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Detektor kovů 
pro velké produkty
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Auto-Learn Setting

Intuitivní provoz
Snadný provoz zajišťuje barevný 
dotykový 7palcový displej. Přehledný 
grafický návod uživatelům umožňuje 
pracovat efektivně.

Nový průvodce výrobkem usnadňuje 
nastavení pomocí jednotlivých ilustrovaných 
pokynů.

Chytrý návod podporuje každodenní operace 
a údržbu pomocí srozumitelných a stručných 
zpráv.

Zabudované obrazovky pro řešení 
problémů pomáhají snížit chybné vyřazení 
a zlepšují výkon.

Jedinečné chybové a alarmové kódy minimalizují 
nutnost odstavit zařízení tím, že nabízejí návod a 
snižují potřebu servisní podpory.

The conveyor belt is easily removed for quick
maintenance and cleaning (washdown 
models only).

Tool free belt removal
Sloped surfaces on the top of a detector 
head to allow water to run off easily.

Superior  hygiene
The roller's outer element is safely fixed, 
preventing objects, clothing or fingers from 
getting caught in the inner rotating element.

Pinch point prevention

Designed with safety and hygiene in mind

Rotary part Fixed part

Vysoká citlivost a stabilita detekce
Zabudované zpracování digitálního signálu (čeká na udělení patentu) 
lépe izoluje účinek výrobku a minimalizuje jeho dopad na detekci, 
což vede k vynikajícímu výkonu. 

Opakovatelný, 
spolehlivý výkon
Proces automatického učení 
optimalizuje nejlepší fázi, frekvenci a 
algoritmus detekce pro duální 
simultánní frekvence.
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Inovativní detektor kovů M6 od společnosti 
Anritsu, dostupný ve velkém formátu.
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Vynikající snížení 
účinku produktu 
přístroje M6-h

Back & Forth feature makes new product 
setup easier by repeatedly feeding during 
auto-learn.

The optional reverse rejection feature
allows no-good product handling without a
dedicated rejection unit.

Reverse operation to reduce operator workload

Back-and-forth auto-setting Reverse rejection (Optional)

NG OK

Conveyor runs in both 
directions automatically

With a conveyor width of just 700 mm, the M6-h gives you more usable inspection area than the previous model. 
Aperture heights range between 50 mm and 400 mm, and conveyors are available in lengths of 1200 mm, 1500 mm, 
and 1800 mm.

Compact design with inspection flexibility for a wide range of products

Pass height of 50 mm

Overall width:
73 mm narrower 
than a previous 
model

Belt width:
50 mm wider than 
a previous model

Previous modelNew model

Bulk products

Nový velký detektor kovu od společnosti Anritsu přináší bezkonkurenční výkon 
technologie M6-h s duální frekvencí pro větší volně ložené a balené výrobky. 
V době, kdy se zpřísňují normy týkající se kvality, vám M6-h pomůže dodržovat 
předpisy a vyhnout se nákladným reklamacím.
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Frequency Algorithm

Auto-Learn Setting

The 7-inch wide color touchscreen 
provides easy operation. Clear 
graphical guidance enables users to 
work efficiently.

Intuitive operation

New Product Wizard simplifies setup with 
step-by-step illustrated instructions.

Smart Guide supports daily operations and 
maintenance procedures through clear, 
concise messaging.

Built-in troubleshooting screens help to 
reduce false rejects and improve 
performance.

Unique error and alarm codes minimize 
downtime by offering guidance and 
reducing the need for service support.

Vyjmutí pásu bez nářadí
Dopravní pás lze snadno sundat pro rychlou 
údržbu a čištění (pouze u omyvatelných 
modelů).

Vynikající hygiena
Povrchy v horní části detekční hlavy se 
svažují, aby mohla voda snadno odtékat.

Ochrana proti skřípnutí
Vnější část válce je upevněná bezpečně tak, aby 
se do vnitřní rotující části nemohly dostat 
předměty, oblečení nebo prsty.

Rotující část Pevná část

Built-in digital signal processing (patent pending) better isolates 
product effect and minimizes its impact on detection, resulting in 
outstanding performance.

High detection sensitivity and stability

The auto-learn process optimizes the
best phase, frequency and detection 
algorithm for the dual simultaneous
frequencies.

Repeatable, 
reliable performance
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Anritsu's innovative M6 metal detector is 
now available in large format.
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M6-h's superior 
product effect 
reduction

Funkce tam a zpět usnadňuje nastavení 
nového výrobku opakovaným plněním během 
automatického učení.

Volitelná funkce zpětného vyřazení umožňuje 
manipulaci s nevyhovujícím výrobkem bez 
použití vyřazovací jednotky.

Zpětný provoz pro snížení pracovního zatížení operátora

Automatické nastavení tam a zpět Zpětné vyřazení (volitelné)

NG OK

Pás se automaticky 
pohybuje v obou směrech

Kompaktní konstrukce s flexibilitou kontroly široké škály výrobků
M6-h je vybaven pásem, který je 700 mm široký, a poskytuje tak více prostoru ke kontrole než předchozí model. Výška 
otvoru se pohybuje mezi 50 mm a 400 mm, a dopravní pásy jsou dostupné v délce 1 200 mm, 1 500 mm a 1 800 mm.

Výška průchdou od 50mm

Navržen s přihlédnutím k bezpečnosti a hygieně

Celková šířka: 
73mm užší než 
předchozí 
model

Šířka pásu: 
50mm širší než 
předchozí model

Předchozí modelNový model

volné produkty

Anritsu's new large metal detector brings the unrivaled performance of M6-h dual-frequency 
technology to larger bulk and packaged products. As quality standards get tougher, the 
M6-h can help you comply with regulations and avoid costly complaints.



The production line in the 
palm of your hand.
All your production data - anywhere, anytime

Visual information sharing to maximize plant production

With QUICCA Monitor, individual users can customize the display 
with information they require, enabling quick data analysis for 
fast, accurate decisions.

High level production line overview showing: Conveyor on/off, 
production counts, and reject counts. Production information 
can be viewed simultaneously from multiple locations.

QUICCA provides visualization of inspection system status, production data, 
and quality analysis. Installation is simple and inexpensive.

Monitor current production vs target levels and plan completion 
times based on actual production rates.

Gain an accurate understanding of overall production efficiency 
and the details behind the numbers so you can focus resources 
and attention where they are needed most.

The production line in the 
palm of your hand.
All your production data - anywhere, anytime

Displays historical and current production status Displays real-time details for each machine

View production line status, trends, and events at a glance Displays operating ratio, performance and quality indicators,
and Overall Equipment Effectiveness (OEE).

Detektor pro objemné produkty

Specifikace

Vnější rozměry

Fotobuňka

Indikátor

Detekční
hlava

64 dia.
váleček

64 dia.
váleček

Dopravník

M20 60 dia.
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Maximální šířka pásu

Maximální šířka detekce

710
W2

Směr
toku

Nouzové vypínácí tlačítko

 Model W1 W2
ACF/ACW 1200 846
ADF/ADW 1500 1146
AEF/AEW 1800 1146

 Model H1 H2
KDS7005 50 842
KDS7010 100 842
KDS7015 150 892
KDS7020 200 942
KDS7025 250 992
KDS7030 300 1042
KDS7035 350 1092
KDS7040 400 1142

Celková délka: 1200 mm
KDS7005ACF/ACW
KDS7010ACF/ACW 
KDS7015ACF/ACW 
KDS7020ACF/ACW 
KDS7025ACF/ACW 
KDS7030ACF/ACW 
KDS7035ACF/ACW 
KDS7040ACF/ACW

Celková délka: 1500 mm
KDS7005ADF/ADW 
KDS7010ADF/ADW 
KDS7015ADF/ADW 
KDS7020ADF/ADW 
KDS7025ADF/ADW 
KDS7030ADF/ADW 
KDS7035ADF/ADW 
KDS7040ADF/ADW

Celková délka: 1800 mm
KDS7005AEF/AEW
KDS7010AEF/AEW 
KDS7015AEF/AEW 
KDS7020AEF/AEW 
KDS7025AEF/AEW 
KDS7030AEF/AEW 
KDS7035AEF/AEW 
KDS7040AEF/AEW

Jednotky: mm
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NE-voděodolný Voděodolný

Model
KDS7005AC/AD/AE KDS7010AC/AD/AE KDS7015AC/AD/AE KDS7020AC/AD/AE KDS7025AC/AD/AE KDS7030AC/AD/AE KDS7035AC/AD/AE KDS7040AC/AD/AE
F W F W F W F W F W F W F W F W

Výška průchodu 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm
Maximální šířka průchodu 700 mm
Šířka pásu 600 mm
Displej 7palcový barevný TFT LCD
Ovládání Dotykový displej (start, stop a domovská stránka jsou přímá tlačítka)
Paměť předvoleb Max 200
Balení produktů Výrobky ve všeobecných a hliníkových obalech
Detekční metoda Simultánní dvoj-frekvenční magnetizační detekce
Rychlost pásu 1 26 m/min (50 Hz), 31 m/min (60 Hz)
Max. hmotnost produktu2 Maximálně 50 kg
Detekce kovu Vyřazovací signál na výstupu a pípnutí, nebo zastavení pásu a pípnutí

Napájení3 100 Vac +10 %, jedna fáze, 50/60 Hz; 110 Vac +10 %, 115 Vac +10 %, 120 Vac +10 %, jedna fáze, 60 Hz; 200 Vac +10 %, 220 Vac 
+10 %, 230 Vac +10 %, jedna fáze, 50/60 Hz, nebo 240 Vac +10 %, jedna fáze, 50 Hz

Spotřeba energie 400 VA, náporový proud 50 A (typ), (20 ms nebo méně)
Max. hmotnost 199 kg 196 kg 199 kg 202 kg 205 kg 208 kg 211 kg 214 kg
Provozní podmínky 0 °C až 40 °C, relativní vlhkost 30 % až 85 %, nekondenzující
Stupeň krytí Typ F (voděodolnost není vyžadována): IP30, typ W (voděodolný): IP66

Exteriér Typ F (voděodolnost není vyžadována): lakovaný (indikátor a detekční hlava: nerezavějící ocel (SUS304)),
Typ W (voděodolný): nerezavějící ocel (SUS304)

1: K dispozici jsou i jiné rychlosti pásu, než jsou uvedeny výše. Obraťte se na naše obchodní zástupce pro více informací.
2: Celkový součet výšky výrobku na pásu.
3: Do objednávky uveďte jeden z těchto požadavků na napájení.
Poznámka: Tvar (délka, šířka a výška) výrobků určených ke kontrole se liší dle typu vyřazovače.
Poznámka: Hladina hluku detektorů kovu nepřesahuje 70 dB (A).

Specifikace



The production line in the 
palm of your hand.
All your production data - anywhere, anytime

Vizuální sdílení údajů pro maximalizaci výroby

QUICCA monitor umožňuje jednotlivým uživatelům upravit zobrazení 
informací, které požadují, a rychlou analýzu dat pro rychlé a přesné 
rozhodování.

Přehled výrobní linky na vysoké úrovni zobrazující: Zapnutí/vypnutí 
dopravníku, počty výroby a počty zmetků. Výrobní informace lze 
prohlížet současně z více míst.

QUICCA poskytuje vizualizaci stavu kontrolního systému, výrobních dat a analýzu 
kvality. Instalace je jednoduchá a nenákladná.

Získejte přesné porozumění o celkové výrobní účinnosti a podrobné 
údaje o číslech, abyste mohli zaměřit své zdroje a pozornost tam, 
kde jsou potřeba nejvíce.

The production line in the 
palm of your hand.
All your production data - anywhere, anytime

The production line in the 
palm of your hand.
All your production data - anywhere, anytime

Zobrazuje historický a aktuální stav výroby Zobrazuje podrobné údaje o jednotlivých 
strojích v reálném čase

Prohlédněte si stav výrobní linky, trendy a události

Monitorujte aktuální výrobu vs. cílovou úroveň a časy dokončení 
plánu na základě skutečné rychlosti výroby.

Zobrazení indikátorů provozního podílu, výkonu a 
kvality, a celkové účinnosti zařízení (OEE)

Large Aperture Metal Detector
Major Specifications

External Dimensions

Photocell

Indicator

Detector 
head

64 dia.
Roller

64 dia.
Roller

Conveyor

M20 60 dia.

60
2

H
1

Pa
ss

 h
ei

gh
t

45
0 

to
 5

50
Li

ne
 h

ei
gh

t
H

2
±5

0

10
40

W1

300

700
Maximum pass width

Maximum detection width
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Flow 
direction 

Emergency stop switch

Model W1 W2
ACF/ACW 1200 846
ADF/ADW 1500 1146
AEF/AEW 1800 1146

 Model H1 H2
KDS7005 50 842
KDS7010 100 842
KDS7015 150 892
KDS7020 200 942
KDS7025 250 992
KDS7030 300 1042
KDS7035 350 1092
KDS7040 400 1142

Overall length: 1200 mm
KDS7005ACF/ACW
KDS7010ACF/ACW
KDS7015ACF/ACW
KDS7020ACF/ACW
KDS7025ACF/ACW
KDS7030ACF/ACW
KDS7035ACF/ACW
KDS7040ACF/ACW

Overall length: 1500 mm
KDS7005ADF/ADW
KDS7010ADF/ADW
KDS7015ADF/ADW
KDS7020ADF/ADW
KDS7025ADF/ADW
KDS7030ADF/ADW
KDS7035ADF/ADW
KDS7040ADF/ADW

Overall length: 1800 mm
KDS7005AEF/AEW
KDS7010AEF/AEW
KDS7015AEF/AEW
KDS7020AEF/AEW
KDS7025AEF/AEW
KDS7030AEF/AEW
KDS7035AEF/AEW
KDS7040AEF/AEW

Units: mm
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Non-Waterproof Waterproof

Výrobní linka 
jako na dlani
Veškerá vaše výrobní data – kdekoli, kdykoli
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Large Aperture
Metal Detector
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