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A   Loadcells

B   Weegplateaus

PROMAG 
MAGNEETSYSTEMEN



Bezoek onze website en ontdek de vele mogelijkheden

PROMAG MAGNEETSYSTEMEN

STAAFMAGNETEN

In diverse industriëen is een zo zuiver mogelijk product 
een absolute must. Niet enkel in voedingsindustrie, maar 

ook in kunststof-, veevoeder-, farmaceutische industrie en 
aanverwanten is dit noodzakelijk. Staafmagneten zijn hiervoor 

een uitstekende oplossing. Deze genereren een compact en 
bijzonder krachtig veld die de fijnst mogelijke ijzerdeeltjes 

kunnen verwijderen uit uw proces. Deze zijn leverbaar in 
Ferriet uitvoering en neodymium uitvoering.

ROOSTERMAGNETEN

Een roostermagneet is een samenstelling van meerdere staafmagneten en bestaat in 
ronde of rechthoekige opstelling. Er kunnen meerdere roostermagneten boven elkaar 
geplaatst worden. Het is gebruikelijk om de roostermagneet ook van een ‘handschoen’ 
te voorzien die gemakkelijke reiniging toelaat. De roostermagneten kunnen volledig 
op maat gebouwd worden.

WEIGHING & INSPECTION BIEDT 
U EEN BREED GAMMA AAN 
Machinebescherming en een zo zuiver mogelijk product 
zijn de twee belangrijkste redenen voor het toepassen 
van magneetsystemen. Onze magneetsystemen worden 
vooral in de voedings-, veevoeder-, plastic- en 
recyclage-industrie toegepast. 

Rond,
waterdicht magneetrooster

Vierkant,
waterdicht magneetrooster

EEN GREEP UIT ONS AANBOD
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Magneetsysteem met vierkant magneetrooster

Onze magneetsystemen zijn 
geschikt voor: 

• Voedingsindustrie

• Farmaceutische industrie

• Keramische industrie

• Kunststofindustrie

• Veevoederindustrie

ROOSTERMAGNEETSYSTEMEN

Deze bestaan uit meerdere roostermagneten 
boven elkaar geplaatst. Vaak zijn dit twee of 
drie roostermagneten die dan in een complete 
behuizing samengebouwd worden. 
Deze zijn leverbaar met manuele reiniging of 
halfautomatische en automatische reiniging. 
Deze magneetsystemen zijn eveneens volledig 
op maat leverbaar in samenspraak met de klant.
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ONZE ANDERE OPLOSSINGEN
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Teststaafjes/-chips/-kaarten  

voor Metaaldetectoren en  

Röntgen-Inspectiesystemen 

Verkrijgbaar met certificaat 

 

Testers worden gebruikt voor de periodieke evaluatie van het functioneren van metaaldetectoren en 
X-ray inspectiesystemen onder de HACCP-richtlijnen. 
 

In elke tester zit een kogel uit een gedefinieerd materiaal, dat een extern object vertegenwoordigt. De 
metaal detector of X-ray inspectiesysteem moet dit object zeker detecteren.	   

 
Er is een scala aan verschillende vormen, afmetingen en materialen van de bal die beschikbaar zijn 
voor het optimaliseren van uw productieproces. 
 

Alle modellen worden op aanvraag geleverd met een certificaat, bijvoorbeeld voor de indiening van 
de audit.  

 

Materiaal en kleuren voor de testers 

Categorie Materiaal Standaard kleur Transparant kleur 
Ferrous Chroomstaal Zwart 962 Rood 4T56 

Messing Geel 229 Groen 6T66 
Brons Geel 2252 Groen 6600 

 
Non-Ferrous 

Aluminium Oranje 363 Oranje 3T19 
RVS 316 (“V4A”) Blauw 751 Blauw 7T97 RVS 
RVS 304 (“V2A”) Blauw 727 Blauw 7703 

Keramiek Keramiek Rood 4494 - 
Quartzglas Rood 431 - Glas 

Kalk-natron-glas Rood 433 Roze 127/32005 
 

Hieronder vindt u de afmetingen en de prijzen en heeft u de mogelijkheid om uw bestelling in te 
vullen. 

DYNAMISCHE WEGING

DOSERING

VOCHTIGHEIDSMETING

CHECKWEIGHERS

RÖNTGENINSPECTIE

STATISCHE WEGING

AAN-BOORD WEGING

NIVEAUSCHAKELAARS, 
FLOWDETECTIE EN FLOWMETING

BANDBEVEILIGING

METAALDETECTIE

TESTKAARTJES VOOR METAALDETECTIE
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Detectie en besturing van de microprocessor
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Data overdracht
naar elke PC via de
ingebouwde USB
poort of optionele
netwerk aansluiting

Intuïtieve Inspectieresultaten
Beknopte inspectiestatistieken worden op het scherm weergegeven
en de beelden van de afgekeurde producten kunnen weer opgeroepen
worden om nader te onderzoeken. De productiedata wordt per shift
voor maximaal een maand opgeslagen en kan via de USB-poort of
optionele Ethernet verbinding naar een PC gestuurd worden voor
verdere analyse (zie tabel 2).

do
pp

ia
vu

.b
e

W
I_

PR
O

M
AG

_N
L_

20
19

.0
7


