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Metal
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Γιατί Metal Detectors Mettler-Toledo Safeline
Προστατεύουν την εικόνα σας

Εύκολοι στοv χειρισμό

Υψηλό επίπεδο ευαισθησίας στην ανίχνευση
οποιουδήποτε μετάλλου, είτε αυτό είναι
ανοξείδωτο ατσάλι, σίδηρο, αλουμίνιο, μεγέθους
έως και εξαιρετικά μικρών διαστάσεων.

Εξαιρετικά εύκολοι στοv χειρισμό, τόσο κατά τη
διάρκεια ρύθμισης και συντήρησης από τους
τεχνικούς όσο και από τους απλούς χειριστές στο
πεδίο. Οθόνη touch screen και πίνακαs ελέγχου με
γραφικό περιβάλλον, που καθοδηγεί τον χειριστή
με ευκολία σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Αυξάνουν την απόδοση
παραγωγής σας
Σχεδιασμένοι για μεγάλες ταχύτητες, με ρύθμιση
σύμφωνα με τις ανάγκες σας, απόλυτα χρηστικοί,
εύκολοι στον καθαρισμό, με το μικρότερο
ποσοστό εσφαλμένης απόρριψης (false rejects).
Με ενσωματωμένο ΟΕΕ reporting (Overall
Equipment Effectiveness), δίνοντας τη δυνατότητα
παρακολούθησης της διαθεσιμότητας, απόδοσης
και ποιότητας του ανιχνευτή ως μέρους του
συνολικού ΟΕΕ της γραμμής παραγωγής και
μειώνοντας τα downtimes στο ελάχιστο.

Εναρμονίζονται με τους πιο
αυστηρούς κανόνες ασφαλείας
Αρθρωτή (modular) σχεδίαση, προσαρμοσμένη να
συνάδει με τους πιο αυστηρούς κανόνες της
σύγχρονης Βιομηχανίας & Λιανεμπορίου. Κάδοι
απόρριψης με δυνατότητα κλειδώματος, πρόσβαση
με κωδικό και λειτουργία LOTO (Lock Out Tag Out)
για μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία.

Λογισμικό ProdX
Το λογισμικό ProdX της Mettler-Toledo Safeline παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα δεδομένα που συλλέγονται
από τα συστήματά της. Υποστηρίζει αυστηρά πρότυπα ποιοτικού ελέγχου, μεγιστοποιεί τη βελτιστοποίηση
παραγωγής και απλοποιεί τη λειτουργία γραμμής.

Διασυνδεσιμότητα
Αποκτήστε πρόσβαση στα δεδομένα σας από οπουδήποτε
και ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας το λογισμικό της Metal-Toledo
Safeline ProdX. Τώρα μπορείτε να αποκτήσετε απομακρυσμένη
πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του ProdX:
Παρακολουθήστε όλα τα συμβάντα
και λάβετε άμεσες ειδοποιήσεις
Παρακολουθήστε την ορθή λειτουργία
των συστημάτων σε πραγματικό χρόνο
Διαχειριστείτε όλες τις ρυθμίσεις
Δημιουργία και προβολή όλων των αναφορών
και των αρχείων καταγραφής συμβάντων
Σας βοηθά να διαχειριστείτε την παραγωγή και την απόδοση της
γραμμής, την ποιότητα και τη συμμόρφωση των προϊόντων σας, αλλά
και να διαχειριστείτε όλα τα δεδομένα άμεσα και αποτελεσματικά
από το γραφείο σας.
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CUSTOMER
CARE
Compliance
Η ομάδα τεχνικών μας γνωρίζει όλες τις
προδιαγραφές που χρειάζεται να τηρείτε, για
να έχετε εξασφαλισμένη ποιότητα προϊόντος
και καλή σχέση με τον καταναλωτή.

Expertise
Οι τεχνικοί μας εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται
συνεχώς στα κεντρικά της Mettler-Toledo Safeline, για
να είναι η τεχνογνωσία μας απόλυτα εναρμονισμένη
με το επίπεδο τεχνολογίας Mettler-Toledo Safeline.

After Sales Support
Διασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη,
προσφέροντας ολοκληρωμένα συμβόλαια συντήρησης
με πολλαπλές δυνατότητες λύσεων, ώστε να μπορείτε
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να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο την τεχνογνωσία
και την εμπειρία της ομάδας μας.
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