
Systemy kontroli rentgenowskiej Dymond S  
i Dymond D
Bezpieczeństwo i jakość wysokich produktów

Dymond S i Dymond D niezawodnie wykrywają ciała obce w pionowych, 
wysokich opakowaniach. Precyzyjne przetwarzanie obrazu przy dużych 
prędkościach, kompaktowa konstrukcja higieniczna i porty komunikacyjne 
umożliwiają łatwe zintegrowanie z istniejącymi procesami produkcyjnymi. 

Bezkompromisowe bezpieczeństwo puszek, opakowań typu TetraPak,  
pojemników szklanych

Zawsze właściwe rozwiązanie dla każdej z tych aplikacji:

Wykrywając niezawodnie ciała obce jak metal, 
szkło, kamienie i różne tworzywa sztuczne,  
Dymond S i D gwarantują wysoką jakość i  
bezpieczeństwo produktów.

Także do kontroli napełniania i odrzutu  
uszkodzonych opakowań.

Zwarta konstrukcja i budowa higieniczna  
ułatwiają obsługę, konserwacje i czyszczenie.

Uniwersalna komunikacja poprzez SPC@Enterprise, 
OPC-UA, Modbus i Ethernet wspomaga procesy  
Przemysłu 4.0

Kontrola  
napełniania

Statystyka Detekcja ciał 
obcych

  niezawodna detekcja przy dużym  
przepływie

  maksymalne bezpieczeństwo dzięki  
wielostronnemu prześwietlaniu  
(Dymond D) stwarza nowe możliwości 
kreowania opakowań

 łatwa integracja i instalacja

  szybkie, łatwe czyszczenie dzięki  
higienicznej konstrukcji

  przygotowanie do koncepcji  
„Przemysł 4.0”

Korzyści



Systemy rentgenowskie Dymond S i D

Specyfikacje techniczne

Wszystkie modele z serii Dymond S są standardowo wyposażone w:
  zintegrowany system chłodzący Nema4X, łatwy w czyszczeniu
  generator monoblok 500W, zapewniający duże przepływy oraz mały 

   nakład pracy podczas instalacji i konserwacji
  szykanę oraz osłonę

Dymond D jest zawsze w wyposażeniu zamawianym według indywidualnych potrzeb użytkowników,  
z stosowną szykaną i osłoną (rozwiązanie „pod klucz”).

Parametry Dymond S Dymond D

Moc 80 kV, 6 mA 2 × 90 kV, 9 mA (podwójna lampa)

Dokładność detekcji 0,8 mm (standard) lub 0,4 mm (opcjonalnie) 0,4 mm

Prędkość taśmy (wejście) do 90/90 m/min do 60/120 m/min

Zatwierdzenia CE, UL508A CE, UL508A

Zabezpieczenia SIL 3. Kategoria IV PL, E, magnetyczne SIL 3. Kategoria IV PL, E, magnetyczne

Panel operatora Ekran dotykowy 15” Ekran dotykowy 21,5”

Temperatura pracy +5°C do 38°C +5°C do +35°C

Chłodzenie maszyny 1.100 W chłodzenie powietrzem wewnątrz –  1.500 W IP34 chłodzenie powietrzem  
(standard) albo 1.900 W Nema 4X  
(opcjonalnie)

–  4,3 kW zewnętrzne chłodzenie wodne  
(obieg zamknięty)

Względna wilgotność powietrza  20% do 90% brak kondensacji 20% do 90% brak kondensacji

Wyjścia cyfrowe dostępne dostępne

Port USB Tak Tak

Połączenie sieciowe Ethernet Ethernet

Ciśnienie powietrza 5,5 do 6,9 bar (do odrzutnika) 4 do 6,9 bar (do odrzutnika i przesłony)

Bezpieczeństwo promieniowania FDA CFR 21 part 1020,40
(dostępne inne regionalne certyfikaty)

FDA CFR 21 część 1020,40
(dostępne inne regionalne certyfikaty)

Stopień ochrony Zewnętrzna obudowa: Nema 4X
Tunel inspekcyjny: IP65

Zewnętrzna obudowa: IP34 (standard),
Nema 4X (opcjonalnie)
Tunel inspekcyjny: IP65

Zasilanie 230 VAC ±10% 
50/60 Hz / max. 25 A

230 VAC ±10%
50/60 Hz / max. 41 A

Ciężar (w standardowej konfiguracji) 700 kg 1.400 kg

Wysokość transportowa 800–1.100 mm 740–1.060 mm

Opcjonalnie z  
OPC-UA i  

połączeniem z  
SPC@Enterprise
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Rysunki techniczne

Widok z przodu

Wyłącznik bezpieczeństwa

Widok z boku

Widok z góry

Dymond S – z szykaną (standard)

Wszystkie wymiary w mm



1373

17
79

 ±
 1

00

14
06

Widok z przodu

Dymond S – bez szykany (opcja)

Wszystkie wymiary w mm

Widok z boku

Widok z góry
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Zakres promienia rentgenowskiego 

h: wysokość produktu
b: szerokość produktu
bmax: maksymalna szerokość produktu
hmax, max: maksymalna wysokość produktu przy maksymalnej szerokości
hmax, min: maksymalna wysokość produktu przy minimalnej szerokości
Hmin, Hmax: maksymalna i minimalna wysokość wiązki promienia

Dymond S i D

Wartości dla Dymond S (Wartości dla Dymond D) w mm
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Widok z przodu

Rzut izometryczny

Widok z boku

Widok z góry

Dymond D – z przykładem szykany



Strefy martwe

Bez martwych stref

Wszystkie urządzenia tych serii gwarantują niezawodną kontrolę wysokich produktów, z dodatkowymi  
funkcjami pozwalającymi na zapewnienie ich jakości. Ciała obce jak metal, szkło, kości i różne tworzywa 
sztuczne są wykrywane w pionowo stojących opakowaniach i wyeliminowane z linii produkcyjnej.  
Szerokie spektrum standardowych funkcji gwarantuje jakość i integralność produktów, np.:

Dymond S i D – kontrola jakości i integralności produktów w linii

Kontrola kompletności Odrzut uszkodzonych  Kontrola napełnienia 
 opakowań

Dymond D dzięki technologii podwójnej lampy i prześwietlaniu z wielu stron eliminuje niedostępne obszary i 
niepewności związane z kątem patrzenia. Dzięki temu wykrywane są również zanieczyszczenia pod zakrętką, 
przy ściankach lub na dnie pojemnika, a także płaskie ciała obce (także szkło w szkle).

Dymond D – większe bezpieczeństwo dzięki prześwietlaniu z wielu stron

Detekcja szkła w szkle

Dwa promienie wykrywają więcej niż jeden: brak martwych  
obszarów przy kontroli szklanych pojemników 

Po obróceniu o 90° widać wyraźnie:
Małe zanieczyszczenia przy ściankach pojemnika

Przykład: duży cienki odłamek szkła zostaje wykryty dzięki  
technologii podwójnej lampy

„Sideshooter” z jedną i dwoma lampami Ciała obce przy brzegu pojemnika



Przemysł 
chemiczny

Możliwości komunikacji Dymond S i D

Minebea Intec Aachen GmbH & Co. KG 
Am Gut Wolf 11 
52070 Aachen, Germany

Phone +49.241.1827.0

sales.ac@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com

Rev. 11/2019

Podane szczegóły techniczne służą wyłącznie do opisania produktów 
i nie mogą być traktowane jako gwarantowane właściwości w sensie prawnym.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Nasze produkty i rozwiązania, wymienione w tej karcie katalogowej,  
mają znaczenie w następujących branżach:

Systemy detekcji rentgenowskiej Dymond S i D

Opcje

Różnorakie opcje zwiększają możliwości:

  dostęp zdalny 
  sygnał akustyczny
  podłączenie do SPC@Enterprise
  port OPC-UA
   wariant bez szykany w przypadku  
występowania takiej w istniejącej linii 

 

   konstrukcja szykany łącznie z osłoną  
(wg indywidualnych wymagań)

   rozwiązanie „pod klucz” z separacją, odrzutem itp. 
(wg indywidualnych wymagań)

  umowy serwisowe
  rozszerzona gwarancja

W celu prowadzenia systematycznej kontroli i analizy wydajności maszyn i linii,  
urządzenia tych serii można łatwo integrować z istniejącymi liniami produkcyjnymi.
 
Oferujemy porty:

  SPC@Enterprise 
  OPC-UA
  Modbus
  Ethernet

SPC@Enterprise od Minebea Intec przetwarza dane pomiarowe w cenne informacje, wspomagające  
zapewnienie jakości i bezpieczeństwo produkcji oraz przyczyniające się do wzrostu efektywności.

Przygotowanie do koncepcji Przemysł 4.0
Opcjonalnie z  

OPC-UA i  
połączeniem z  

SPC@Enterprise

Przemysł  
spożywczy

Przemysł
farmaceutyczny

Przemysł
kosmetyczny


