


Kết quả đánh giá vận hành hiển thị 
theo dạng đồ thị:

(Từng chấm là từng lượt kiểm tra, đường kẻ ngang 
là ngưỡng phát hiện kim loại)

NG

OK

Ngưỡng

Máy dò tự động lựa chọn kiểu dò phù hợp nhất với trạng thái sản phẩm được kiểm tra (có 5 kiểu kiểm
 tra cơ bản). Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn những khó khăn khi phải lựa chọn kiểu kiểm tra phù hợp 
với sản phẩm đặc biệt.

Hiển thị số đếm - lịch sử vận hành:

Chạm thay đổi màn hình Hiển thị thang đo:

Màn hình cảm ứng

Màn hình màu cảm ứng hiển thị các hình ảnh minh họa và các chú thích mô tả rất dễ hiểu về tiến trình vận 
hành đồng thời cho phép thiết lập máy dễ dàng (vận hành theo trực quan) và đảm bảo sử dụng dễ dàng.

Nguyên lý hoạt động của máy dò kim loại
Khi kiểm tra phát hiện vật thể kim loại lạ trộn lẫn trong sản phẩm, trường từ
tính bị thay đổi do ảnh hưởng của vật thể kim loại này. Máy dò kim loại dò ra
sự thay đổi này để tìm thấy vật thể kim loại bị trộn lẫn, máy có thể dò được
nhiều chủng loại kim loại khác nhau.

MÁY DÒ KIM LOẠI
Máy dò kim loại được sử dụng rộng rãi như một hệ thống phát hiện các vật thể kim loại lạ trộn lẫn trong
sản phẩm, cho phép kiểm tra không tiếp xúc và không phá hỏng sản phẩm. Hơn nữa, khi kết hợp máy 
dò kim loại và máy phân loại, hệ thống hoàn toàn tự động phát hiện và loại bỏ sản phẩm lỗi.



Các tính năng tối ưu

Chức năng đặc biệt ECP

Chức năng ECP loại bỏ tác động của sản phẩm và đảm bảo độ
nhạy cao. Chức năng này đặc biệt hiệu quả trong việc kiểm tra 
các sản phẩm chứa lượng lớn nước hoặc muối.

Bước sóng đôi
Sử dụng phương pháp kiểm tra bước sóng đôi giúp có thể dò 2

loại vật thể kim loại khác nhau. (Square là hãng đầu tiên sử dụng
công nghệ kiểm tra bước sóng đôi số trên thế giới. Với 10 năm kinh
nghiệm, công nghệ được sử dụng cho các máy sản xuất lớn và
hàng loạt).

Tính năng mới “V mode inspection”

Tối ưu hóa độ nhạy của máy dò trong một số ứng dụng.

Hoạt động kiểm tra ổn định:

Chức năng “phase follow-up function” chống lại bất kỳ lỗi vận
hành nào phát sinh do hình dạng sản phẩm, nhiệt độ, hay sự
thay đổi vị trí của sản phẩm bên trong cuộn dò.

Độ dày của vỏ cuộn (coil case) đủ để loại trừ các tác động của
tiếng ồn gây nhiễu từ môi trường bên ngoài.
Cấu trúc của máy được thiết kế chịu được các rung động vật lý,
cần trang bị thiết bị chống rung động.

Tính năng “History” được nâng cao:

Lịch sử lưu trữ những sự kiện
trong quá trình vận hành khi
thay đổi thiết lập máy và lịch sử
báo lỗi phần mềm của máy.

Hiển thị các số liệu thông số
máy liên quan trong quá trình
vận hành và ghi nhận các số liệu
sản phẩm đã kiểm tra.

Có thể kiểm tra lại các thông số
sau khi dò, việc này sẽ giúp cho
người vận hành tránh những sai
sót trong quá trình dò.

Vệ sinh dễ dàng:

Thân máy bằng thép không gỉ tương thích tiêu chuẩn HACCP (loại chống nước).
Băng tải, cấu trúc khung cho phép vệ sinh dễ dàng.
Tiêu chuẩn IP66 - kết cấu bảo vệ chống bụi chống nước.

Các tiêu chuẩn chứng nhận:

PL ISO HACCP
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SD3-30 Type
Model

Chiều rộng tối đa khung dò (mm) 300

Chiều cao tối đa khung dò (mm) 60 80 100 120 150 180

Độ nhạy (mm)
Fe

SUS304

Ø0.4

Ø0.7

Ø0.4

Ø0.7

Ø0.5

Ø0.8

Ø0.5

Ø1.0

Ø0.6

Ø1.0

Ø0.6

Ø1.0

Tốc độ băng tải (đề nghị) 24m/phút (50Hz)

Kích thước băng tải (có thể thay đổi) 1200mm (chiều dài) x 220mm (chiều rộng dây belt)

Khi phát hiện kim loại Dây belt dừng, còi báo hiệu hoặc máy loại bỏ sản phẩm lỗi (option)

Trọng lượng tải 3kg

Nguồn điện theo yêu cầu AC200V ±10%, 50/60Hz

Trọng lượng tham khảo (kg) 82 82 83 84 86 88

SD3-30 Type: Được ứng dụng để kiểm tra sản phẩm đóng gói nhỏ như trong thủy sản, nông 
sản... Sản phẩm đi qua khung dò có chiều rộng < 300mm và chiều cao tối đa 180mm.

SD3-45 Type
Model

Chiều rộng tối đa khung dò (mm) 450

Chiều cao tối đa khung dò (mm) 80 100 120 150 180 210 270

Độ nhạy (mm)
Fe

SUS304

Ø 0.5

Ø 0.8

Ø 0.5

Ø 0.9

Ø 0.6

Ø 1.0

Ø 0.6

Ø 1.2

Ø 0.7

Ø 1.2

Ø 0.8

Ø 1.5

Ø 1.0

Ø 2.0

Tốc độ băng tải (đề nghị) 24m/phút (50Hz)

Kích thước băng tải (có thể thay đổi) 1200mm (chiều dài) x 350mm (chiều rộng dây belt)

Khi phát hiện kim loại Dây belt dừng, còi báo hiệu hoặc máy loại bỏ sản phẩm lỗi (option)

Trọng lượng tải 3 ~ 10kg

Nguồn điện yêu cầu AC200V±10%, 50/60Hz

Trọng lượng tham khảo (kg) 107 108 109 112 115

SD3-45 Type: Được ứng dụng để kiểm tra các sản phẩm đóng gói trong thủy sản, nông sản & 
nông nghiệp... Sản phẩm đi qua khung dò có chiều rộng < 450mm và chiều cao tối đa 370mm.

* Model SD3-45 Type: 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4514, 4515, 4517, 4518,
 4520, 4521, 4525, 4527, 4530, 4532, 4535, 4537.

SD3-60 Type
Model

Chiều rộng tối đa khung dò (mm) 600

Chiều cao tối đa khung dò (mm) 70 90 110 140 170 200 250 300 350

Độ nhạy (mm)
Fe

SUS304

Ø0.5

Ø1.0

Ø0.6

Ø1.2

Ø0.6

Ø1.2

Ø0.6

Ø1.5

Ø0.7

Ø1.5 Ø1.5

Ø0.8

Ø1.5

Ø0.8 Ø1.0

Ø2.0 Ø2.0

Ø1.2

Tốc độ băng tải (đề nghị) 24m/phút (50Hz)

Kích thước băng tải (có thể thay đổi) 2000mm (chiều dài) x 500mm (chiều rộng dây belt)

Khi phát hiện kim loại Dây belt dừng, còi báo hiệu hoặc máy loại bỏ sản phẩm lỗi (option)

Trọng lượng tải < 30kg

Nguồn điện theo yêu cầu AC200V±10%, 50/60Hz hoặc AC220V±10%, 50/60Hz

Trọng lượng tham khảo (kg) 186 187 188 194 199 202 204 210 216

Máy SD3-60 Type: Được ứng dụng để kiểm tra các sản phẩm đóng gói lớn trong thủy sản, 
nông sản & nông nghiệp... Sản phẩm đi qua khung dò có chiều rộng < 600mm và chiều cao 
tối đa 500mm.
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Model

Chiều rộng tối đa khung dò (mm) 800

Chiều cao tối đa khung dò (mm) 130 160 190 250 300

Độ nhạy (mm)
Fe

SUS304

Ø

Ø

0.8

1.5

Ø

Ø

0.9

1.5

Ø1.0

Ø 1.5

Ø

Ø

1.2

2.0

Ø

Ø

1.5

2.4

Tốc độ băng tải 24m/phút (50Hz)

Kích thước băng tải 2000mm (chiều dài) x 700mm (chiều rộng dây belt)

Khi phát hiện kim loại Dây belt dừng, còi báo hiệu hoặc máy loại bỏ sản phẩm lỗi (option)

Trọng lượng tải < 40kg

Nguồn điện theo yêu cầu AC200V 10%, 50/60Hz hoặc AC220V 10%, 50/60Hz

Trọng lượng tham khảo (kg) 223 226 229 237 245

SD3-80 Type: Thường được ứng dụng để kiểm tra các sản phẩm đóng gói siêu lớn như trong
 
cao tối đa 350mm.
thủy sản, nông sản & nông nghiệp... Sản phẩm đi qua khung dò có chiều rộng < 800mm và chiều

*Model SD3-80 Type: 8005, 8007, 8009, 8011, 8013, 8016, 8019, 8025, 8035

Model

Đường kính cuộn dò (mm) Ø80 Ø100 Ø130 Ø150 Ø180 Ø200 Ø250

Đường kính sản phẩm cho phép
(Giá trị tham khảo) (mm)

Ø 60 Ø 80 Ø110 Ø130 Ø160 Ø180 Ø230

Độ nhạy (mm) Fe

SUS304

Ø 0.4

Ø 0.7

Ø 0.4

Ø 0.7

Ø 0.5

Ø 0.8

Ø 0.5

Ø 0.8

Ø 0.6

Ø 1.0

Ø 0.7

Ø 1.2

Ø 0.8

Ø 1.5

Công suất
(tham khảo)

Dạng bột

Dạng hạt

1t/h

2t/h

2t/h

4t/h

3.5t/h

7t/h

5t/h

10t/h

7t/h

14t/h

9t/h

18t/h

15t/h

30t/h

Khi phát hiện kim loại Dây belt dừng, còi báo hiệu hoặc máy loại bỏ sản phẩm lỗi (option)

Nguồn điện yêu cầu AC200V 10%, 50/60Hz±

± ±

Option Ống bên trong (inner tube)

Trọng lượng (kg) 35 37 45 50 52 53 58

Máy dò kim loại ống tròn: Thường được ứng dụng để kiểm tra các sản phẩm như: gạo, bột 
mì, bánh mì vụn, snack, ngũ cốc,các hạt tròn nhỏ,v.v.. Máy dò kim loại dạng ống tròn rất thích
hợp kiểm tra sản phẩm đang đổ (rơi) từ trên xuống, cuộn dò có thể được lắp vào ống dẫn.

SD3-80 Type

Circular type metal detector

Drop type metal detector

Model

Chiều rộng tối đa khung dò Ø 87 82X282

Độ nhạy (mm)
Fe

SUS304

Ø 0.4

Ø 0.7

Ø 0.5

Ø 1.0

Phương pháp loại sản phẩm Kết hợp bộ chống rung (damper) - máy phân loại

Nguồn điện yêu cầu AC200V 10%, 50/60Hz±

Yêu cầu nguồn khí 0.5 - 0.7 MPa

Công suất (tham khảo)
Dạng bột 2t/h

Dạng hạt 4t/h

Dạng bột 6t/h

Dạng hạt 12t/h

Trọng lượng (kg) 99 170

Máy dò kim loại sản phẩm dạng rơi: Thường được ứng dụng để kiểm tra các sản phẩm như:
gạo, bột mì, bánh mì vụn, snack,ngũ cốc, các hạt tròn nhỏ, v.v.. Máy dò kim loại dạng ống tròn 
rất thích hợp kiểm tra sản phẩm đang đổ (rơi) từ trên xuống, máy được tích hợp phân loại sản 
phẩm lỗi.

-

-

- -



Pipe transfer type metal detector

Model

Độ nhạy (mm)
Fe

SUS304

0.4

0.7

Ø

Ø

Đường kính bên trong của
cuộn dò khi mở (coil opening)

Ø 100

Kích thước ống (inch) 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Độ cao của lối vào/ lối ra 750mm

Hình dạng vòng sắt đệm (Ferrule shape) Vòng sắt đệm IDF

Lưu lượng tối đa (l/h) tham khảo 500 1200 2000 4500 7000

Khả năng chịu được áp suất (MPa) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.3

Khả năng chịu nhiệt ( C)̊ 50 50 50 50 50

Cách thức phân loại sản phẩm lỗi Van bóng 3-way dẫn động bằng khí

Điều kiện vận hành van bóng
Nhiệt độ hoạt động từ -5 C đến 95 C̊

Áp suất tối đa: 0.7MPa, IP5
̊

Nguồn điện hoạt động AC200V (50/60Hz)

Áp suất khí lúc vận hành 0.5 - 0.7 MPa

Kích thước ống (vòi) khí 6.0mmØ

Lượng khí tiêu thụ (lúc vận hành) 0.5l

Phụ kiện Chìa móc (hook spanner), cái kẹp (lối vào, lối thoát ra của sản phẩm tốt)

Tùy chọn Bộ hiển thị (indicator), Ống sắt đệm (SUS: chống nước)

Trọng lượng tham khảo (kg) 91 94 100 107 111

Máy dò kim loại dạng di 
chuyển ống: Chuyên ứng 
dụng để kiểm tra các sản 
phẩm di chuyển bên trong
ống dẫn. Ống dẫn có thể 
tháo ra chỉ với một nút bấm
giúp vệ sinh dễ dàng.

Metal detector for needles
Model

Chiều rộng tối đa khung dò (mm) 325 485 770 980

Chiều cao tối đa khung dò (mm) 50 170 250

Độ nhạy (mm) Fe 0.6 (SUS   1.0)Ø Ø Ø1.2 Ø2.0 Ø2.0

Tốc độ băng tải (đề nghị) 24m/phút (50/60Hz)

Kích thước băng tải
Chiều rộng

Chiều dài

200

1800

350

2200

500

2600

700

2800

Khi phát hiện kim loại Dây belt dừng, còi báo hiệu hoặc máy loại bỏ sản phẩm lỗi (option)

Trọng lượng tải 20kg 30kg

Nguồn điện theo yêu cầu
AC200V  10%
50/60Hz - 300VA

±
3 phase AC200V  10%, 50/60Hz±

Coil type Concentric loop coil Opposed coil

Trọng lượng tham khảo (kg) 210 300 380 500

Metal detector for needles: Máy dò kim loại cho cây kim có kích thước nhỏ, chuyên dùng để kiểm tra trong may 
mặc. Từ tính của cây kim tạo ra rất nhỏ không thể phát hiện nhưng có thể phát hiện với loại máy dò này.

Special machine

Vertical type Drop type Top seal Wide typeCoaxial and opposed type
(Two coil types are used)

-



Hệ thống có thể phát hiện được nhiều vật liệu khác nhau, vật liệu nào có tỷ trọng
càng lớn càng dễ phát hiện.

Dò được nhiều loại sản phẩm:

Các vật lạ trong túi nhôm hoặc lon chúng
ta không thể nhìn thấy từ bên ngoài, máy
vẫn có thể dò được.

Hệ thống có thể dò được vật lạ và hình dạng vật trong cùng thời điểm.

Hệ thống sử dụng tia X với mức năng lượng rất nhỏ, tia X phát ra và đóng lại bằng công 
tắc nên tia X không còn trong sản phẩm sau khi đã qua hệ thống kiểm tra.

Hệ thống vận hành thân thiện người dùng:



Chi phí vận hành thấp, tuổi thọ của máy cao.

Máy sử dụng cổng dò hình thang tối ưu việc sử dụng số tia X phát ra để 
chiếu sản phẩm. Cổng dò luôn sáng trong suốt thời gian tia X được phát 
ra, có rèm chì hoặc cửa sập để chống rò tia X tránh ảnh hưởng đến người 
vận hành.

SX2554W Bulkflow

Model SX2554W Bulkflow

Kích thước khung dò 240mm (R) x 40mm (C)

Tải trọng 5kg

Tốc độ băng tải 15 ~ 45 m/ p

Chiều rộng dây belt 270mm

Độ nhạy Phi 0.3mm sắt hoặc inox dạng bi, đá, xương cứng, nhựa đặc...

Màn hình Màn hình LCD cảm ứng màu TFT 12.1 inch

Cấu trúc Thân chính bằng inox 304, băng tải chống nước, cấp độ bảo vệ IP-66

Công suất tia Điện áp (max) 50 kV, cường độ 5.0mA, công suất tối đa 150W

Môi trường hoạt động Nhiệt độ: 0 ~ 35 C, Độ ẩm: 30-85%, không ngưng tụ̊

Trọng lượng 135kg

Nguồn điện AC100V  10% / AC200V  10% 1.0kVA 50/60Hz± ±

Chiều cao băng tải 750  50mm±

Máng hứng đầu vào 
sản phẩm

Độ cao

Độ rộng

841mm

210mm

Cao độ đầu ra sản phẩm 569mm

Độ cao của lượng sản phẩm tính từ mặt belt 40mm

SX2054W / SX2554W / SX4074W

Model

Kích thước khung dò 195mm(R) x 120mm(C) 240mm(R) x 120mm(C) 390mm(R) x 150mm(C)

Tải trọng 5kg

Tốc độ băng tải 15 ~ 45m / p

Chiều rộng dây belt 270mm 420mm

Độ nhạy Phi 0.3mm sắt hoặc inox dạng bi, đá, xương cứng, nhựa đặc...

Màn hình Màn hình LCD cảm ứng màu TFT 12.1 inch

Cấu trúc Thân chính bằng inox 304, băng tải chống nước, cấp độ bảo vệ IP-66

Công suất tia
Điện áp (max) 50kV, cường độ 2mA

công suất tối đa 100W

Điện áp (max) 50kV, cường độ 5.0mA

công suất tối đa 150W

Điện áp (max) 75kV, cường độ 8.0mA

công suất tối đa 300W

Môi trường hoạt động Nhiệt độ: 0~35 C, Độ ẩm: 30-85%, không ngưng tụ ̊

Trọng lượng 135kg 185kg

Nguồn điện AC100V  10% / AC200V  10% 1.0kVA 50/60Hz± ± AC200V±10% / AC200V±10% 
1.5kVA 50/60Hz

Chiều cao băng tải 750±50mm

Option: Bộ chống ngưng tụ (nhiễu nước trong)
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