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EDDY CURRENT NON FERROUS METAL SEPERATÖR 

Manyet’in Eddy Current Seperatörleri, Türkiye’nin önde gelen demir dışı metal ayırıcısıdır.  
Türk mühendislerinin üzerinde uzun yıllardır yaptığı arge çalışmaları neticesinde sizlere kusursuz çalışma 
garantisini sunan bir üründür. Küçük demir dışı metallerin geri kazanılmasından daha büyük parçalanmış 
hurda metal proseslerine kadar çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Müşterilerimizi desteklemek ve 
sektördeki lider  olan metal ayırıcıları sağlamak için güçlü bir taahhüdümüz var. Ekipmanlarımız, en zorlu 
ortamlarda güvenilir ve dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. 
Sorgulamadan servis ve desteğe kadar tüm aşamalardaki hızlı yanıt süremiz, ihtiyacınız olduğunda 
uzmanlığımıza sahip olmanızı sağlar.  
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İÇİNDEKİLER: 

 

1. Genel Bilgiler 

2. Teknik Bilgiler 

3. Uyarılar 

4. Elektrik Bağlantıları 

5. Genel Bakış 

6. Yedek Parçalar 

7. Rutin Bakım 

8. Devreye Alma 

 

1. Genel Bilgiler: 

Eddy-current non-ferrous metal seperatörler ferromanyetik olmayan metallerin ayrılması 

için kullanılır. Eddy-current seperatörleri, kendi ekseninde belirli bir fraksiyonda dizilen 

manyetik tamburun dönüşü ile 

üzerinde eddy akımı oluşturur, bu akım ile demir dışı malzemeler bu alana girer, hızlanır ve 

akımdan atılır, bu yöntemle demir dışı malzemeler ve 

diğer malzemeler birbirinden ayrılır. 

 
Özellikler 

o Uzun yıllar teknik destek olmadan çalışma garantisi 

o Kolay bant değiştirme mekanizması (sadece 10 dakika vinç desteği olmadan) 

o ECS’ye ulaşan demirli metallerden oluşabilecek hasarı da en aza indiren eksantrik rotor ile maksimum 
ayırma kuvveti 

o Tam kapalı sistem ile İSG çalışma kurallarına göre uygunluk özelliği 

o Yüksek hassasiyetli Makine Mühendisliği ile uzun ömürlü eddy-current tambur 

o Otomatik yağlama imkânı ile uzun süre dokunmadan kullanım özelliği 

o 0.1-200mm arası tüm demir dışı metal ayırma imkânı 

o Yerinde parçacık boyutu optimizasyonu ile yüksek kapasiteli vibro besleyici darbe önleyici uygun 

sallantı ekipmanı 

o 1.400 mm maksimum etkili eddy current uzunluğu 

o 4mm kompozit fiber eddy tambur zırhı 

o 3.000  dd tambur hızı 

o   Mükemmel yedekleme ve servis 

o Malzeme özelleğine uygun kolay ayarlanabilir bölücü 
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Eddy-current non-ferrous metal seperatörler aşağıdakilerden oluşur; 

 

1. Eddy Current tamburu 

2. Bant 

3. Besleyici 

4. Tahrik grupları. 

 

Eddy-current seperatörleri, metal tane büyüklüğüne bağlı olarak farklı kutup sayılarında 

üretilmektedir. Tane boyutu azaldıkça tamburdaki kutup sayısı artar. Tamburlar 2,000 dd ve 3,000 

dd arasında döner. 

Bant hızı ve Eddy tambur hızı, ayırma kalitesini 

optimize etmek için hız ayarlı kontrol paneli 

tarafından kontrol edilir. 

 

         ECS seperatörler, ayırdıkları tane 

         büyüklüğüne göre farklılık gösterir. 

 

 

 
o 0

0.1mm-5 mm küçük ölçekli 

malzemeler için 40 kutup ECS-40® 

serisi ekipman kullanılır.  

 

o 5mm-50mm orta ölçekli 

malzemeler için 26 kutuplu  

ECS-26®  serisi kullanılır. 

 
o 50mm-200mm Tane büyüklüğüne 

sahip ekipman için 10 kutup eksantrik     

ECS-10® serisi ekipman kullanılır.   
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3.Teknik Veriler: 
 
 
 
 
 
 

 

 SEPERATÖR UZUNLUĞU 
[A] - mm 

SEPERATÖR  
GENİŞLİĞİ 
[B] - mm 

SEPERATÖR  
YÜKSEKLİĞİ 

[C] - mm 

BANT GENİŞLİĞİ 
[D] - mm 

ECS-700 5400 1600 1500 700 

ECS-1000 5400 2000 1500 1000 

ECS-1400 5400 2400 1500 1400 
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3.1.Uyarılar: 

 
 

 

 

 
Sembollerin anlamları: 

 
 
 

 

Yazılı talimatları okuyun. 
 
 
 
 
 
 

Dikkat Eller 

 
 
 
 
 
 

 

Eldiven kullan 
Elektrik tehlikesi 
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3.1.Genel Uyarılar: 

 
 

Uyarılar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Seperatör güçlü manyetik alan üretir. Seperatörün yakınında 

herhangi bir kişi çalışmasın ve seperatörün yakınına herhangi bir 

hareketli ferromanyetik malzeme ile yaklaşmayın. 

 

Çalışmaya başlamadan önce eddy-current seperatörünü kapatın. 

Güvenlik için elektrik kablosunu seperatörden ayırın. 

 

Kredi kartları, bilgisayar sabit diski, video kasetleri vb.gibi 

manyetik prensipte çalışan herhangi bir kayıt cihazı manyetik alan 

tarafından zarar görebilir. Bu tür ürünleri seperatörden en az 1 

metre uzakta tutun. 

 

Seperatör güçlü manyetik alan yayar. Kalp pili kullanan kişiler 

üzerindeki etkisi, en son teknoloji ile önlenemez ve bu nedenle 

seperatörden en az 2 metre uzakta tutulur. 

 

Mıknatısa ferromanyetik malzemelerle yaklaşmayın. Seperatör 

kullanımı ve bakımı yetkili ile yapılmalıdır. 
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3.1.Taşıma ve Montaj ile İlgili Uyarılar 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Seperatör, operatör için kolayca çalıştırmak için tek parça halinde gönderilir. 

Kolayca taşımak için 4 taşıma ayağı ile gönderilir. Seperatör asma noktalarından 

kaldırılır ve asma ayakları kullanımdan önce sökülür. Lütfen bu taşıma ayaklarını 

bir sonraki taşıma için saklayın. 

 

Elektrik panosu, seperatörü kullanacak kişinin  seperatörü görebileceği veya 

seperatörün güvende olacağı çalışma alanında olmalıdır. 

 

Seperatör üzerindeki atık tamamen boşalmadan bandı durdurmayınız. 

 

Seperatörün çalıştırılmadan önce nakliye hasarların kontrol edilmelidir. Herhangi 

bir hasar görülürse, kullanıcı üretici ile iletişime geçmelidir. 

 

Seperatörü kapalı alanda saklamanız ve sudan, güneş ışığından uzak tutmanız 

gerekir. Üzerinde gönderilen muhafaza kaplaması ile koruyunuz Seperatörü açık 

havada saklarsanız GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA olacaktır. 

 

Seperatörü uzun süre saklarsanız lütfen bantı kuru bir yerde saklayın. 

Yağ ve kimyasal madde ile temas etmemelidir. 
 

Elektrik panelini içeride tutmalı ve sudan, güneş ışığından uzak 

tutmalısınız. 
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3.1.İlk Çalıştırma ve Ayarlar ile İlgili Uyarılar 

 
 

 
 

 
 

 

Elektrikten kaynaklanabilecek tehlikelere karşı ekipman çalıştırılmadan önce 

topraklamanın yapılmış olduğundan emin olunmalıdır. 

 
 

 

İlk çalıştırma öncesinde ekipmanın tüm montaj işlemlerinin tamamlanmış 

olduğundan emin olunmalıdır. 

 
 
 

 

3.1. Kullanma ile İlgili Uyarılar 
 

 

 
 

 

 
 

 

Herhangi bir nedenle herhangi bir elektrik kesintisinden sonra, elektrik geri 

geldiğinde ekipmanın kendi başına çalışmadığından emin olunmalıdır. Bu durumun 

neden olabileceği tehlikeye rağmen, elektrik kesintisi durumunda anahtarı 

kapatmanız veya elektrik kesintileri durumunda otomatik olarak kapanan 

anahtarı kullanmanız önerilir. 

 

Ekipmanın çalıştığını gösteren sesli veya hafif bir uyarı sistemi yoktur. Bu nedenle, 

ekipmanın çalışması için düğmeyi açan kişi, ekipmanın o anda bakım 

yapılmadığından veya herhangi bir nedenle ekipmanla hiç kimsenin temas 

etmediğinden emin olmalıdır. 
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3.2.Bakım ve Servis ile İlgili Uyarılar 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Bakım öncesinde ana şalter ve ekipman üzerindeki şalterden enerji kesilmeli, ana 

şalter üzerine ‘BAKIM YAPILMAKTADIR’ vb. bir bilgilendirme levhası konmalıdır. 

 

Ekipmanın enerjisi kesildiğinde, herhangi bir temastan önce ekipmana ait tüm 

parçaların durmuş olduğundan emin olunmalı. 

 

Bakım sırasında, ekipmanın çalıştırılması gerekiyor ise, fırlayabilecek parçalara 

karşı gerekli önlemler alınmalı, eldiven, gözlük, baret gibi koruyucu ekipman 

kullanılmalıdır. 

 

Bakım sırasında keskin köşeli parçalarla temas riskine karşılık koruyucu eldiven 

kullanılmalıdır. Ürünün bazı parçalarının (motor vb.) bir kişinin taşıyamayacağı 

ağırlıkta olduğu dikkate alınmalı, gerekirse uygun taşıma ekipmanı kullanılmalıdır. 

 

Eddy-current seperatörünün bakım yapılmadan önce  enerjisi kesilmelidir. 
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3.2. Periyodik Kontrol Uyarıları 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ekipmanın tüm parçalarında zamanla oluşması muhtemel korozyon 

periyodik olarak kontrol edilmelidir. 
 

Hareketli parçaların bulunduğu oynak yerler ve rulmanlar otomatik olarak 

yağlanacaktır müdahale etmeyiniz. 

 

Makinanın tüm elektrik donanımı (şalterler, kablolar, bağlantı elemanları) yıpranma, 

çatlama, kırılmaya karşı periyodik olarak kontrol edilmeli, gerekiyorsa 

değiştirilmelidir. 

Kullanılan otomatik yağlama sistemi elektirik bağlantısı olmasa dahi  kullanım 

ömrüne bağlı olarak, belirlenen sürelerde yağlamaları yapılacaktır. 

 

2. Elektrik Bağlantısı: 

 

Seperatörün elektrik bağlantısı, seperatörün arka tarafında bulunan kontrol kutusu üzerinden 

yapılır. Elektrik panosu AC sürücüleri içerir ve elektrik panosundaki potansiyometrelerle bant 

ve mıknatıs hızını ayarlayabilirsiniz. Seperatörün yanlarında, tüm sistemi durduran iki acil 

durdurma vardır. 

 

Seperatör elektrik bağlantısı gerekli elektrik gücü seçilerek yapılmalıdır. Düşük 

kesitli kablolar kullanmayın. 

Tahrik motorunu elektrik ile bağlarken motor plakasındaki bağlantı tiplerine dikkat ederek motor bağlantı 

tipi yapılmalıdır. 

 
Seperatörü başlatmak için, öncelikle kablolar elektrik panosu ile seperatör arasına monte edilir. 

Panelin AC giriş tarafı bağlı. Giriş voltajı değerlerinin doğru olduğundan emin olunmalıdır. 

 

Daha sonra motor üzerinde bulunan uyarı yön işaretlerine göre dönüş yönlerine uygun şekilde 
ayarlanmalıdır. 
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3.Genel Bakış 

 
 

NO TANIM 

1 TAŞIYICI ŞASE 

2 MANYETİK TAMBUR 

3 GERGİ TAMBURU 

4 BANT SIYIRICISI 

5 BANT HİZLAMA RULOLARI 

6 AYIRICI  

7 VİBRO BESLEYİCİ 

8 MUHAFAZALAR 

9 BANT 
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3.Yedek Parçalar 

 
 

NO DESCRIPTION  
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
Ø500 mm COMPOSITE FIBER PIPE 

 

 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
6MM PVC BELT 

 
 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
ES15 35 OSCILLATION 

 

 
 

 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

BELT DRIVE DRUM 

MOTOR 2 ,2KW 200 RPM 

 

 
 

  
 
 
 

EDDY DRUM MOTOR 

AGM 132 S 5,5 KW 3.000 RPM  

 
AUTOMATIC 

BEARING LAGD 60 

WA2 
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3.Rutin Bakım 

Koruyucu bakım kılavuzu, seperatörlerin uzun yıllar çalışması için hazırlanmıştır. Bu kılavuz, 
ECS Serisi Seperatörlerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. 

 

NO GÜNLÜK KONTROL KONTROL PROSEDÜRÜ 

 
 

1 

Tambur yatak sıcaklığını kontrol edin; sıcaklık 45 C 
derecenin üzerindeyse, sistem durdurulmalı    ve kontroller 
yapılmalıdır.  

*Fabrika ayarı tavsiye edilir, değiştirilebilir. 

 
 
- Kontrol paneli dijital sıcaklık ekranında 
kontrol edilebilir. 

 
2 

Demir dışı metal parçaları atarken ECS'YE 

dikkat edilmelidir. Ve metalleri doğru noktaya 

attığınızdan emin olun. 

 
- 

 
3 

Bant motorunun ve tambur motorunun çalışma 

gürültüsünü ve sıcaklığını kontrol edin. 

 
Maksimum 75 dB 

4 Seperatör bantının merkezde olduğundan ve güvenli 

olduğundan emin olun. 

Seperatör bantı, tamburların ortasına 

yerleştirilmelidir. 
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NO HAFTALIK KONTROL KONTROL PROSEDÜRÜ 

1 
Separatörün etrafındaki metaller 

temizlensin. 

Tüm seperatör durduğunda bunu yapmak 

gerekir. 

2 Yağlama sistemini kontrol edin. Yağlayıcının bağlantı noktaları kontrol edilmelidir. 

Hiçbir sızıntı olmamalıdır. 

3 Motorlardaki tozu temizleyin. 
Tüm seperatör durduğunda bunu yapmak 

gerekir. 

4 Tamburların çalışma gürültüsünü  kontrol edin. Maksimum 80 dB 

5 Üst ruloların çalışma gürültüsünü kontrol edin. Maksimum 75 dB 
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NO AYLIK KONTROL KONTROL PROSEDÜRÜ 

1 
Eddy tamburu epoksi elyaf zırhını kontrol edin. Tüm seperatör durduğunda bunu yapmak 

gerekir. 

 
2 

Eddy tamburunu ve tahrik tamburu yatak sistemini 
kontrol edin. Elle 

döndürülmelidirler. 

Tüm seperatör durduğunda bunu yapmak 
gerekir. 

 
3 Yatak sıcaklık sensörünün çalışıp 

çalışmadığını kontrol edin. 
Tambur yüzeyinde dış sıcaklık kontrolünü 
doğrulayın ve dijital sıcaklık ile karşılaştırın. 

4 
Makinedeki cıvataların gevşek olup 

olmadığını kontrol edin. 
M12 75 Nm, M14 100 Nm tork olmalıdır. 

 

3. Devreye alma: 

 

Başlamadan önce; 

* Ecs tamburunun sabit yataklarındaki su terazilerinin dengede olup olmadığını 

kontrol edin. 

* Seperatör gövdesinde bozulma yoktur 

* Rulman kitinde ezilme ve yağ sızıntısı yok 

* Seperatör bantında metal ve deformasyon yok 

* Seperatör bantı yeterince gerili ve ayarlı 

• Elektrik panosunun ve içindeki malzemelerin sağlam olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. 
 

Gerekli kontroller yapıldıktan sonra, uzman tarafından elektrik bağlantıları 

yapılarak devreye alma işlemine başlanmalıdır. Sistem sırayla devreye alınmalı ve kontrol 

edilmelidir. Paneldeki seperatör hız rpm'sinin tambur etkinleştirilerek etkinleştirildiği kontrol 

edilmelidir. Seperatör vibro besleyici, Eddy-current tambur hızı 1.000 rpm'ye ulaşana kadar 

çalışmaz, ilgili rpm'ye ulaştığında otomatik olarak başlar. Eddy-current seperatör tamburuna 

ferromanyetik 

malzeme ile yaklaşmayın. Bant konumu sevkiyattan önce ayarlanır, gerekirse 

sahada yeniden ayarlanabilir. 
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