Nasza oferta produktów wykrywalnych
przez detektory metalu i X-Ray
obejmuje:

NARZĘDZIA WYKRYWALNE
DETEKOVATELNÉ NÁSTROJE
DETECTABLE TOOLS

WYKRYWALNE AKCESORIA
SYSTEMÓW MYCIA
DETEKOVATELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
MYCÍ SYSTÉMY
DETECTABLE ACCESSORIES
CLEANING SYSTEMS

WYKRYWALNA OCHRONA
PRACOWNIKA
DETEKOVATELNA OCHRANA
ZAMĚSTNANCŮ
DETECTABL EEMPLOYEE
PROTECTION

WYKRYWALNE PRODUKTY
INŻYNIERYJNE
DETEKOVATELNÉ INŽENÝRSKÉ
PRODUKTY
DETECTABLE ENGINEERING
PRODUCTS

Náš sortiment detekovatelných kovů
a rentgenových paprsků zahrnuje:
Our range of metal and X-Ray detectable
products includes:

WYKRYWALNE WYPOSAŻENIE
BIUROWE
DETEKOVATELNÉ KANCELÁŘSKÉ
POTŘEBY
DETECTABLE OFFICE EQUIPMENT

Produkty wykrywalne przez nas oferowane spełniają dyrektywy UE dotyczących produkcji
żywności oraz stanowią doskonałe uzupełnienie systemów bezpieczeństwa żywności jak
HACCP, BRC, IFS, TFSM i innych.
Naše zjistitelné produkty splňují směrnice EU o výrobě potravin a jsou dokonalým
doplňkem systémů bezpečnosti potravin, jako jsou HACCP, BRC, IFS, TFSM a další.
Our detectable products meet the EU food production directives and are a perfect
complement to food safety systems such as HACCP, BRC, IFS, TFSM and others.

www.salmonhygiene.pl

JAK TO DZIAŁA?

JAK TO FUNGUJE?

HOW DOES THIS WORK?

Produkty wykrywalne wykonane są z różnorodnych
materiałów, które oferują najlepsze możliwości dla
zastosowań spożywczych. Jest to stal nierdzewna lub
tworzywo sztuczne, przeznaczone do kontaktu
z żywnością, ale zawierające w składzie elementy
wykrywalne przez detektory metalu i X-Ray. Mikroelementy metaliczno-magnetyczne, które są rozmieszczone jednolicie w całym produkcie, są w objętości
i stężeniu które pozwala aby wszystkie części były
potencjalnie wykrywalne. W produktach, w których
nie ma możliwości stworzyć takiego składu, a nie występuje zagrożenie ułamaniem ich części, mogą
występować metaliczne paski (np. czepki wykrywalne).
Systemy rentgenowskie mają przewagę nad detektorami metali ponieważ są w stanie wykryć szerszy
zakres ciał obcych w produkcie (np. szkło, metal,
kamienie, kości, jak również niektóre gęstsze
tworzywa sztuczne, np. PCV). Dzieje się to dzięki
większej gęstości tworzywa w stosunku do produktów
spożywczych.

Detekovatelné výrobky jsou vyrobeny z nejrůznějších
materiálů, které nabízejí nejlepší možnosti pro
potravinářské aplikace. Je to nerezová ocel nebo plast,
určené pro styk s potravinami, ale s prvky detekovatelnými detektory kovů a rentgenových paprsků.
Metalicko-magnetické mikroelementy, které jsou
rovnoměrně rozloženy po celém produktu, jsou
v objemu a koncentraci, která umožňuje potenciální
detekci všech částí. V produktech, kde není možné
vytvořit takovou kompozici a nehrozí riziko ulomeni
částí, mohou být kovové pruhy (např. Detekovatelné
čepice).
Rentgenové systémy mají oproti detektorům kovů
výhodu, protože dokážou detekovat širší škálu cizích
těles ve výrobku (např. Sklo, kov, kameny, kosti
a některé hustší plasty, např. PVC). To je způsobeno
větší hustotou materiálu ve vztahu k potravinářským
výrobkům. Dalším prvkem, který pomáhá při detekci
potenciální kontaminace prostřednictvím vizuálního
pozorování, je barva kontrastující s barvou potraviny.
Modrá barva v potravinářských výrobcích prakticky
chybí a právě tato barva se nejčastěji používá pro
výrobu nástrojů, obalů a dalších předmětů
používaných ve výrobní oblasti.

Detectable products are made of a wide variety of
materials that offer the best options for food
applications. It is stainless steel or plastic, intended for
contact with food, but with elements detectable by
metal and X-Ray detectors. The metallic / magnetic
microelements, which are distributed uniformly
throughout the product, are in a volume and
concentration that allows all parts to be potentially
detectable. In products where it is not possible to
create such a composition, and there is no risk of
fracture of their parts, there may be metallic stripes
(e.g. detectable caps).
X-ray systems have an advantage over metal detectors
because they are able to detect a wider range of
foreign bodies in a product (e.g. glass, metal, stones,
bones, as well as some denser plastics, e.g. PVC). This
is due to the greater density of the material in relation
to food products.

Dodatkowym elementem, który pomaga w wykryciu
potencjalnego zanieczyszczenia poprzez obserwację
wizualną jest kolor kontrastujący z kolorem żywności.
Barwa niebieska w zasadzie nie występuje w produktach spożywczych i to właśnie w tym kolorze
najczęściej wykonuje się narzędzia, opakowania i inne
przedmioty używane na obszarze produkcji.

JAK ZADBAĆ O WYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA?
- Stosując narzędzia ręczne oraz wyposażenie
i elementy ochrony pracownika z tworzyw, które
są trwałe (nie kruszą się, nie odłamują),
- Narzędzia i wyposażenie, które są wykrywalne
przez detektory metali i X-Ray,
- Wykrywalne wyposażenie, które zapewnia
najwyższe standardy higieny pracy oraz produkcji.

JAK ZAJISTIT VYSOKOU ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI?
- Používáním ručních nástrojů, jakož i vybavení
a prvků ochrany pracovníků vyrobených z plastů,
které jsou odolné (nedrolí se, neodlamují),
- Nástroje a vybavení, které jsou detekovatelné
detektory kovů a rentgenovými paprsky,
- Detekovatelná zařízení, která zajišťují nejvyšší
standardy hygieny práce a výroby.

An additional element that helps in detecting
potential contamination through visual observation is
the color contrasting with the color of the food. The
blue color is practically not present in food products
and it is this color that most often makes tools,
packaging and other items used in the production
area.

HOW TO ENSURE A HIGHER SAFETY LEVEL?
- Using hand holding tools as well as equipment
and elements of worker protection made
of plastics that are durable (they do not crush
and break),
- Tools and equipment that are detectable by
metal and X-Ray detectors,
- Detectable equipment that ensures the highest
standards of occupational hygiene and
production.
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Kształt i konstrukcja długopisu zmniejsza ryzyko upuszczenia. Plastik ma unikalną formułę, która oferuje wykrywalność przez detektory
metalui X-Ray. Długopisy są odporne na pękanie. W kilku żywych kolorach są łatwo widoczne i pozwalają na kodowanie kolorami. Są
wykonane z tworzywa sztucznego zawierającego dodatki przeciwbakteryjne jonów srebra, a technologia ta pozostaje aktywna przez cały
okres użytkowania produktu i chroni przed patogennymi zarazkami i pleśniami, takimi jak E-Coli, MRSA i Salmonella.
Tvar a konstrukce pera snižuje riziko pádu. Plast má jedinečný vzorec, který nabízí detekovatelnost pomocí detektorů kovů, detekovatelnost
v rentgenovém záření. Pera jsou odolná proti praskání. V několika zářivých barvách jsou snadno viditelné a umožňují barevné kódování. Jsou
vyrobena z plastů obsahujících antibakteriální přísady stříbrných iontů a tato technologie zůstává aktivní po celou dobu životnosti produktu
a chrání před patogenními zárodky a plísněmi, jako jsou E-Coli, MRSA a Salmonela.
The shape and design of the pen reduces the risk of dropping. Plastic has a unique formula that offers detection by metal detectors,
detection by X-Rays. The ball pens are resistant to cracking. Because they are in several vivid colours, they are easily visible and allow for
color coding. They are made of plastic containing antibacterial additives in the form of silver ions. This technology remains active throughout
the life of the product and protects against pathogenic germs and molds such as E-Coli, MRSA and Salmonella.

Do wykrywalnych kalkulatorów oferujemy kieszenie
w dwóch rozmiarach ze stali nierdzewnej, które
można mocować do ściany.
Pro zjistitelné kalkulačky nabízíme kapsy ve dvou
velikostech z nerezové oceli, které lze připevnit na
zeď.
For the detectable calculators, we offer pockets in two
sizes in stainless steel that can be attached to the wall.
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