
Metal Detector Worksheet 
Arkusz danych detektora metalu 

This worksheet is required for quotations and is needed before orders can be processed. 
Niniejszy arkusz danych jest wymagany do sporządzenia oferty i jest potrzebny  

przed przystąpieniem do realizacji zamówienia  
Please fill out a photocopy and fax to Arch Environmental Equipment at 800-230-9462. 
Prosimy o wypełnienie kopii formularza i przesłanie jej faksem do Arch Environmental 

Equipment, na numer +1 800-230-9462 

 

 

Company: ________________________________________ Date: ____________________________  

Firma: ___________________________________________ Data: ____________________________  

Address: __________________________________________________________________________  

Adres: ____________________________________________________________________________  

City: ---------------------------------------------------------------------------- State: ---------------------------------------- Zip: 

Miasto: ------------------------------------------------------------------------ Państwo: ----------------------------------- Kod: 

Phone:  -------------------------------------------------------------------- Fax ------------------------------------------  

Telefon:  -------------------------------------------------------------------- Faks -----------------------------------------  

Contact: __________________________________________Project:: ______________________ 

Kontakt  -------------------------------------------------------------------- Projekt 

Conveyor Data (Conveyor Number: --------------------------------- ) 

Dane przenośnika (numer przenośnika: --------------------------- ) 

 

Material Conveyed: _______________________________ 

Transportowany materiał 

Operational Temperature Range: ____________________ 

Zakres temperatur pracy 

Material Type: Wet  Dry  What Operation Is Taking Place?   Mining �  Plastics � Timber � Other � 
Rodzaj materiału: Mokry  Suchy  Jakie operacje się wykonuje?   Wydobycie �  Tworzywa � Drewno � Inne � 

Material Density: _________________________________  (weight per cubic foot - approximate) 

Gęstość materiału __________________________________ (przybliżona masa 1 stopy3) 



Belt Width: ______________________________________ 

Szerokość taśmy 

Belt Type (Brand/Model): ___________________________ 

Rodzaj taśmy (marka, model) 

Belt Speed: _____________________________________ 

Prędkość taśmy 

Fixed �  Variable�  Belt Length: __________________ 

Stała �  Zmienna�  Długość pasa: ________________ 

Tons per Hour Max.: ______________________________    Long � Short � Metric� 
Maks. ton/godz..: ______________________________    długich ton � krótkich ton � ton metrycznych� 

Power Available at Installation Point: _________________  115 V AC  � 220 V AC �  50 Hz � 60 Hz � 
Zasilanie dostępne w punkcie instalacji: _________________  115 V AC  � 220 V AC �  50 Hz � 60 Hz � 
Is the Belt Bi-Directional? __________________________ 

Czy taśma jest dwukierunkowa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Please mail or fax a drawing or sketch of the desired installation point(s) 
on the conveyor where the Control Unit and Search Coil(s) will be installed. 
Prosimy o wysłanie e-mailem lub faksem rysunku lub szkicu z zaznaczonym  
żądanym punktem (punktami) instalacji na przenośniku, gdzie będą  
zainstalowane Blok Sterowania i cewka (cewki) detekcyjne. 
 
A) Throughing Angle: ______________________________ 
Kąt niecki 

G) Bolt Hole Centers: _____________________________ 
Rozstaw osi śrub 

B) Center Roll Height: _____________________________ 
Wysokość rolki środkowej 

H) Clearance to Belt: ______________________________ 
Prześwit do taśmy 

C) Ground Clearance: _____________________________ 
Prześwit nad ziemią 

I) Roller Diameter: ________________________________ 
Średnica rolki 

D) Stringer Height: ________________________________ 
Wysokość podłużnicy 

J) Burden Height: _________________________________ 
Wysokość nadawy 

E) Flange Width: _________________________________ 
Szerokość kołnierza 

Manufacturer: 
Producent 

F) Structure Clearance: ____________________________ 
Prześwit konstrukcji 

Idler Manufacturer: ________________________________ 
Producent krążników 
  

 

 

TAŚMA POWROTNA 
POWIERZCHNIA ZIEMI LUB INNA PRZESZKODA 

Idler Type 
Rodzaj krążników 

�Troughing 
Nieckowe 

�Flat 
Płaskie 

�Rigid Mine 
Sztywne kopalniane 

�Wire Rope 
Do lin stalowych 

�Catenary 
Do zestawów 
przegubowych 

Coil Type 
Rodzaj cewki 

�Undersearch 
Podtaśmowa 

�Standard 
Standardowa 

�Dual 
Standard 
Podwójna 
standardowa 
 



 
Metal Detector Worksheet 

Arkusz danych detektora metalu 
 (cd.) Strona 2 
Are other materials present in the burden? If so, what? ____________________________  

Czy w nadawie obecne są inne materiały? Jeśli tak, to jakie? 

Is there a crusher in linę? If so, what is the jaw width? --------------------------------------------------  

Czy w skład linii wchodzi kruszarka? Jeśli tak, to jaka jest szerokość szczęk? 

When metal is detected in the burden, what action is to take place to remove it? 

Kiedy w nadawie zostanie wykryty metal, jakie działania są podejmowane w celu jego usunięcia? 

How far apart will the Control Panel be from the Search Coil? ___________________________________  

Jaka jest odległość między panelem sterowania a cewką detekcyjną? 

Are there multiple belts in the same delivery system? __________________________________________  

Czy w skład tego samego systemu transportowego wchodzi wiele taśm? 

Do you require automatic removal of the unwanted metal? _____________________________________  

Czy wymagasz automatycznego usuwania niepożądanego metalu? 

Is there a metal belt splice on the belt? If so, how many? _______________________________________  

Czy taśma ma metalowe połączenia? Jeśli tak to ile? 

Are belt clips used to repair tears in the belt? ---------------------------------------------------------------------------------  

Czy do naprawy rozdarć taśmy stosuje się klipsy metalowe? 

How far apart are the splices/repairs? -------------------------------------------------------------------------------------------  

W jakich odstępach znajdują się połączenia/ naprawione miejsca taśmy? 

What size of unwanted metal do you wish to find? ---------------------------------------------------------------------------  

Jakiej wielkości kawałki niepożądanego metalu chcecie Państwo wykrywać? 

What is the smallest dimension of the metal you wish to find? ___________________________________  

Jaka jest najmniejsza wielkość kawałków metalu, które chcecie Państwo wykrywać? 

Will an operator be used in this operation? __________________________________________________  

Czy w tej czynności będzie uczestniczył operator? 

Does the belt have Steel cores? ________________________________________________________  

Czy taśma ma rdzeń z linek stalowych? 

How far apart are the idlers? _____________________________________________________________  

Jaki jest rozstaw krążników? 

Do you need to mark the burden where metal has been found? ---------------------------------------------------------  



Czy potrzebujecie Państwo zaznaczać nadawę, w której wykryto metal? 

Thank you for taking the time to fill out this worksheet. 
It is essential that we are aware of your exact requirements and site conditions. 
This will help Arch Environmental provide you with the correct equipment for your application. 
Dziękujemy za wypełnienie tego arkusza danych. 
Jest dla nas bardzo ważne, abyśmy znali Państwa dokładne wymagania i warunki w miejscu pracy 
przenośnika. 
Pomoże to naszej firmie dostarczyć Państwu wyposażenie optymalnie dobrane do Państwa potrzeb. 


