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حداکثر ایمنى و کارایى نوار نقاله

نوارنقاله ها همیشه در حین بهره بردارى تحت تنش هاى متعددى قرار مى گیرند؛ به غیر از تنش هاى نرمال ناشى 
از خمش هاى متناوب نوارنقاله در حین کار، در اثر برخورد مداوم مواد و همچنین استهالك ناشى از پرتاب مواد و 

برخورد به اجزاى استراکچر و اجسام خارجى همیشه در معرض خطرهاى زیادى قرار دارند.

توقف و صدمات نوارنقاله در حین کار اغلب پیامدهاى غیر قابل جبرانى به همراه خواهد داشت؛ به همین خاطر تشخیص 
به موقع آسیب ها و مشکالت نوارنقاله به محض وقوع آنها اهمیت زیادى پیدا مى کنند، تا بتوان هر چه سریعتر نسبت 

به رفع به موقع مشکالت نوار، قبل از توقف و آسیب هاى جدى تر اقدامات الزم را پیش بینى کرد.

CBGuard به طور پیوسته کلیۀ اطالعات را ضبط کرده و آنها را با مقادیر مجاز مقایسه میکند. به محض آسیب جدى 
به نوار، به طور خودکار به اپراتور هشدار مى دهد.

نرم افزار هوشمند این سیستم نه تنها یک ویدیوى زنده از شرایط کارى نوار نمایش داده، بلکه نوع آسیب، شدت و 
محل وقوع آن را گزارش مى دهد.

چنانچه نیاز به تعمیر آسیب هاى ایجاد شده بر روى نوارنقاله باشد، CBGuard مى تواند زمان بهینه براى انجام تعمیرات  
را نیز تعیین نماید.

امکان بهره بردارى از نوارنقاله تا پایان 
عمر مفید و مطمئن آنها مقدور مى باشد

دستگاه CBGuard که بر روى مسیر برگشت نوارنقاله نصب شده است.



آگاهى کامل از وضعیت نوارنقاله

این نرم افزار یک آنالیز هوشمند و جامع از آسیب هاى بالقوه بر روى نوارنقاله را ارائه مى کند. به محض وقوع آسیب هاى 
نوارنقاله حتى آنهایى که از بیرون قابل رویت نمى باشند (مانند صدمه به استیل کوردها) را نیز تشخیص داده و اپراتور 

را از وقوع آن به منظور رفع سریع عیوب مطلع مى نماید.

دستگاه CBGuard هر نوع آسیب مانند کنده شدن و تاول زدن کاور، اجسام خارجى، کابل هاى بیرون زده، آسیب هاى 
لبه نوارنقاله و استهالك غیر طبیعى کاور و حتى عمل نکردن تمیزکننده ها (Scraper) را نیز تشخیص و اعالم مى کند.

دستگاه CBGuard ضخامت کاور باقى مانده از نوارنقاله را اندازه گیرى کرده و به موقع، زمان تعویض بعدى نوارنقاله را 
تعیین مى کند.

در حال حاضر هیچ سیستم مشابهى قابلیت ارائه ى چنین اطالعات دقیقى در مورد کلیه ى ابعاد نوارنقاله را ندارد؛ 
عالوه بر این CBGuard امکان ارسال اطالعات را از طریق اینترنت به صورت آنالین بر روى هر سیستم کامپیوترى در 

دنیا فراهم مى کند.

مانیتورینگ پیوسته و
تشخیص آسیب ها به صورت خودکار

هر میلى متر مکعب از نوارنقاله 
در کنترل کامل مى باشد
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جلوگیرى از عواقب جبران ناپذیر در رفتن اسپالیس (اتصال نوارنقاله)

اسپالیس ضعیف ترین ناحیه نوارنقاله مى باشد و سیستم هاى انتقال مواد را در معرض خطرات جدى قرار مى دهد. 
دستگاه CBGuard کلیۀ اسپالیس هاى نوارنقاله را اسکن و شناسایى مى نماید؛ هر اسپالیس به طور مستقل در بانک 

اطالعاتى شناسایى و آدرس دهى مى گردد.

هر نوع تغییر در شرایط اسپالیس که نشان دهنده عیوب آن مى باشد، هشدار داده مى شود و حتى در صورت تغییر 
غیر طبیعى در ابعاد و ساختار داخلى اسپالیس که مى تواند منجر به در رفتن کامل اسپالیس و توقف نوار بگردد، 

نوارنقاله متوقف مى شود.

در صورت درخواست، کارشناسان CBGuard  قادر به ارائۀ خالصه اى از وضعیت کلى نوارنقاله و ارائۀ راهکار مناسب 
براى تعمیر و بهبود عملکرد نوارنقاله ها مى باشند.

توقف نوارنقاله قبل از در رفتن اسپالیس

 نماى کلى از اسپالیس نوارنقاله استیل کورد
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کاربرد CBGuard در کاهش هزینه هاى عملیاتى

دستگاه CBGuard هر میلیمتر مکعب از کل نوارنقاله را به اطالعات دیجیتال قابل پردازش در سیستم اینترنتى شبکه هاى 
صنعتى (IIoT) تبدیل مى کند و بر اساس شرایط موجود نوارنقاله، زمان بعدى نگهدارى و overhaul نوارنقاله ها را برنامه 
ریزى کرده و بدین ترتیب از پیشرفت آسیب هاى جدى نوارنقاله و توقف هاى بى برنامه ى آن که بسیار زیان بار مى باشد 

جلوگیرى به عمل مى آورد.

دستگاه CBGuard با انجام اسکن دقیق از نوارنقاله از تعویض پیش از موقع نوارنقاله ناشى از آسیب هاى آن جلوگیرى 
کرده و نوارنقاله تا پایان عمر مفید و مطمئن آن قابل بهره بردارى مى باشد.

دستگاه CBGuard ضخامت کاور باقى مانده از نوارنقاله را اندازه گیرى کرده و به موقع، زمان تعویض بعدى نوارنقاله را 
تعیین مى کند و بدین ترتیب اطالعات مهمى در اختیار تیم تعمیرات و بهره بردارى معادن و کارخانجات قرار مى دهد 

که مى تواند کمک شایانى به برنامه ریزى هاى تعمیرات و نگهدارى باشد.

حداکثر دسترسى به
 اطالعات خروجى از نوارنقاله

اطالعات دیجیتالى نوارها،
بخشى از lloT میشوند
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CBGuard Life Extender

CBGuard عدم تشعشع زیان بار از دستگاه

سیستم مانیتورینگ CBGuard مجهز به تکنولوژى رادیوگرافى شبیه به سیستم مورد استفاده در عکسبردارى پزشکى 
(رادیولوژى) مى باشد. در حال حاضر هیچ سیستم مشابهى قابلیت ارائه ى چنین اطالعات دقیقى در مورد کلیه ى ابعاد 

نوارنقاله را ندارد.

اشعهX تولید شده با استفاده از جریان برق به داخل نوارنقاله نفوذ کرده و بر اساس میزان جذب اشعه در اجزاى مختلف 
نوارنقاله تصویرى سیاه-روشن (کنتراست) را ایجاد مى کند.

منبع تابش عایق مى باشد؛ در نزدیکى دستگاه میزان تشعشع کمتر از  1μSv / h  مى باشد که معادل اسکن هاى 
مورد استفاده در فرودگاه بوده که هیچ گونه آسیبى به پرسنل نرسانده و این سیستم حاوى مواد رادیو نوکلئیدى نمى 

باشد.

اطالعات لحظه اى نوارنقاله از هر مکان

CBGuard  کامًال قابل اطمینان و
 بدون نیاز به نگهدارى
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 CBGuard راه اندازى آسان

طراحى جمع و جور و وزن کم آن اجازه نصب سریع و ساده را در هر موقعیتى به بهره بردار مى دهد و با کلیۀ سیستم 
هاى نوارنقاله اى سازگار است.

موقعیت نصب ترجیحى در مسیر برگشت نوار مى باشد. نوارنقاله در زمان عبور از دهنۀ دستگاه CBGuard بایستى 
مسطح باشد. دسترسى به برق و امکانات ارتباطى و فونداسیون بتونى تنها الزامات نصب این سیستم مى باشد.

بیش از سیصد سیستم در کل دنیا
در حال بهره بردارى مى باشد



 
Schafshagenberg 31A
21077 Hamburg, Germany

w w w . c b g . w e b s i t e
i n f o @ c b g . w e b s i t e

CBGشرکت             آلمان در ایران
تهران - خیابان شریعتى، کوچه بهروز، شماره 7
1 9 1 3 6 6 3 9 8 9 کدپستى:                 
تلفن:                      90 74 27 22 21 98+
تلفن همراه:              23 88 479 919 98+

cbg.iran@gmail.comپست الکترونیک:

چرا سیستم مانیتوریگ نوارنقاله؟
با توجه به اهمیت و نقش کلیدى سامانه هاى 
هر  بردارى،  بهره  در  مواد تک خطى  انتقال 
ساله ضرر و زیان بسیارى ناشى از توقف هاى 
پیش بینى نشده و تعویض زودهنگام نوارنقاله 
به صنایع و معادن کشور تحمیل مى شود. 
طبق بررسى هاى بعمل آمده 80٪   از نوارنقاله 
پایان  و  کامل  استهالك  از  قبل  ایران  هاى 
عمر طبیعى نوارنقاله تعویض مى شوند و ساالنه 
صرف  نوارنقاله  خرید  براى  هنگفتى  هزینه 

مى شود. 
انجام  و  نوارنقاله  از وضعیت  آگاهى کامل  با 
برنامه ریزى هاى نگهدارى و رفع به موقع صدمات 
مى توان از توقف و ساعت-خواب هاى هزینه بر 
جلوگیرى نمود و نوارنقاله را تا پایان عمر مفید 

آن مورد بهره بردارى قرار داد.

دفتر مرکزى:

Phone: +49 151 2610 6670
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