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SORTERY ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA PRZENOŚNIKI SERWIS

SmartSort to najwyższej klasy linia sorterów 
optycznych i zarazem największe osiągniecie firmy CSort. 
Zaprojektowane z myślą o klientach szukających precyzji, 
dokładności oraz wydajności nawet przy dużej 
 zawartości zanieczyszczeń. Sortery z linii SmartSort 
znajdą zastosowanie zarówno w branży spożywczej jak i 
wielu innych wymagających aplikacjach.
Dzięki platformie Csort Cloud urządzenia mogą być 
monitorowane i kontrolowane przez Internet.
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Zaakceptowane

Zaakceptowane

Odrzucone

Jęczmień

Seria B,  od 1 do 3 kanałów

Zaakceptowane

IMPONUJĄCE
MOŻLIWOŚCI

Wykrywanie defektów do 
0.05 mm
Linia SmartSort wyposażona jest 
w nowej generacji kamery o  
rozdzielczości 5400 pikseli.

Rozpoznawanie 
subtelnych różnic 
pomiędzy produktem 
dobrym a odpadem
Możliwość rozpoznawania 
najmniejszych różnic. Ultra jasne 
oświetlenie LED w sekcji kontroli 
sortownika pozwala na 
odróżnianie odcieni kolorów 
i zapewnia dużo precyzyjniejsze 
działanie przy wymagających 
aplikacjach.

REZULTATY SORTOWANIA

Pszenica

Odrzucone Zaakceptowane

Gorczyca

Nasiona rzepaku
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Poprawiona wydajność
dla towarów
z wysoką zawartością 
zanieczyszczeń
Systemy kontroli, które 
koncentrują się na usunięciu 
tylko wadliwych produktów. 
Pozwala to na uniknięcie  
konieczności ponownego 
sortownia.

Sortowanie na podstawie 
wad niewidocznych dla 
ludzkiego oka
Sortery z linii SmartSort 
wyposażone są w kamery na 
podczerwień dzięki którym 
mogą wykrywać defekty 
niewidoczne dla ludzkiego oka.

Wydajniejsze działanie
Nowe oprogramowanie 
gromadzi statystyki dotyczące 
wydajności, przestojów, 
obciążenia produkcyjnego i 
trybów pracy. Informacje te 
ułatwiają podejmowanie decyzji 
dotyczących zarządzania 
programem sortującym.

Funkcja uczenia 
System uczenia się na podstawie 
próbek umożliwia szybkie 
przestawienie programu pod 
konkretne wymagania dla 
zaakceptowanego i odrzuconego 
produktu.

Niezawodność
Nowe oprogramowanie zapewnia 
dostęp do urządzenia i wsparcie 
techniczne centrum serwisowego 
oraz kontrole podzespołów sortera. 
Gwarantuje to wysoką jakość 
sortowania oraz zmniejsza czas na 
przestoje. Dla naszych sorterów 
dobieramy najlepsze 
podzespoły renomowanych marek. 
Nasze sortowniki produkowane są 
przy wykorzystaniu 
najbardziej precyzyjnych i najlepszych 
maszyn. Sortery posiadają wszystkie 
europejskie certyfikaty 
zgodności.

Odrzucone Zaakceptowane Odrzucone

Odrzucone Zaakceptowane Odrzucone

Pszenica (pleśń)

Granulat tworzywa sztucznego



Kluczowe cechy 
SmartSortB

Kamery o wysokiej 
rozdzielczości
Kamery o rozdzielczości 5400 
pikseli pozwalają na wykrycie 
najmniejszych defektów (do 
0,05mm). Dokładność sortowania 
jest teraz 2,6 raza większa. Wysoka 
rozdzielczość pozwala sorterom 
rozróżnić ziarna mające nie tylko 
ten sam kolor ale inną strukturę. 
Co więcej, istnieje możliwość 
sortowania względem kształtu 
usuwając zdeformowane i 
pęknięte ziarna.

Zaawansowane 
systemy kontroli
Nowe systemy kontroli i wyrzucania 
zapewniają większą wydajność 
nawet jeśli zawartość 
zanieczyszczeń jest wysoka. Ten 
aspekt ma zasadnicze znaczenie w 
produkcji nasion, gdzie standardy 
jakości są bardzo wymagające.

Mocne 
oświetlenie
Mocne oświetlenie LED pozwala odróżnić najmniejsze różnice 
w odcieniu. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest "przenikanie 
do wnętrza” produktu 
i rozpoznawanie wad ukrytych, niewidocznych dla ludzkiego 
oka. Stwarza to nowe możliwości w sortowaniu łuskanych i 
niełuskanych ziaren, 
suszonych owoców z pestkami i bez nich, pszenicy pod 
względem wewnętrznej struktury ziarna i tworzyw sztucznych 
pod względem przezroczystości.
Nowe oświetlenie ma bardzo stabilne parametry co zapewnia 
szybką regulację maszyny, przenosząc parametry ustawione 
dla jednej rynny na pozostałe.

х4 jaśniejsze
oświetlenie

Wysoka 
dokładność 
sortowania
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Szybka konfiguracja 
B

SmartSort posiada funkcję uczenia 
się produktu. Kilka prób oraz zdjęć 
wystarczy, aby program osiągnął 
wymaganą jakość. 

CSort Cloud — nowe możliwości
CSort Cloud to zintegrowany system, który umożliwia 
kontrolę różnych parametrów, zawsze dostępnych 
online na osobistym koncie platformy. Pomaga to 
operatorowi kontrolować zarówno maszynę jak i całą 
linię produkcyjną.

CSort Cloud to globalny system integrujący platformę 
online umożliwiający monitorowanie  sortera przez 
ekspertów CSort. System kontroluje produktywność 
linii produkcyjnej, jakość materiału, przestoje 
urządzenia, daje możliwość aktualizacji 
oprogramowania. Pozwala to na zdalne serwisowanie 
urządzenia z dowolnego miejsca.

Zaawansowane 
systemy 
rozpoznawania
Jednoczesne filmowanie z 4 stron 
kamerami RGB oraz IR zapewnia 
analizę sortowanego produktu 
poprzez kolor, kształt, teksturę oraz 
inne właściwości.
Przykładem może być oddzielanie 
orzechów od łupin, wyłuskanych 
pestek słonecznika oraz separacja 
domieszek mineralnych od ziaren.



Oświetlenie 
przemysłowe
Standardowe sygnalizatory świetlne 
dają informację odnośnie trybu 
pracy sortera - sortowanie, 
gotowość, usterka, awaria.

Integracja oraz 
automatyzacja
Po podłączeniu sortera z 
zewnętrznym systemem sterowania 
urządzenie może pracować bez 
operatora. Sorter może wysyłać 
informacje dotyczące procesu i je 
odbierać. Może być być również 
zarządzany centralnie za pomocą 
sieci.

Czystość
Ulepszony system aspiracji 
zapewnia efektywniejszy odciąg 
zapylenia wewnątrz i tym samym 
na zewnątrz urządzenia. Pozwala to 
osiągnąć lepszą jakość sortowania 
oraz minimalizuje czas konieczny na 
czyszczenie urządzenia pomiędzy 
kolejnymi etapami produkcji. 
Większa wydajność wentylatorów 
odpylających pozwala również na 
zmniejszenie kosztów utrzymania 
urządzenia w czystości.
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MODELE

BSmartSort  1 BSmartSort  2 BSmartSort  3

01 Ilość kanałów 54 108 162

02 Wydajność (pszenica) t/h 7 14 21

03 Doczyszczenie %, min.* 99,5

04 CCD - rozdzielczość (kanał), piksele 5400

05 Zasilanie, V 230

06 Częstotliwość, Hz 50

07 Moc nominalna, kW 1.4 1.6 1.8

08 Ciśnienie MPa od 0.6 do 0.8

09
Czystość 
powietrza zgodna 
z:  ISO 8573-1:

Cząstki

Wilgotność

Olej

1

4

1

10
Zapotrzebowanie na powietrze (pszenica), m3/h, 
maks.*

11
Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze przy 0.6 

MPa), m3/h 225

40 80 120

12

Zapotrzebowanie 
na powietrze - 
aspiracja m3/h,  
maks.

standardowa
aspiracja

z dodatkową 
aspiracją

13 Wymiary, mm

Długość

Szerokość

Wysokość

1510

1480

2000

14 Waga, kg, maks. 550 600 650

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 15 I

16 IP54

17 Zakres temperatur, °С od 5 do 40

Zakres wilgotność powietrza, %18 od 20 do 80

Poziom hałasu, dBA, maks.19 80

* początkowa zawartość zanieczyszczeń do 2%,  gęstość nasypowa 0.75kg/l

1800

3600

Stopień ochrony



Gniezno

Obsługa klienta 
przed, w trakcie 
i po zakupie

Części zamienne

CSort zapewnia dostęp do 
oryginalnych części zamiennych 
wszystkich swoich maszyn 
również tych wycofanych z 
produkcji. Szeroki zakres usług 
umożliwia szybkie i sprawne 
rozwiązywanie problemów 
technicznych.

Serwis CSort

Bezproblemowa eksploatacja sprzętu w dużej mierze 
zależy od wsparcia technicznego. Serwis techniczny 
CSort gwarantuje szybką pomoc,  szkolenie personelu, 
aktualizację oprogramowania, wprowadzanie 
modyfikacji w programie, modernizacje sprzętu i 
dostawę części zamiennych.

Obsługa techniczna
Chcąc zapewnić ciągłość oraz 
wydajność pracy urządzenia, 
inżynierowie z CSort dbają o to by 
w dogodnym dla klienta terminie 
wymienić lub dostarczyć zużyte 
podzespoły.

Zdalne wsparcie

Za pomocą połączenia 
internetowego inżynierowie CSort 
mogą uzyskać zdalny dostęp do 
sortera w celu monitorowania, 
modyfikowania i zapisywania zmian 
programowych.

SORTOWANIE ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA TRANSPORTERY

www.inzynieria.pro

SERWIS

iPRO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 72 
62-200 Gniezno 

biuro@inzynieria.pro

Konsultacja i testy
CSort przeprowadza testy 
sortowania, aby wybrać idealne 
urządzenie dopasowane do 
wymagań klienta. Nasi eksperci 
mogą doradzić jak zmodernizować 
proces technologiczny, aby 
poprawić jakość finalnego produktu.

Uruchomienie oraz 
szkolenia personelu

Specjaliści CSort zapewniają pełne 
wsparcie techniczne podczas 
uruchomienia urządzenia jak i po 
zakończonym procesie sprzedaży.

Artur
Kowalski
Inżynier sprzedaży 

Tel. : + 48 793 316 216
e-mail: artur.kowalski@inzynieria.pro

Marcin 
Kempka
Inżynier sprzedaży 

Tel. : + 48 575 020 035
e-mail: m.kempka@inzynieria.pro

Filip 
Winiecki
Inżynier sprzedaży 

Tel. : + 48 570 507 647
e-mail: filip.winiecki@inzynieria.pro

Oficjalny dystrybutor dla: 
Polski, Czech, Słowacji, 
Węgier i Rumunii




