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SEA TRUE 
TELJES SZÍNKÉP 
TECHNOLÓGIA

SEA TRUE
A szín szerinti osztályozás ma teljes színképet észlelő berendezések 
nélkül már nem működhet. Csak így biztosítható a nem kívánt 
anyagok hatásos felismerése és eltávolítása.

A teljes színképet adó RGB kamerákkal felszerelt SEA TRUE 
színosztályozó képes felismerni és elkülöníteni a legkisebb szín- és 
árnyalatbeli különbségeket szinte minden ömlesztett áruból, így 
biztosítva, hogy a végtermék még a legszigorúbb higiénia és 
egészségügyi követelményeknek is megfeleljen.
A teljes színképű kamerarendszer és a NIR valamint az InGaAs 
technológia együttesen szinte minden termény osztályozására 
alkalmassá teszi a SEA TRUE gépet. A több mint 50 évnyi 
színosztályozási technológiai tapasztalat a SEA TRUE-t ár-érték 
arányban kiemelkedő géppé fejlesztette. A Cimbria tesztelő laborja 
több különböző országban is az ügyfelek rendelkezésére áll.



ELŐNYÖK
A SEA TRUE színosztályozó a teljes színkép technológia segítségével 
felveszi a versenyt a CIMBRIA-SEA gépekkel. A maximális hozam és 
minőség garantált a standard anyagok, és a speciális termékek esetén 
is, mint például a kávé, aprómagok, gabonafélék, mogyorófélék és 
egyéb élelmiszeripari termékek.

• Valódi teljes színképű optikai rendszer 0,06 mm-es felbontással
• A legjobb osztályozó teljesítmény bármilyen standard anyagnál
• Tökéletesen optimalizált selejtválogatás
• Opcionálisan NIR és/vagy InGaAs kamerákkal
• Ügyfélre szabott beállítások
• Sokoldalú felhasználóbarát technológia
• Kitünően alkalmazható a már meglévő üzemekben is
• Megbízható működés
• Alacsony fenntartási költség
• Maximális nyereség a végfelhasználónak

TELJES SZÍNKÉPŰ RGB OKOSKAMERÁK
• A SEA TRUE színosztályozó teljes színképet adó okoskamerákkal 

felszerelt, piros (R), zöld (G) és kék (B) érzékelőkkel, amelyek 0,06 mm-es 
optikai felbontással biztosítják a szín- és árnyalatbeli különbségek 
észlelését.

• Az optikai látórendszer képes akár 8 különböző hibacsoport 
felismerésére, így hatékonysága felveszi a versenyt az emberi 
szemmel.

• A CIMBRIA-SEA teljes színképű kamerák 16 millió egyedi színt 
ismernek fel, ezzel a legmagasabb optikai felbontást kínálják.

NIR ÉS INGAAS KAMERÁK
• A SEA TRUE színosztályozók opcionálisan felszerelhetők NIR és/vagy 

InGaAs kamerákkal a osztályozandó anyagnak megfelelően. Az elektronikus 
osztályozás során ezek a technológiák infravörös területet képeznek, 
amiben a képérzékelő dolgozik.

• A NIR kamerák optimalizálják a hasonló színű idegen anyagok, úgy 
mint a kövek, fadarabok, üveg és műanyag szeparálását a jó 
terményből - mint például kávéból és vetőmagokból.

• Az InGaAs technológia lehetővé teszi olyan hibák észlelését, amelyek 
szemmel nem láthatóak, például olyan magok felismerését, amelyek 
szkleróciummal fertőzöttek, a hántolt és hántolatlan magok 
különválasztását, vagy a héj eltávolítását a dióbélből.
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ELŐNYÖK ÉS VIZUÁLIS RENDSZER



MŰKÖDÉS
A feldolgozandó termék a garatba kerül betöltésre, ahonnan 
továbbhalad a vibroadagolón. A csúszdát elérve a terményt a 
legkorszerűbb kamerák egyenként ellenőrzik és osztályozzák. A 
teljes színképű RGB kamerák, valamint az NIR és InGaAs kamerák 
az anyagáram előtt és mögött helyezkednek el. A kamerák által 
összegyűjtött információt a szoftver megvizsgálja, és eldönti, hogy az 
anyag megfelelő, vagy éppen selejt. Utóbbi esetben a nem kívánt 
anyag eltávolításra kerül a fúvókák segítségével.
1    Anyag rávezető tölcsér
2    Vibroadagoló
3    Ferde csúszda
4    Teljes színképű RGB kamerák
5    Opcionálisan NIR vagy InGaAs kamerák        
6    Fúvókák 
7    Kivezető tölcsér az osztályozott anyagnak        
8     Kivezető tölcsér a selejtnek

A SEA TRUE osztályozó gépei 4 különböző szekcióra különíthetőek 
el. Az automatikus újravizsgáló funkció - opcionális - köszönhetően 
az osztályozott anyag szállító berendezés segítségével egy másik 
szekcióba kerül újabb vizsgálatra.
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FELDOLGOZÁSI FOLYAMAT



TRUE
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LEHETSÉGES KONFIGURÁCIÓK

MODELL TRUE 1 TRUE 1.5 TRUE 2 TRUE 3 TRUE 4 TRUE 5 TRUE 6 TRUE 7

KONFIGURÁCIÓ

VIBRO ADAGOLÓ 1 2 2 3 4 5 6 7

CSÚSZDA 1 1.5 2 3 4 5 6 7

KAMERÁK 2 - 4 2 - 4 4 - 8 6 - 12 8 - 16 10 - 20 12 - 24 14 - 28

FÚVÓKÁK 54 77 108 162 216 270 324 378

* Az adatok a standard konfigurációra vonatkoznak.

MODELL TRUE 1 TRUE 1.5 TRUE 2 TRUE 3 TRUE 4 TRUE 5 TRUE 6 TRUE 7

MÉRETEK mm

SZÉLESSÉG 1000 1000 1600 1600 2050 2050 2580 2580

MÉLYSÉG 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690

MAGASSÁG 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

TÖMEG kg. 700 750 950 1000 1150 1200 1350 1400

ÁRAM FELHASZNÁLÁS                kW 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5

LEVEGŐ FELHASZNÁLÁS l/sec 8,4 12,6 16,8 25,2 33,6 42,0 50,4 58,8

A fent említett méretek és műszaki adatok csupán tájékoztató jellegűek, fenntartjuk a jogot az előzetes
értesítés nélküli változtatásra.
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FŐ JELLEMZŐK

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CSÚSZDÁK
• Elérhető 1-7 csúszdás változatban is, kielégítve minden termelés- 

kapacitási igényt
• A több csúszdás változatok különböző szekciókba oszthatók az

az automatikus többszörös újraválogatás érdekében
• A csúszdák forgathatóak, alkalmassá téve a gépet bármilyen anyag

osztályozására, ugyanazon adagoló rendszer használata mellett.

LED VILÁGÍTÁS RENDSZER
• A LED világítás biztosítja a fény legpontosabb fókuszálását, miközben

tartós és megbízható (100.000 üzemóra feletti használat) alacsony 
hőveszteséggel

TÖBBFUNKCIÓS 15" ÉRINTŐKÉPERNYŐ
• A Windows 7 operációs rendszerbe ágyazott grafikus interfész

biztosítja a céges hálózatra történő egyszerű csatlakozást, és a táv-
felület lehetőségét.

ELEKTRONIKA
• A SEA CHROMEX hardvere könnyen cserélhető, ugyanakkor az

elérhető legfejlettebb technológiájú SMD és FBGA alaplapokból áll.

• Az önvezérlő funkciók, mint például az automata- diagnosztika és 
kalibrálás biztosítják az egyenletes minőséget.

• Akár 100 különböző ügyfélre szabott válogatási előírást is képes  
tárolni

• Biztonsági másolat készítése a operációs szoftverről az érintőképer-
nyőnél elhelyezett USB csatlakozón keresztül lehetséges.

ULTRA GYORS KILÖVŐ RENDSZER
• Csúcstechnológiájú fúvókák biztosítják a legnagyobb pontosságot és

kilövési gyorsaságot, nagy koncentrációjú selejtet eredményezve.
• A SEA TRUE fúvókái több mint 2 milliárd ciklust bírnak,

cseréjük és javításuk egyszerű.

MECHANIKAI KIALAKÍTÁS 
• Túlnyomás alatt lévő, klimatizált elektronikai dobozok védik a

porbejutástól a SEA TRUE osztályozó érzékeny részeit.
• Légtömör szerkezet akadályozza meg a por és termény kijutását.
• A termény összegyűjtése a mintavétel könnyű
• Az elektronikai doboz kinyitásával hozzáférünk a gép belsejéhez, 

elősegítve a tisztítást és karbantartást.
• További opcionális kiegészítőkkel elszívó rendszerre köthető.

EGYÉB
• Egyedi szín (opcionális)
• CE megfelelőségi tanúsítvány 
• ATEX 22 tanúsítvány (opcionális)
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ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁSOK

ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS KÉPZÉS
• A helyi képviselet és a CIMBRIA-SEA szakemberei elvégzik a műszeres beállí-

tásokat az ügyfélnél. A leendő gépkezelőket betanítják a helyszíni üzembehe-
lyezés során.

TÁVOLI ELÉRÉS
• A SEA TRUE osztályozó gépei távolról elérhetőek a TEAMVIEWER

program segítségével.
• Internet hozzáféréssel a CIMBRIA-SEA gépkezelői

távolról vezérelhetik, módosíthatják vagy tárolhatják a program adatait egy
speciális szerveren keresztül.

SZERVÍZ
• Ügyfeleink részére a CIMBRIA-SEA mérnököket 

biztosít a helyszíni szervízek esetén.
• Az ügyfélnek lehetősége nyílik opcionálisan választani az éves szervíz

ajánlataink közül.

ALKATRÉSZ TÁMOGATÁS
• A magyar nyelvű kezelési útmutató hasznos információkkal szolgál, 

emellett tartalmazza az alkatrészek pontos megnevezését, cikkszámát.
• A szervíz és alkatrész utánpótlás magyarországi telephelyről is elérhető.



CIMBRIA.COM

SOLUTIONS. 
TOGETHER.
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A/S CIMBRIA
Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
holding@cimbria.com
www.cimbria.com

CIMBRIA S.R.L.
Via Colombratto 2
40026 Imola BO
ITALY
Phone: +39 0542 361423
info@seasort.com
www.seasort.com

CHH MŰSZAKI KFT.
9027 Győr, Körtefa u. 4.
Ipari Park
Hungary
Tel/Fax: +36 96 527 357
info@chh.hu
www.chh.hu




