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„CEIA THS 21“ 

SERIJA 
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„CEIA THS 21“ serija 

Modernus metalo detekcijos sprendimas 

Užtikrinamas atitikimas FDA 21CRF110 

reikalavimams dėl žmonėms skirto maisto 

gamybos, pakavimo arba laikymo. 
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„CEIA THS 21“ serija 

Pagrindinės modelio pasirinkimo instrukcijos 

SAUSI PRODUKTAI (užkandžiai, milteliai ir granulės) 

ALIUMINIO FOLIJOJE ĮPAKUOTI PRODUKTAI 

METALIZUOTOJE PLĖVELĖJE ĮPAKUOTI PRODUKTAI 

ŠALDYTI PRODUKTAI 

DRĖGNI PRODUKTAI (marinuoti maisto produktai, mėsa, žuvis, sūris, salotos, skysčiai) 

„THS/21“ ARBA 

„THS/MS21“ 

„THS/MS21“ 

„THS/MS21“ 

„THS/MS21“ 

„THS/MN21“ 
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„CEIA THS 21“ serija 

Pristatome „THS/21E“ 

Savybės „THS/21E“ „THS/21“-„THS/MS21“ 

Jautrumas Didelis Ypač didelis 

Detekcijos technologija 3F Daugiaspektris 

Automatinio testavimo funkcija Ne Taip 

Automatinis detekcijos efektyvumo 

vertinimas 

Ne Taip 

Apsaugos laipsnis IP65 IP66 ir IP69K 

Gaminių atmintis 250 500 

Įvykių įrašymas 1000 5000 

Ekrano tipas Abėcėlinis 

skaitmeninis 

OLED ekranas,  4 

x 20 simbolių 

Grafinis OLED, 128 x 64 

pikseliai 

Vietinis programavimas 4 mygtukai 

3 su dviguba 

funkcija 

16 mygtukų 

3 su dviguba funkcija 

Abėcėlinių skaitmeninių duomenų įvedimas Ne Taip 

Greitos prieigos funkcija Ne Taip 

 

„THS/21E“ yra puiki galimybė įsigyti 21 serijos metalo detektorių už prieinamą kainą. 
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„CEIA THS 21E“ serija 

Pagrindinės modelio pasirinkimo instrukcijos 

SAUSI PRODUKTAI (užkandžiai, milteliai ir granulės) 

METALIZUOTOJE PLĖVELĖJE ĮPAKUOTI PRODUKTAI 

ŠALDYTI PRODUKTAI 

DRĖGNIPRODUKTAI (marinuoti maisto produktai, mėsa, žuvis, sūris, salotos, skysčiai) 

„THS/21E“ (300 kHz) 

„THS/21E-3F“ 

„THS/21E“ (300 kHz) 

„THS/21E“ (150 kHz) 

„THS/21E“ (75 kHz) 

 „THS/21E-3F“ 

„THS/21E“ (300 kHz) 

„THS/21E“ (150 kHz) 

„THS/21E-3F“ 

„THS/21E“ (150 kHz) 

„THS/21E“ (75 kHz) 

 „THS/21E-3F“ 
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„THS/G21“  

Skirti naudojimui laisvai krentantiems produktams 

Dėl skaitmeninės antenos (DSP) siunčiamo signalo analizės užtikrinamas ypač aukštas tikslumo lygis, atsparumas 

trukdžiams bei garantuojamas veikimo stabilumas. 

 

METALO DETEKTORIUS 

 

MAITINIMO VALDYMO 

SKYDELIS 
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„THS/FBB“ ir „THS/MBB“ KONVEJERIŲ PATIKROS 

SISTEMOS 
 

Naujosios „CEIA THS 21“ konvejerių 

patikros sistemos yra naujovė maisto rinkos 

srityje ir pasižymi toliau aprašytais 

privalumais: 
 

Daugiaspektrė technologija 

 

Maksimalus lankstumas 

 

Verslo klasės efektyvumas 

 

Pažangos nauda 
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„THS/FBB“ ir „THS/MBB“ KONVEJERIŲ PATIKROS 

SISTEMOS 
 

PAGRINDINĖS SAVYBĖS 
 

Konvejerio juostoje yra integruotas metalo detektorius 

ir išmetimo sistema. 

 

Pilnai atitinka HACCP kriterijus. 

 

Skaitmeniniu būdu reguliuojamas juostos greitis. 

 

Aukštas atsparumo aplinkos trikdžiams lygis. 

 

Labai didelis jautrumas visiems magnetiniams ir 

nemagnetiniams metalams, įskaitant nerūdijantį 

plieną. 

 

Automatinis produktų galiojimo įsiminimas ir 

sekimas. 

 

Maksimaliam produktų galiojimo subalansavimui 

galima rinktis daugiaspektrę technologiją. 

 

Maksimalus lankstumas: visus komponentus galima 

naudoti abiem pusėmis. 

 

Lengva atlikti valymo ir patikros darbus. 

 

Atmintyje galima įrašyti 500 produktų, kurie 

pasirenkami naudojant vietinį programavimą arba 

tinklo programinę įrangą. 

 

Galima nustatyti 40 vartotojų, kuriems priskiriamas 

atskirtas vartotojo prisijungimo vardas ir slaptažodis. 

 



 

MAITINIMO VALDYMO SKYDELIS 

Pilnai integruoto prijungimo užtikrinamas efektyvumas 
 

ŠIE VALDYMO 

SKYDELIAI YRA 

ĮTRAUKTI Į SISTEMĄ 

PAGAL UL 508A IR CSA-

C22.2 NR. 14-05 

 

BRŪKŠNINIO 

KODO 

NUSKAITYMO 

PRIETAISAS 

 

ANTENA 

 

SIGNALINIS 

ŠVYTURĖLIS 

 
KODAVIMO 

ĮRENGINYS 

 
AVARINIAI 

MYGTUKAI 

 
PIRMASIS SEKOJE 

KONVEJERIS 

 

UŽSIPILDŽIUSIO 

ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIO 

FOTOELEMENTAS 

 NUIMTO ŠIUKŠLIŲ 

KONTEINERIO 

JUTIKLIS 

 

VARIKLIS 

 

IŠMETIMO PATVIRTINIMO 

FOTOELEMENTAS 

 

SEKANTIS SEKOJE 

KONVEJERIS 

 

SINCHRONIZATORIA

US FOTOELEMENTAS 

 

ŽEMO SLĖGIO 

JUTIKLIS 

 

IŠMETIKLIS 

 

ASMENINIS 

KOMPIUTERIS 

 

NUOTOLINIO 

VALDYMO BLOKAS 

(pasirenkamas) 

 

CEIA VALDYMO 

SKYDELIS (maitinimo 

valdymo skydelis) 
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„THS/FFV21“ IR „THS/FFV21S“ 

INTEGRUOTOS SISTEMOS SU METALO 

DETEKTORIUMI IR IŠMETIMO VOŽTUVU 
 

Siekiant pritaikyti visiems naudojimo būdams, siūlomi standartiniai 

vamzdžių dydžiai. 

 

AISI 316L nerūdijančio plieno konstrukcija. 

 

Labai kompaktiškas dydis. 

 

Greitas ir efektyvus veikimas: galima pasiekti spartų išmetimo greitį 

ir tikslumą, drauge užtikrinant minimalų atmesto produkto kiekį. 

 

Vamzdžiai pagaminti iš antistatinės medžiagos ir yra sertifikuoti kaip 

tinkami sąlyčiui su maisto produktais. 
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„THS/PL21“ 

SKYSTIEMS IR KLAMPIEMS PRODUKTAMS 
 

Siekiant pritaikyti visiems naudojimo būdams, 

siūlomi standartiniai vamzdžių dydžiai. 

 

AISI 316L nerūdijančio plieno konstrukcija, 

atitinkanti IP66 ir IP69K apsaugos lygių 

reikalavimus („THS/PLMS21“). 

 

Lengvai atliekami valymo ir patikros darbai. 

 

Įrengimui reikalingas minimalus plotas. 

 

Prijungimui prie pakavimo į maišelius ir 

sandarinimo įrenginių siūlomas platus 

sujungimų asortimentas. 
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„THS/PLV 21“ 

INTEGRUOTA SISTEMA SU IŠMETIMO VOŽTUVU SKYSTIEMS 

IR KLAMPIEMS PRODUKTAMS 

 

Siekiant pritaikyti visiems naudojimo būdams, siūlomi 

standartiniai vamzdžių dydžiai. 

 

AISI 316L nerūdijančio plieno konstrukcija, atitinkanti IP66 

ir IP69K apsaugos lygių reikalavimus („THS/PLMS21“). 

 

Lengvai atliekami valymo ir patikros darbai. 

 

Įrengimui reikalingas minimalus plotas. 

 

Labai aukštas patikimumo lygis. 

 

Maksimalus operatoriaus saugumas. 
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„THS/PLVM21“ 

INTEGRUOTA SISTEMA SU IŠMETIMO VOŽTUVU 

MĖSAI 

 

Siekiant pritaikyti visiems naudojimo būdams, siūlomi 

standartiniai vamzdžių dydžiai. 

 

AISI 316L nerūdijančio plieno konstrukcija, atitinkanti IP66 

ir IP69K apsaugos lygių reikalavimus („THS/PLMS21“). 

 

Labai kompaktiškas dydis. 

 

Greitas ir efektyvus veikimas: galima pasiekti spartų 

išmetimo greitį ir tikslumą, drauge užtikrinant minimalų 

atmesto produkto kiekį. 

 

Vamzdžiai pagaminti iš antistatinės medžiagos ir yra 

sertifikuoti kaip tinkami sąlyčiui su maisto produktais. 

 



 

„CEIA THS/PH21“ SERIJA 

FARMACINĖS METALO DETEKCIJOS SISTEMOS 

 

„THS/PH21N“ 

FARMACINĖ METALO DETEKCIJOS 

SISTEMA, SKIRTA KOKYBĖS 

KONTROLEI 

 

„THS/PH21N-DT“ 

DULKIŲ NEPRALEIDŽIANTI 

FARMACINĖ METALO DETEKCIJOS 

SISTEMA 

 

„THS/PH21N-WIP“ 

VIETOJE PLAUNAMA FARMACINĖ 

METALO DETEKCIJOS SISTEMA 

 

EFEKTYVUS, NUO 

DULKIŲ 

APSAUGOTAS 

SANDARINIMAS 

 

SPECIALI, 

INTEGRUOTA 

PLOVIMO 

SISTEMA 
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„CEIA THS/PH21“ SERIJA 

FARMACINĖS METALO DETEKCIJOS SISTEMOS 

 

„THS/PH21N-FFV“ 

FARMACINĖ METALO DETEKCIJOS SISTEMA, SKIRTA GRANULIŲ IR 

MILTELIŲ PAVIDALO PRODUKTAMS 

 

JEIGU PAGEIDAUJAMA, 

SIŪLOMA „ATEX 21“ VERSIJA  
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„CEIA THS 21“ 

PRIVALUMAI ir 

EKSPLOATAVIMO 

SAVYBĖS 
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„CEIA THS 21“ SERIJA 

PAGRINDINIŲ SAVYBIŲ APŽVALGA 

 

Puikios detekcijos ir konfigūravimo funkcijos. 

Pažangūs metalo detekcijos sprendimai, kurie atitinka FDA 21 CRF 110 žmonėms skirtų maisto 

produktų gamybos, pakavimo ir laikymo reikalavimus. 

Atitinka FDA 21 CRF, 11 dalies reikalavimus.  

 

Duomenų saugumas 

 
Duomenų vientisumas 

 

Duomenų atsekamumas 
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„CEIA THS 21“ SERIJA 

DETEKCIJA 
 

Didelis jautrumas spalvotiesiems, 

nespalvotiesiems metalams bei nerūdijančiam 

plienui. 

Jautrumo lygis nepriklauso nuo produktų greičio. 

 

Moderni „Auto learn“ funkcija, skirta produkto 

galiojimo subalansavimui 

- Sudėtinio spektro technologija; 

- Dviejų pakopų skaitmeninė procedūra; 

- Labai tiksli ir atkartojama analizė. 

 

PRODUKTO GALIOJIMAS 

PRODUKTO GALIOJIMAS 

UŽTERŠIMO METALU 

SIGNALAS UŽTERŠIMO METALU 

SIGNALAS 
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„CEIA THS 21“ SERIJA 

NAUJA, GLOBALI „AUTO-LEARN“ SISTEMA 
 

„THS 21“ serijoje yra naudojama išskirtinė 

„Autolearn“ sistema, kuri skirta maisto 

produktams. Šios sistemos dėka galima 

optimizuoti detekcijos jautrumą visiems 

metalams, drauge garantuojant 

maksimalų greitį ir tikslumą,o tai reiškia, 

kad atliekami tūkstančiai patogių 

mokymosi ciklų. 

 

 

 

 

 

Užtikrinamas anksčiau nepasiekiamas 

tikslumo ir efektyvumo lygis. 
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„CEIA THS 21“ SERIJA 
NUOLATINĖ INTEGRUOTO AUTOMATINIO KALIBRAVIMO 

KONTROLĖ 

 

Naudojant specifinius signalus, kurie 

siunčiami į metalo detektoriaus perdavimo 

ir gavimo grandinę, yra atliekamas 

nuolatinis detekcijos savybių stebėjimas. 

Atitinkamai subalansuojami bet kokie 

nukrypimai, kuriuos lemia aplinkos 

veiksniai. 
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„CEIA THS 21“ SERIJA 
MODERNI, PATVARI IR NAUDOTOJUI PATOGI SĄSAJA 

 

Pramoninio lygio dizainas 

 

Spartus duomenų įvedimas naudojant prailgintą 

klaviatūrą 

 

 

Lengvai įskaitomas, didelio kontrastingumo grafinis 

ekranas 

 

 

Patvari, nuo pažeidimų apsaugota nerūdijančio 

plieno klaviatūra. 
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„CEIA THS 21“ SERIJA 
MODERNI, PATVARI IR NAUDOTOJUI PATOGI SĄSAJA 

 

Sparčios prieigos funkcija 

 

Didelė produktų atmintis: 500+ įvedamų produktų atmintis, su 

galimybe rūšiuoti pagal abėcėlę ir derinti pagal pavyzdį 
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„CEIA THS 21“ SERIJA 
NUOLATINIO AUTOMATINIO TESTAVIMO FUNKCIJA 

UŽTIKRINA MAKSIMALŲ PRODUKCIJOS SAUGUMĄ 

 

Automatinis ir sertifikuotas sistemos 

jautrumo patikrinimas: jeigu nustatomi 

bet kokie nukrypimai nuo leistinųjų ribų, 

siunčiamas signalas ir įrašoma informaciją 

apie neįprastą padėtį. 
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„CEIA THS 21“ SERIJA 
AUTOMATINIS ĮRENGIMO KOKYBĖS IR SUDERINAMUMO 

SU APLINKA VERTINIMAS 

 

„THS 21“ SERIJA PRISTATO NAUJUS ĮRANKIUS, 
SKIRTUS ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS DARBUS ATLIEKANTIEMS 

TECHNIKOS SPECIALISTAMS. ŠIE ĮRANKIAI LEIS ĮVERTINTI METALO 

DETEKTORIAUS SUDERINAMUMĄ SU APLINKA. 

Matavimai apima: 

Bendro mechaninio ir elektromagnetinio suderinimo įvertinimą; 

Specifinio elektromagnetinio suderinimo įvertinimą bei 

automatinį metalo trikdžių dėl konvejerio juostos laipsnio patikrą. 

Atsižvelgiant į aukštą „THS 21“ metalo detektorių serijos tikslumo 

lygį, pastaroji funkcija tampa dar svarbesnė. 
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„CEIA THS 21“ SERIJA 
VALYMO SAVYBĖS 

 

Konstrukcijai naudojamos FDA ir 

USDA patvirtintos medžiagos. 

 

 

Detekcijos galvutė pagaminta iš AISI 

316L plieno. 

 

Lygūs paviršiai. 

 

Atitinka IP 69K apsaugos klasės 

reikalavimus. 
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„CEIA THS 21“ SERIJA 
PRISIJUNGIMO PRIE „BLUETOOTH“ TINKLO GALIMYBĖ 

 

Prie „Bluetooth“ tinklo prisijungiama 

tiesiogiai, naudojant „Bluetooth“ prietaisą, 

kuris integruotas maitinimo valdymo 

skydelio modelyje.  

Nėra reikalingas joks fizinis kontaktas, todėl 

sutaupomas laikas ir užtikrinamas didesnis 

technikos bei įrangos naudojimo darbus 

atliekančio personalo saugumas. 

 



 

„CEIA THS 21“ SERIJA 
PAŽANGIOS TINKLO KOMUNIKAVIMO FUNKCIJOS 

 

„THS 21“ metalo detektorių serija siūlo platų 

susiejimo galimybių pasirinkimą. 

 

Atsarginių failų serveris 

 

Kokybės užtikrinimo biuras 

 

Išorinė struktūruotos užklausų kalbos 

duomenų bazės serveris 

 

ETERNETAS 

 

ETERNETAS 

 

ETERNETAS 

 

PRODUKCIJOS 

LINIJA NR. 1 

 

PRODUKCIJOS 

LINIJA NR. 2 

 

PRODUKCIJOS 

LINIJA NR. 3 

 

THS produkcija 

 



 

„CEIA THS 21“ SERIJA 
METROLOGINIO TESTAVIMO BANDINIAI 

 

METALO RŪŠIS RUTULIO 

SKERSMUO 

NESPALVOTIEJI METALAI Nuo 0,8 iki 6,5 

SPALVOTIEJI METALAI Nuo 0,8 iki 6,5 

NERŪDIJANTIS PLIENAS Nuo 1,0 iki 9,0 

 

„LACE“ – ELEKTROMAGNETINIO SUDERINAMUMO LABORATORIJA 

Zona Industriale Viciomaggio 52040 AREZZO – ITALIJA 

Telefonas: 0575 4181 – faksas: 0575 418290 – el. pašto adresas: info@emc-lace.com; interneto 

svetainės adresas: www.emc-lace.com 

KOMPETENTINGA ELEKTROMAGNETINIO SUDERINAMUMO ORGANIZACIJA, 

pripažinta telekomunikacijų ministerijos ministro nutarimu, priimtu 1998 m., lapkričio 11 d. 

AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS IŠORINĖ LABORATORIJA pripažinta Universitetų ir mokslinių 

tyrimų ministerijos, pagal įstatymą nr. 46/1982 ir pagal Ministro nutarimą, priimtą 1994 m., gruodžio 15 

d. 

Kalibravimo sertifikatas 

Aprašymas: metalo detektoriams naudojamas, rėmimosi bandinys 

Forma: rutulys 

Skersmuo: 3,0 mm 

Sudėtis: AISI 316 (nemagnetinis) 

Serijos numeris: 20316006654 

Sertifikato numeris: C/20316006654 

Mes patvirtiname, kad aukščiau nurodytas rėmimosi bandinys buvo testuotas ir jo elektromagnetinės 

specifikacijos (savitasis laidumas ir skvarba) matuotame dažnyje atitinka „LACE“ rėmimosi bandinį, 

kurio serijos numeris 20216005848. Bandinio patikrinimui naudota procedūra atitinka „LACE“ 

procedūrą IO-EMC EMC-003 ir ISO 9001 standartą, tokiu būdu užtikrinant atsekamumo principą. 

 

Mūsų kokybės sistema yra sertifikuota kaip atitinkanti ISO 9001 standartą (CSQ nr: 9115.CEI3). 

Temperatūros intervalas: 23±5 °C, drėgmės lygio intervalas: 60±10 %. 

 „LACE“ laboratorijos atsakingas asmuo 

Inžinierius E. Sorini 

Kalibravimo atlikimo data: 2011 03 07 /Parašas/ 

 

 

mailto:info@emc-lace.com
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„CEIA THS 21“ SERIJA 
„THS“ PRODUKCIJA 

 

DUOMENŲ GAVIMAS IR ATASKAITŲ 

KŪRIMAS 

 

Galimybė apjungti ir gauti duomenis iš kelių THS 

metalo detektorių eterneto LAN tinklo dėka. 

 

Galimas prisijungimas prie išorinės duomenų 

bazės (OLE DB) naudojant programuojamą SQL 

instrukcijų rinkinį, skirtą kiekvienam metalo 

detektoriaus įvykiui. 

 

 

Ataskaitų duomenys yra eksportuojami HTML 

formatu, su skaitmeniniu paršu ir CSV formatu. 

 

Atliekama vartotojo autentifikavimo funkcija bei 

elektroninių parašų ir įrašų valdymas. 
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„CEIA THS 21“ SERIJA 
„THS“ PRODUKCIJA 

 

Grafikų kūrimas siekiant apžvelgti 

produkcijos tendencijas. 

 

Vieno metalo detektoriaus arba metalo 

detektorių grupių ataskaitų generavimas ir 

automatinis spausdinimas. 

 

Galima atlikti duomenų vientisumo ir 

operatoriaus audito funkcijas. 

 

Duomenų bazės valdymas ir metalo 

detektoriaus įvykių atsarginės kopijos. 
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DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ 

 

Mėgaukitės 21 metų patirtimi! 

 


