẩn vào một 
thùng chứa. Máy tách có thể được kết nối dễ dàng với bộ lọc chân 
không bằng các khớp nối vặn.

Liquiscan VF+ with manual linker unit type Handtmann
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LIQUISCAN VF+ với các ren kết nối RD 80x1/4"   cho 
máy nạp liệu chân không. Ví dụ Vemag HP-Serie, Frey  E 
80, Risco RS 4000 v.v..

Ứng dụng

• Sản xuất thịt băm / xúc xích: lắp đặt giữa thiết bị 
nạp liệu chân không và máy cắt hoặc máy xoắn

• Đóng gói pho mát đã chế biến, phô mai phết, hoặc 
bơ: lắp đặt giữa thiết bị nạp liệu chân không và 
máy đóng gói

•	 Các loại salads: Trước khi cho vào các thùng/
khay/cốc 

•	 Các món tráng miệng, sản phẩm từ trái cây, bánh 
mì phết , tương ớt, hoặc BBQ và nước sốt gia vị : 
Trước các trạm chiết rót

Hệ thống tách: Van Piston

Máy tách kim loại LIQUISCAN VF+ được trang bị với bộ 
điều khiển GENIUS + (xem "Control Units" brochure). 
Công nghệ vi xử lý tiên tiến cho phép xử lý tín hiệu kỹ 
thuật số với khả năng chống nhiễu tối ưu phù hợp với 
hướng dẫn nghiêm ngặt của EU. Bộ điều khiển được 
thiết kế đặc biệt cho các chuỗi xử lý tự động và cho 
các yêu cầu của hệ thống kiểm soát chất lượng.

Máy tách kim loại LIQUISCAN VF+ được lắp đặt trên 
giá đỡ di động, có thể điều chỉnh độ cao. Hệ thống rất 
ổn định đặc biệt khi cần di chuyển.

Các hệ thống tách khác nhau được kết hợp tối ưu với 
các đặc tính sản phẩm đảm bảo độ tin cậy khi tách 
các tạp chất kim loại. Van piston rất phù hợp cho các 
sản phẩm dạng sệt .

(Vd: Thịt xúc xích, thịt băm, sản phẩm xúc xích, pho 
mát).
Các van bi đặc biệt phù hợp cho các sản phẩm dạng 
lỏng và nguyên liệu thô (Vd: giăm bông xúc xích).

Hệ thống tách: Van bi

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng yêu cầu bảng dữ liệu kỹ 
thuật hoặc trao đổi với đội ngũ bán hàng kinh nghiệm của S+S
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