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Genel Bilgiler

Gıda X-ray Sistemleri

X-ray sistemleri güvenlik alanında hayatımızda sık sık karşımıza çıkmaktadır. İlerleyen teknoloji  

ile gıda sektörü de ürünlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Gıda X-ray Sistemlerini 

kullanmaya başlamıştır. Bu sistemler ile ürünlerin güvenliği sağlanırken, markalar da koruma 

altına alınmaktadır. Gıda X-ray sistemleri güvenli,  kaliteli, dayanıklı , kontrol edilebilir ve esnek 

şekilde ihtiyaçlar için uyarlanabilir, üretici ve tüketici dostudur. Ürünler bu şekilde tüketiciye  

güvenli ve kaliteli olarak ulaşmaktadır. Kullanılan malzemeler çalışma koşulları ve gıda için 

gerekli olan hijyen kuralları düşünülerek mühendisler tarafından özenle seçilmiştir. Sistemler 

temizlik yapılmasına uygun olup, rahatça yıkanabilmektedir.

Gıda X-ray Sistemi yabancı maddelerin (cam, kemik, seramik ,taş, plastik vb.) demir içeren, demir 

içermeyen ve paslanmaz olmak üzere tüm yabancı maddeleri tespit edebilir. 
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Genel Bilgiler
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Metal Dedektör Gıda X-ray Sistemleri

Gıda ürününün nem oranının yüksekliği yada ıslaklığı etkiler Gıda ürününün nem oranının yüksekliği yada ıslaklığı etkilemez

Şekil düzgünlüğü (küre) önemlidir Şekil önemli değildir

Bakır, çelik, demir algılamak mümkündür Bakır, çelik, demir algılamak mümkündür

Alüminyum, nikel, krom vb. metallerde tespit hassasiyetleri 

çok düşüktür ve neredeyse bu metalleri algılayamazlar

Alüminyum, nikel, krom vb. metallerİ kolaylıkla algılar

Çelik tespit hassasiyeti 2 mm civarındadır Çelik tespit hassasiyetini 0.5 mm'nin altına düşürmek 

mümkündür. 

Taş, cam, plastik gibi yabancı maddeleri tespit edemez Taş, cam, plastik gibi yabancı maddeleri tespit edebilir

Kemik tespitinde kullanılmaz Kemik tespitinde kullanılabilir

Gıda X-ray Sistemleri ve Metal Dedektör



Yenilikçi yönü ve yerli olarak ürettiği yüksek teknoloji ürünleriyle öne 

çıkan MS SPEKTRAL, hassas X-ray kontrol sistemi ile kemik, taş, plastik, 

cam, metal vb. yabancı maddeleri tespit eden Gıda X-ray Sistemleri ile 

hem sizi, hem de müşterilerinizi düşünmektedir. MS SPEKTRAL Gıda

X-ray Sistemleri markanızın ve ürünlerinizin güvenliğini sağlamak için 

tasarlanmıştır. Geniş ürün yelpazesi sayesinde her türlü ihtiyacınıza 

karşılık verebilecek durumdadır. İhtiyacınıza göre esnek şekilde 

uyarlanabilmektedir. 

Neden MS SPEKTRAL Gıda X-ray Sistemleri ?
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Hakkında

Gıda X-Ray Tarama Sistemleri paketlenmiş veya 

paketlenmemiş gıdalarda bulunan kemik, metal, cam, taş, 

plastik v.b. yabancı maddeleri tespit etme yeteneğine 

sahiptir.

Çift enerji seviyesine sahip sistemlerimiz muhtemel yabancı 

maddelere karşı uyarmaktadır. Sistem, incelenen paketlerin 

reddedilme oranlarını, güvenli paket oranını ve tarih bilgisini 

X-Ray paket görüntüsü ile birlikte kaydedebilmektedir. 
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Teknik Özellikler

Tarama Yönü Tek yönlü tarayabilme

Ret Mekanizması Var

Çalışma Sıcaklığı 0°C ile +20°C arası

Çalışma Nem Aralığı ≤%90 bağıl nem

Çelik Küre Tespit Boyutu ≥2 mm

Bakır Tespit Boyutu ≥2 mm
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Taş Tespit Boyutu ≥7 mm



Görüntü Özellikleri

Görüntüleme Tekniği X-Ray Görüntüleme

Siyah Beyaz Görüntü Derinliği ≥12bit (4096 seviye)

Görüntü Modu 8 farklı mod

Sınıflandırma Var
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MS SPEKTRAL Gıda X-ray Sistemleri paketleme ve ürün grubuna göre kategorize edilmektedir.

• Et Ürünleri

• Süt ve Süt Ürünleri

• Paketli veya Paketsiz Ürünler

• Genel Fırıncılık

• Dökme Gıdalar( kuruyemiş, tahıl, gevrek, şekerleme vb.)

• Cam Gıda Kavanoz, Cam İçecek Kapları

• Lezzetlendiriciler ve Soslar 

• Metal Gıda Kutuları, Tenekeler, Petler

• Dondurulmuş Gıdalar

Kategorize

59



Et Ürünleri

MS SPEKTRAL Gıda X-ray Görüntüleme Sistemleri ile et ürünlerinin 

kontrolü artık daha kolay. Hassas kontrol sistemimiz et ürünlerinin 

içerisinde bulunan kemik, plastik, cam, metal vb. yabancı maddelerin tespiti 

daha kolay ve güvenilir. 
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Et Ürünleri

Tavuk parçası içerisinde ki kemik parçalarının gösterimi
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Gıda X-ray Görüntüleme Sistemleri ile süt ve süt ürünlerinin kontrolü, yerli ve özgün sistem 

tasarımı ile mümkün. Ürünlerin içerisinde bulunan , plastik, cam, metal vb. yabancı maddelerin 

tespiti daha kolay ve güvenilir. 

Süt ve Süt Ürünleri
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Süt ve Süt Ürünleri 

Ayran Paketi içerisinde 2 mm metal küre gösterimi.
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Süt ve Süt Ürünleri

Beyaz Peynir içerisinde ki yabancı maddelerin gösterimi 

1 - Bakır Tel (0,8 mm) 

2 - Taşlar : 1,70 mm - 3,55 mm

3 - Cam (6 mm)

4 - Metal Küre (2 mm)

5 - Vidalar : 1.92 mm – 1,80 mm
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Gıda X-ray Görüntüleme Sistemleri ile paketli veya paketsiz ürünleri kontrolü hızlı ve kolay.

X-ray sistemimiz paketli veya paketsiz gıda ürünlerinin içerisinde bulunan plastik, cam, metal 

vb. yabancı maddelerin tespitini güvenilir bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Paketli veya Paketsiz Ürünler
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Paketli veya Paketsiz Ürünler

Mantı Paketi içerisinde ki yabancı maddelerin 

gösterimi 

1- Vidalar : 1,40 mm - 1,90 mm 

2- Bakır Tel (0.8 mm)

3- Taşlar : 3,50 mm – 4,55 mm

4- Cam (6 mm)

5- Bakır Tel (2 mm)

6- Metal Küre (2 mm)

7- Bakır (1 mm) 
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Paketli veya Paketsiz Ürünler

Lavaş Kolisi içerisindeki yabancı maddelerin 

gösterimi 

1- Vidalar : 1.92, 1.45, 1.85, 1.80 mm

2- Bakır Tel (0.8 mm)

3- Taşlar : 3.73, 3.50, 3.76, 4.55 mm

4- Cam (6 mm)

5- Bakır Tel (2 mm)

6- Metal Küre (2 mm)

7- Bakır (1 mm) 

8 – Nem tutucu 17

8
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Paketli veya Paketsiz Ürünler

Paketli Makarna içerisindeki yabancı maddelerin gösterimi 

1- Yeşil: 0,8 - 1 mm kalınlığında, 2 mm uzunluğundaki bakır teller.

2- Kırmızı: 0,8 – 1 mm kalınlığında, 6 – 12 mm arasında değişen

uzunluktaki bakır teller.

3- Mavi: 2 mm çaplı iki metal bilye.

4- Sarı: 0,6 mm kalınlığında, 2 – 4 mm boylarında alüminyum

parçalar .

5- Turkuaz: 0,8 - 1 mm kalınlığında, 2.4 – 4 mm arasında değişen

uzunlukta bakır teller.

6- Mor: 0,08 mm kalınlığında , 2 – 3 mm boylarında bakır parçalar.
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Genel Fırıncılık

Gıda X-ray Görüntüleme Sistemleri ile günlük hayatta çok sık tükettiğimiz genel fırıncılık 

ürünleri kontrolü hızlı ve kolay. Hassas kontrol sistemi ile ürünlerin içerisinde bulunan plastik, 

cam, metal vb. yabancı maddelerin tespitini yaparak, sizlere daha kaliteli ve güvenli ürünler 

sunmaktadır.

19



Genel Fırıncılık

Lavaş içerisindeki yabancı maddelerin gösterimi 

1- Vidalar : 1,80 mm – 1,90 mm

2- Bakır Tel (0.8 mm)

3- Taşlar : 3,70 mm – 4,55 mm

4- Cam (6 mm)

5- Bakır Tel (2 mm)

6- Metal Küre (2 mm)

7- Bakır (1 mm) 
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Dökme Gıdalar

Gıda X-ray Görüntüleme Sistemleri ile dökme gıda ürünleri ( kuruyemiş, tahıl, gevrek, şekerleme 

vb.) kontrolü artık daha hızlı ve hatasız. Hassas kontrol sistemi ile ürünlerin içerisinde bulunan 

plastik, cam, metal vb. yabancı maddelerin tespiti daha kolay ve güvenilir. 
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Dökme Gıdalar

Lokum paketi içerisinde ki yabancı maddelerin gösterimi 

1- Vidalar : 1,45 mm – 1,90 mm

2- Bakır Tel (0.8 mm)

3- Taşlar : 3,50 mm – 4,50 mm

4- Cam (6 mm)

5- Bakır Tel (2 mm)

6- Metal Küre (2 mm)

7- Bakır (1 mm) 
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Cam Gıda Kavanoz, Cam İçecek Kapları

Gıda X-ray Görüntüleme Sistemleri ile cam gıda kavanoz, cam içecek kapları kontrolü artık daha 

kolay. Hassas kontrol sistemi ile ürünlerin içerisinde bulunan böcek, plastik, cam, metal vb. 

yabancı maddelerin tespiti daha kolay ve güvenilir. 
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Cam Gıda Kavanoz, Cam İçecek Kapları

1
Köz biber cam kavonozu içerisinde ki yabancı maddelerin gösterimi 

1- 8 mm -11 mm taş
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Cam Gıda Kavanoz, Cam İçecek Kapları

1
Köz patlıcan cam kavonozu içerisinde ki yabancı maddelerin gösterimi 

1- 0,8 mm -1 mm bakır tel
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Lezzetlendiriciler ve Soslar

Gıda X-ray Görüntüleme Sistemleri ile lezzetlendirici ve sosların kontrolü plastik yada cam şişe 

ayırt etmeden mümkün. Hassas kontrol sistemi ile ürünlerin içerisinde bulunan plastik, cam, 

metal vb. yabancı maddelerin tespiti daha kolay ve güvenilir. 
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Lezzetlendiriciler ve Soslar

1

Pet şişe sosun içerisinde ki yabancı maddelerin gösterimi 

1- 0,8 mm -1 mm bakır tel
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Metal Gıda Kutuları, Tenekeler, Petler

Gıda X-ray Görüntüleme Sistemleri ile günlük hayatta dolaplarımızda uzun süreli sakladığımız 

metal gıda kutularının, tenekelerin veya petlerin kontrolü artık daha kolay. Hassas kontrol 

sistemi ile ürünlerin içerisinde bulunan plastik, cam, metal vb. yabancı maddelerin tespiti daha 

kolay ve güvenilir. 
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Metal Gıda Kutuları, Tenekeler, Petler

1

Konserve içerisinde ki yabancı maddelerin gösterimi 

1- 1,5 mm - 8 mm vidalar
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Dondurulmuş Gıdalar

Gıda X-ray Görüntüleme Sistemleri ile dondurulmuş gıdaların kontrolü artık daha kolay. Hassas 

kontrol sistemi ile ürünlerin içerisinde bulunan plastik, cam, metal vb. yabancı maddelerin 

tespiti daha kolay ve güvenilir. 
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Dondurulmuş Gıdalar

Yuvarlak donmuş pasta içerisindeki yabancı maddelerin gösterimi 

1 - Vidalar : 1,45 mm – 1,90 mm

2 - Cam (6 mm)

3 - Taşlar : 1.70 mm - 4 mm arası taşlar

4 - Taşlar : 3,50 mm – 4,50 mm

5 - Bakır Tel (2 mm)

6 - Vidalar : 1,9 mm – 4,80 mm

7 - Bakır Tel (2 mm) 

8 - Metal Küre (2 mm) 

9 – Bakır Tel (1 mm)
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Dondurulmuş Gıdalar
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Yuvarlak donmuş pasta içerisindeki yabancı maddelerin gösterimi 

1 - Vidalar : 1,45 mm – 1,90 mm

2 - Cam (6 mm)

3 - Taşlar : 1.70 mm - 4 mm arası taşlar

4 - Taşlar : 3,50 mm – 4,50 mm

5 - Bakır Tel (2 mm)

6 - Vidalar : 1,90 mm – 4,80 mm

7 - Bakır Tel (2 mm) 

8 - Metal Küre (2 mm) 

9 – Bakır Tel (1 mm)



Dondurulmuş Gıdalar

Dikdörtgen şekilde kesilmiş donmuş pasta içerisindeki yabancı 

maddelerin gösterimi 

1 - Vidalar : 1,45 mm – 1,90 mm

2 - Cam (6 mm)

3 - Taşlar : 1.70 mm - 4 mm arası taşlar

4 - Taşlar : 3,50 mm – 4,50 mm

5 - Bakır Tel (2 mm)

6 - Vidalar : 1,90 mm – 4,80 mm

7 - Bakır Tel (2 mm) 

8 - Metal Küre (2 mm) 

9 – Bakır Tel (1 mm)
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MS SPEKTRAL SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 

MS SPEKTRAL, Elektro-Optik ve İleri Görüntüleme Sistemleri üzerine yenilikçi çözümler üreten 

bir firmadır. MS SPEKTRAL firmasının misyonu, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji 

Elektro-Optik ve İleri Görüntüleme Sistemleri, Yerli ve Milli imkanlarla, yurtdışı kısıtına tabi 

olmadan geliştirmektir. MS SPEKTRAL tasarım ekibi, proje ihtiyaçlarının belirlenmesi, sistem 

analizi, sistem mühendisliği, elektronik tasarım, optik tasarım, mekanik tasarım ve görüntü 

işleme konularında gerekli tecrübeye sahiptir. 

MS SPEKTRAL firmasının vizyonu, Türkiye’nin en yenilikçi ve teknolojik Elektro-Optik Sistem 

geliştiren şirketi olmaktır.

info@msspektral.com

www.msspektral.com
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