
Monitorização correia transportadora

Para maior segurança e economia
  de correias transportadoras
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Máxima segurança e eficiência
 
Todos os componentes de uma correia transportadora deterioram-se 
permanentemente devido ao desgaste, carga dinâmica ou simplesmente 
através de o envelhecimento, que aumenta muitos riscos. 

Para garantir o funcionamento seguro e econômico da correia, é necessário um 
monitoramento consistente da condição da correia. 

O sistema de monitoramento da correia transportadora CBGuard Life 
Extender fornece informações permanentes sobre a condição do seu correias 
transportadoras, em tempo real.

A condição de cada milímetro cúbico da correia transportadora está 
emoperação contínua com dados de setpoint. 
Cada crítica a mudança desencadeia uma reação, até parar a sistema de 
transporte com defeitos ameaçadores.
 
O software não só produz um vídeo com os defeitos de correia identificados, 
mas também informa sobre o que está quebrado onde e quão grave é.

Máximo uso possível da sua 
correia transportadora.

Informação do correia em
 tempo real, onde quer que esteja.
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Cada milímetro cúbico sob 
controle constante.

Detecção e processamento 
automático de danos.

Conhecimentos completos sobre a condição da correia
 
O CBGuard Life Extender detecta todos os defeitos do elemento de tensão, tais 
como quebras de cordas, corrosão, bolhas e deslocamentos. 

Buracos, objetos estranhos, cordas emergentes, danos nas bordas, abrasão 
desigual da placa de cobertura, mesmo uma limpeza insuficiente da correia, são 
precisamente sinalizadas. 

O CBGuard Life Extender pode determinar a espessura exata da correia 
usando um sistema de laser. Isso garantirá a substituição oportuna da correia 
transportadora. 

Se os correas devem ser recondicionados, o CBGuard pode determinar o tempo 
ótimo para ele, bem como os segmentos em questão.

A condição do correia pode ser observada em qualquer lugar do mundo. 

Nenhum outro sistema fornece tanta riqueza de informações precisas sobre 
todas as partes de uma correia transportadora.
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Prevenção de consequências fatais

As emendas são as áreas mais fracas de uma correia transportadora, elas 
apresentam maior risco, com conseqüências potencialmente devastadoras. 
 
O CBGuard Life Extender verifica todas as emendas.
Cada emenda é ajustada individualmente ao estado nominal. 

Todo desvio intolerável gera um alarme. Se houver mudanças significativas na 
emenda, o mecanismo irá parar automaticamente. 
A detecção atempada de tais problemas evita acidentes graves.

Os pontos de intervenção do software podem ser programados de acordo com 
os desejos do operador.

A CBGuard já demonstrou sua eficácia, economia e confiabilidade em mais de 
300 sistemas de transporte.

O correio é parado antes que uma 
emenda falhe.
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Redução de custos
 
O dano detectado na correia pode ser corrigido no melhor momento possível. 

Paradas desnecessárias do transportador, uma exacerbação do dano ou uma 
substituição desnecessariamente precoce do correia devido a hipóteses são 
evitadas. 

Como obter a quantidade máxima de serviço da sua correia transportadora. 

O CBGuard digitaliza toda a correia transportadora; cada milímetro cúbico é 
gravado. Portanto, ele pode ser conectado em rede com outros componentes do 
seu sistema de transporte, indústria de palavras-chave 4.0.

O scanner CBGuard é uma parte importante da manutenção preventiva.

O correia é digitalizado e parte da 
„Internet das coisas“.

É evitada uma mudança prematriz 
no correia.
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Os mais avançados algoritmos de detecção de danos 

Usar um CBGuard Life Extender é seguro.

O gerador gera radiação eletromagnética da eletricidade. 
Os raios-X penetram na correia transportadora e atingem a placa do detector. 
Lá, os disparos em tons de cinza são gerados em função da absorção das áreas 
da correia transportadora.
O software explora esta gravação e atribui-lhes incidentes definidos.  
 
A fonte de raios-X está isolada. Além disso, uma vedação protege o dispositivo. 
Fora da cerca, a radiação é <1 μSv/h (microSievert por hora). Isto está em 
conformidade com os regulamentos internacionais.

O sistema não contém uma fonte natural de radiação (radionuclídeo)!

Maior confiabilidade e baixos 
requisitos de manutenção.
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Fácil instalação

O design compacto eo baixo peso do CBGuard permitem uma instalação fácil e 
rápida; quase todos os sistemas de transporte oferecem um local adequado. 
A posição mais favorável é em uma base na parte inferior da planta. 
O correia deve passar pelo CBGuard sem ser adiado.

Podem ser necessárias precauções, tais como rolos duplos para uma correção 
lisa do cinto, a tampa ou o limpador adicional, dependendo das condições de 
operação.    
 
Todas as funções do CBGuard Life Extender são controláveis remotamente via 
TCP/IP. 
O software é executado no Windows 10 Professional. 

A operação é intuitiva e muito simples.

Baixa manutenção

O CBGuard Life Extender requer pouca manutenção.
É operado de forma contínua ou por apenas uma rodada por dia, semana ou 
mês, de acordo com as preferências do operador.

Começa automaticamente e gera um relatório de inspeção constantemente atu-
alizado com os defeitos do correia.
 
A vida do tubo de raios-X é limitada. Alterar o módulo do tubo do gerador é fácil 
e seguro. O scanner relata no tempo a falha iminente de um tubo. 

Para perguntas sobre a qualificação do pessoal operacional e regulamentos ofi-
ciais em seu país, estamos à sua disposição.

O CBGuard Life Extender está disponível para larguras de correia até 3200 
mm, para espessuras de correia até 60 mm, para velocidades de até 9 m/s e 
virtualmente todo o comprimento da correia.

Mais de 300 sistemas
usado com sucesso.
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Conhecimento insuperável
sobre todo o correia.

Maior segurança.
Reduzindo os custos.

Schafshagenberg 31A 
D-21077 Hamburg, Alemanha
www.cbguard.info
info@cbg.website

Copyright CBG - 20200128
O conteúdo deste folheto foi

  criado ao nosso melhor conhecimento.
Todas as informações não são vinculativas.

Reservamo-nos o direito a qualquer informação
  a qualquer momento devido a novos desenvolvimentos.

  Não há responsabilidade por informações nesta brochura.
  aceito. „CBGuard“ é uma marca internacionalmente protegida.

O novo padrão para todas as correias 
transportadoras importantes.


