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SYSTEMY KONTROLI PROCESU DLA 
PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH 
Precyzyjnie. Innowacyjnie. Przyjaźnie dla użytkownika.
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SYSTEMY STEROWANIA 
NOLDEN
Od 1975 r. w służbie przetwórstwa 
tworzyw sztucznych

Od ponad 40 lat sterownik NOLDEN jest synonimem 
precyzyjnej regulacji temperatury w przemyśle przet-
wórstwa tworzyw sztucznych. Powstały z małego zakładu 
zajmującego się wartościowymi układami elektronicz-
nymi dla laboratoriów, NOLDEN opracowuje i produkuje 
dzisiaj precyzyjne systemy sterowania procesami przede 
wszystkim dla gorących kanałów stosowanych w ramach 
formowania wtryskowego. 

W celu regulacji temperatury w gorącym  kanale w ramach 
jednego urządzenia wprowadzano stopniowo dalsze funkcje 
sterowania, diagnostyki i monitorowania - dzięki czemu 
NOLDEN oferuje dzisiaj kompletny system sterowania.
To ułatwia obsługę i okablowanie i pozwala na zaoszczęd-
zenie cennego miejsca dookoła wtryskarki. W przypadku 
wielu funkcji np. nowego, zintegrowanego systemu stero-
wania lub systemu podłączania narzędzi „MouldConnect” 
fi rma NOLDEN jest pionierem nowej innowacyjnej technolo-
gii-potwierdzają to także liczne patenty i prawa ochronne.

Nasza najnowsza innowacja to prawdziwa nowość na świecie:
NOLDEN evoControl© to zupełnie nowa metoda sterowa-
nia, która usuwa raz na zawsze znane, negatywne strony 
systemów opartych na PID i rewolucjonizuje regulację 
temperatury. Zachęcamy do odszukania inspiracji w for-
mie naszych nowych rozwiązań na kolejnych stronach.

Jako producent i fi rma opracowująca rozwiązania chcemy 
zapewnić Państwu dobrą opiekę od samego początku. To 
zaczyna się od dobrze ugruntowanej informacji na targach 
specjalistycznych i osobistej dyskusji na temat optymalnego 
wsparcia w wyborze odpowiedniego dla Państwa sterowni-
ka procesu, oczywiście z obszerną fazą testową w ramach 
Państwa produkcji. Jesteśmy również partnerem na obs-
zarze ewentualnych rozszerzeń i modyfi kacji, jak również 
serwisu i napraw przez cały okres użytkowania Państwa 
urządzenia.

NOLDEN projektuje i montuje 
obwody elektroniczne we 

własnym zakresie, ponieważ 
tylko dzięki temu możliwe jest 

zagwarantowanie optymalnego 
wzornictwa i jakości.

Małe potwierdzenie sukcesu na 
drodze rozwoju fi rmy: 

NOLDEN jest fi nalistą „Ludwiga“/ 
konkursu przeznaczonego dla 

fi rm średniej wielkości.

evoControl®

Kontynuujemy rozwój i w lecie 
2018 wprowadzamy się do 

naszego nowego budynku w 
Meckenheim.

Hans Werner Müller, właściciel 
i prezes

Uta Plätzer, 
Dział Obsługi Klienta

 i Administracji
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Wysokiej jakości koncentraty 
barwiące z technicznych 
tworzyw sztucznych - to tu 
wszystko się zaczyna. Do 
produkcji precyzyjnych wymi-
arowo elementów z tworzyw 
sztucznych o skomplikowa-
nych funkcjach i doskonałej 
optyce wymagane jest duże 
doświadczenie i perfekcyjne 
sterowanie procesem.

Montaż i okablowanie 
układów sterowania

Uzgodnienia w zespole 
produkcyjnym
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NOLDEN evoControl®

Skok kwantowy w inżynierii 
sterowania.

Technologia sterowania istnieje już od czasów starożytnych - 
zmienna techniczna, taka jak poziom wody, temperatura lub 
prędkość, powinna być utrzymywana na stałym poziomie 
pożądanej wartości, wartości zadanej, bez ingerencji czło-
wieka. W tym celu na każdym etapie historii opracowywa-
no urządzenia automatyczne, począwszy od prostego 
sterownika poziomu wody, poprzez ramię dźwigniowe w 
starożytnym Egipcie, aż po - w większości elektroniczne - 
systemy sterowania czasów nowożytnych. 

Tak działa technologia sterowania 
w przyrodzie: Sieć neuronów 
przekazuje bodźce w postaci 

małych impulsów, dzięki czemu 
bardzo precyzyjnie realizuje złożo-

ne zadania kontrolne.

Na obszarze przetwórstwa tworzyw sztucznych, to często 
temperatura musi być kontrolowana, ponieważ ma ona 
decydujące znaczenie dla właściwości przepływu, a tym 
samym dla warunków przetwarzania stopionego granula-
tu tworzywa sztucznego. Od dziesięcioleci w tej dzied-
zinie dominują tzw. sterowniki PID, łączące zachowanie 
proporcjonalne, integralne i różnicowe zgodnie z trzema 
odrębnymi modelami matematycznymi i określające 
wymaganą zmianę mocy wyjściowej.
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Rozwiązanie: Sieć neurono-
wa jako model matematy-
czny, pojedyncze neurony 
wykonują niewielką część 
operacji sterowania i są 
połączone z dużą siecią.
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Ta sprawdzona w praktyce procedura ma niestety dwie 
decydujące wady, które każdy ekspert w dziedzinie tworzyw 
sztucznych zna bardzo dobrze.

1. Przekraczanie wartości: Przed osiągnięciem pożądanej 
wartości zadanej, dochodzi do jej wielokrotnego prze-
kraczania w obu kierunkach, jak to się mówi: „Sterownik 
się ustawia”.

2. Określenie wartości PID: Aby sterownik PID mógł precy-
zyjnie sterować, musi być zaprogramowany za pomocą war-
tości charakterystyk P, I i D, które dokładnie odpowiadają 
istniejącemu systemowi sterowania, tj. zazwyczaj formie 
wtryskowej lub gorącemu kanałowi.Wskazane jest, aby 
odbywało się to automatycznie, bez interwencji operato-
ra, dlatego też istnieją różne funkcje w tym „autotuning“ 
lub funkcje samoregulacji. W wielu przypadkach działa to 
w sposób zadowalający, a sterowanie osiąga stabilny stan, 
w innych jednak przypadkach nie działa to wcale, tempera-
tura oscyluje w górę i w dół, a proces nie uspokaja się.

I to jest jednak dokładnie to, czego w przetwórstwie twor-
zyw sztucznych trzeba uniknąć. Podjęto zatem liczne próby 
wyeliminowania lub przynajmniej złagodzenia tych nie-
dogodności.W NOLDEN Regelsysteme pracujemy w tej 

dziedzinie od ponad 40 lat, dlatego też nasi inżynierowie 
i konstruktorzy poszukiwali zasadniczo zupełnie nowego 
rozwiązania, które odnaleźli w przyrodzie. 

W biologii i neurochemii zadania regulacyjne są wyko-
nywane przez tzw. neurony, które są łączone w złożone 
sieci. Każdy neuron spełnia tylko jedną, podlegającą zarząd-
zaniu funkcję, ale dokładność całego procesu wynika z dużej 
liczby neuronów w sieci. Istotną zaletą sieci neuronowych 
jest jednak przede wszystkim to, że są one zdolne do uczenia 
się, parametry transmisyjne każdego neuronu można 
„wytrenować“ poprzez „szkolenie“ pod kątem aktualnego 
zadania kontrolnego. 

Sieci neuronalne są dobrze zbadane od kilku lat, odwzorowa-
ne w modelach matematycznych i często wykorzystywane w 
nauce do opisywania złożonych, dynamicznych procesów. 
NOLDEN Regelsysteme po raz pierwszy zastosował te modele 
do kontroli temperatury w przetwórstwie tworzyw sztucznych 
i przedstawia NOLDEN evoControl®, pierwszy system 
kontroli procesu bez przeregulowania. evoControl® to 
rozwiązanie zgłoszone do opatentowania przez NOLDEN.

Każdy wtryskiwacz zna ten problem konwencjo-
nalnego sterowania PID: Istotne przekroczenie 
temperatury w zależności od wysterowanego 
odcinka. Można to trochę zamortyzować, ale nie da 
się całkowicie usunąć problemu.

Problem Rozwiązanie

evoControl®

warstwa wejściowa warstwa ukryta warstwa wyjściowa
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Nolden Multifunktionskonzept

Touchscreensysteme

MouldConnect

Kompaktregler

Temperaturregler – Einschübe und Grundeinheiten

Anschlusstechnik

Nolden Multifunktionskonzept

Touchscreensysteme

MouldConnect

Kompaktregler

Temperaturregler – Einschübe und Grundeinheiten

Anschlusstechnik

Koncepcja wielofunkcyjna NOLDEN

Funkcje sterowania procesem

Systemy ekranów dotykowych

Sterownik kompaktowy

Sterownik temperatury - jednostki wsuwane i podstawowe

Elementy złączy 

WIELOFUNKCYJNA KONCEPCJA NOLDEN

Sterowanie igłowymi zasuwami hydraulicznymi i pneuma-
tycznymi - w zależności od przesunięcia czasowego lub 
śrubowego

STEROWANIE KASKADOWE

Indywidualne monitorowanie wszystkich kanałów wody 
chłodzącej w przypadku narzędzia - natężenie przepływu, 
temperatura wody zasilającej i na powrocie

CHŁODZENIE

SIŁOWNIK

POMIAR CIŚNIENIA 
WEWNĘTRZNEGO

Wszystkie funkcje sterowania procesem w jednej obudowie

Sterowanie wszystkimi siłownikami w narzędziu, 
opcjonalnie wizualizacja liniowa lub obrotowa

Monitorowanie i wizualizacja czujników ciśnienia wewnę-
trznego, zarówno bezpośrednio w przestrzeni kawitacyjnej, 
jak i pośrednio (czujnik podkładany)
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Nolden Multifunktionskonzept

Touchscreensyssteme

MouldConnect 

Kompaktregler

Temperaturregler – Einschübe und Grundeinheiten

Anschlusstechnik

Nolden Multifunktionskonzept

Touchscreensyssteme

MouldConnect 

Kompaktregler

Temperaturregler – Einschübe und Grundeinheiten

Anschlusstechnik

Koncepcja wielofunkcyjna NOLDEN

Funkcje sterowania procesem

Systemy ekranów dotykowych

Sterownik kompaktowy

Sterownik temperatury - jednostki wsuwane i podstawowe

Elementy złączy 

Musi być prosta - łatwa do zainstalowania 
i łatwa w użyciu! W oparciu o tę wizję 
opracowano wielofunkcyjną koncep-
cję NOLDEN, która łączy w jednym 
urządzeniu wszystkie funkcje sterowania 
wymagane w formie wtryskowej, jak 
również w gorącym kanale. Oznacza to 
mniej miejsca wokół wtryskarki, mniej 
okablowania i uproszczoną konserwację 
danych dla wszystkich funkcji urządzenia. 
Kolejna zaleta - urządzenie „porusza się 
wraz z narzędziem“ i może być stosowane 
na każdej pasującej wtryskarce, co 
oznacza większą elastyczność w plano-
waniu produkcji.

Nasza wizja 
sterowania procesu
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Koncepcja wielofunkcyjna NOLDEN

Funkcje sterowania procesem

Systemy ekranów dotykowych

Sterownik kompaktowy

Sterownik temperatury - jednostki wsuwane i podstawowe

Elementy złączy 

W przypadku części o dużej powierzchni 
lub mniejszych grubości ścianek, dysze 
gorącego kanału często muszą być 
sterowane sekwencyjnie, nie jest to 
problem przy zastosowaniu sterowania 
kaskadowego NOLDEN. Aktywacja 
może być zależna od czasu lub położe-
nia ślimaka; możliwe jest również 
wykonywanie kilku ruchów igłowych 
w jednym cyklu wtrysku. Wymiana 
sygnałów z wtryskarką za pomocą 
interfejsu (EUROMAP) wyciągania 
rdzenia lub z użyciem możliwych do 
zaprogramowania wejść i wyjść.

STEROWANIE KASKADOWE
Sekwencyjne sterowanie siłownikami do 
podnoszenia igieł

Efektywne chłodzenie narzędzia ma kluczowe znaczenie 
dla jakości detalu. W celu osiągnięcia ekonomicznego czasu 
cyklu, mostkowanie wszystkich kanałów chłodzących często 
nie jest wystarczające, tutaj pomaga równoległe połączenie 
wszystkich kanałów ze sprawdzonym rozdzielaczem pomia-
rowym ORCA. Wyświetlanie i monitorowanie alarmów wszystkich 
przepływów i tem-
peratur odbywa 
się bezpośrednio 
w systemie stero-
wania NOLDEN.

CHŁODZENIE
Indywidualny monitoring wszystkich 
kanałów chłodzących
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Koncepcja wielofunkcyjna NOLDEN

Funkcje sterowania procesem

Systemy ekranów dotykowych

Sterownik kompaktowy

Sterownik temperatury - jednostki wsuwane i podstawowe

Elementy złączy 

Pomiar ciśnienia wewnętrznego bezpośrednio w przestrzeni 
kawitacyjnej to obecny stan techniki - niestety często bardzo 
kosztowny i uciążliwy w obsłudze. W NOLDEN czujniki ciśnienia 
są podłączane bezpośrednio do jednostki sterującej, wizuali-
zacja i monitorowanie krzywych wtrysku odbywa się po prostu 
na ekranie dotykowym. Zarówno czujniki bezpośrednie, jak i 
czujniki podkładane mogą zostać kontrolowane niezależnie 
od producenta. Zintegrowana ocena opatentowana dla sys-
temów sterowania NOLDEN.

Wewnętrzny czujnik 
ciśnienia

Działający bezpośred-
nio piezoelektryczny 
czujnik ciśnienia fi rmy 
BAUMER

POMIAR CIŚNIENIA 
WEWNĘTRZNEGO

SERWOMOTOR
Sterowanie serwomotorem bezpośrednio 
z regulatora gorącego kanału

Serwomotory szybko podbijają 
technologię narzędzi i zastę-
pują siłowniki hydrauliczne lub 
pneumatyczne - precyzyjnie, 
bardzo szybko i bezobsłu-
gowo. Wszystkie popularne 
silniki mogą być podłączone 
bezpośrednio do regulatorów 
gorących kanałów NOLDEN 
serii NR 7000. Nadają się 
zarówno do zastosowań 
liniowych, jak i obrotowych, 
wizualizacja dostosowuje się 
automatycznie.

Serwokabel

Podłączenie kabla silnika i 
enkodera bezpośrednio do 
jednostki sterującej

Serwomotor

Przykładowy serwomotor z 
napędem liniowym

Czujnik podkładany

Działający pośrednio 
piezoelektryczny 
czujnik siły fi rmy 
BAUMER

Monitorowanie ciśnienia wtrysku bezpo- 
średnio w sterowniku gorącego kanału
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Koncepcja wielofunkcyjna NOLDEN

Funkcje sterowania procesem

Systemy ekranów dotykowych

Sterownik kompaktowy

Sterownik temperatury - jednostki wsuwane i podstawowe

Elementy złączy 

Idealnie dopasowany do sterownika ekranu dotykowego NOLDEN, MouldConnect 
istotnie upraszcza okablowanie i podłączenie narzędzia. Wystarczy podłączyć 
wszystkie termopary, czujniki ciśnienia i inne małe przewody sygnałowe, takie 
jak układy do wyciągania rdzeni lub wyłączniki zbliżeniowe do nowej skrzynki 
przyłączeniowej MouldConnect, a stamtąd poprowadzić tylko 1 przewód do 
systemu sterowania. 

Największa korzyść: Po podłączeniu kabla, narzędzie jest automatycznie 
rozpoznawane, a związane z nim dane są ładowane, nie da się tego zrobić 
łatwiej! 

MOULDCONNECT
Nowa, innowacyjna koncepcja przyłączy 
narzędziowych fi rmy NOLDEN

MouldConnect T

Dla 24 lub 48 termopar, z możliwością 
rozszerzenia do 120 stref

Prosta, intuicyjna obsługa ma ogromne znaczenie przy 
formowaniu wtryskowym, coraz więcej i bardziej złożo-
nych systemów stanowi wyzwanie dla operatora. 

W związku z tym, przejrzystość i szybkie zapoznanie się były 
na samym początku listy oczekiwań wobec nowego NOLDEN 
STS - Smart Touch System. Wszystkie funkcje, takie jak 
ogrzewanie gorących kanałów, pomiar ciśnienia wewnętrz-
nego lub sterowanie serwomechanizmem są obsługiwane 
w sposób ujednolicony - a wszystkie dane dotyczące formy 
są przechowywane w wspólnej pamięci receptur. 

Wszystkie nasze systemy sterowania dotykowego 
NR7000 i NR8000 są odpowiednie dla evoControl©, 
istniejące systemy mogą być instalowane dodatkowo.

Seria NR 7000

Obudowa wieży w dwóch rozmia-
rach, 48 i do 120 stref

STEROWNIK Z EKRANEM DOTYKOWYM
Wszystkie funkcje sterowania i regulacji 
gorącego kanału w jednym urządzeniu

evoControl®
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Koncepcja wielofunkcyjna NOLDEN

Funkcje sterowania procesem

Systemy ekranów dotykowych

Sterownik kompaktowy

Sterownik temperatury - jednostki wsuwane i podstawowe

Elementy złączy 

W wielu przypadkach wystarczająca jest sama regu-
lacja temperatury gorącego kanału, a złożone funkcje 
dodatkowe, takie jak pomiar ciśnienia wewnętrznego i 
serwa, nie są wymagane. Tutaj nasz kompaktowy sterow-
nik dotykowy NR 8000 oferuje idealne rozwiązanie: 
Intuicyjny, bardzo przyjazny dla użytkownika system 
dotykowy NOLDEN Smart Touch System ze wszystkimi 
funkcjami NR 7000 w kompaktowej obudowie nastoło-
wej do gorących kanałów od 8 do 32 stref. W przypadku 
tej serii sterowników dotykowych dostępne są również 
sterowanie kaskadowe i monitorowanie płynu chłod-
zącego dostępne jako opcja.

KOMPAKTOWY STEROWNIK DOTYKOWY
Ekonomiczna alternatywa dla 
samej regulacji temperatury

Seria NR 8000

Obudowa stołowa, wysoka 
konstrukcja dla 24 lub 32 stref

Seria NR 8000

Obudowa stołowa od 
8 do 16 stref

System sterowania dotykowego NOLDEN STS spełnia potrzeby wtryskarek. 
W związku z tym dodaliśmy i oferujemy tę wygodną obsługę także w wariantach 
„mini”- obudowy dla 4,6 lub 8 stref. Obsługa i przechowywanie danych są iden-
tyczne dla wszystkich sterowników dotykowych od 4 do 120 stref sterowania, 
co ułatwia przełączanie między różnymi urządzeniami. Niestety, w bardzo 
kompaktowej obudowie nie ma miejsca na dodatkowe funkcje, z wyjątkiem 
monitoringu płynu chłodniczego, który jest dostępny opcjonalnie również dla 
NR8000 Mini. Także tu na pokładzie użytkownik znajdzie evoControl©.

KOMPAKTOWY STEROWNIK 
DOTYKOWY MINI
Wygodna obsługa dotykowa 
nawet dla „najmniejszych“

Seria NR 8000 mini

Mini obudowa stołowa 
dla 4,6 lub 8 stref.
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Koncepcja wielofunkcyjna NOLDEN

Funkcje sterowania procesem

Systemy ekranów dotykowych

Sterownik kompaktowy

Sterownik temperatury - jednostki wsuwane i podstawowe

Elementy złączy 

W przypadku mniejszych gorących kanałów, gdzie nie są 
wymagane żadne specjalne funkcje, nadal dostępne są 
sprawdzone kompaktowe jednostki od 4 do 16 stref, 
precyzyjne, trwałe i łatwe w obsłudze.

STEROWNIK WIELOSTREFOWY
Klasyczne wielostrefowe sterowniki 
temperatury w jakości NOLDEN

Seria NR 5000

Do gorących kanałów od 8 do 
16 stref, standardowo z diag-
nostyką narzędzia.

Seria NR 4000

Dla gorących kanałów z 4, 6 lub 8 
strefami.

STEROWNIK TEMPERATURY - 
JEDNOSTKI WSUWANE I PODSTAWOWE

Był to początek precyzyjnego, bezkonkurencyjnego i poręcznego 
sterowania gorącymi kanałami NOLDEN - obecnie na poziomie 
7 generacji wsuwanych układów sterowniczych w nowoczesnej 
technologii cyfrowej.

Wybierać można z systemu składającego się z jednostek pod-
stawowych dla 2 do 18 stref, wsuwanych układów sterowania 
i alarmowych. Kompatybilny ze wszystkimi sterownikami 
NOLDEN, jakie kiedykolwiek wyprodukowano, niezależnie od 
serii. Wystarczy podłączyć moduł wtykowy i włączyć go, cała 
reszta dzieje się automatycznie.

Seria NR 3070

Wsuwany sterownik mikroprocesorowy 
z wyświetlaczem LED i wykresem 
słupkowym ciśnienia 

Sprawdzone sterowniki wsuwane NOLDEN - 
przyjazne dla użytkownika i trwałe
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Koncepcja wielofunkcyjna NOLDEN

Funkcje sterowania procesem

Systemy ekranów dotykowych

Sterownik kompaktowy

Sterownik temperatury - jednostki wsuwane i podstawowe

Elementy złączy 

Seria RG 225

Jednostka podstawowa dla 1 lub 2 
szufl ad sterowniczych

Seria RG 425

Jednostka podstawowa dla maksymalnie 4 
modułów sterujących lub sygnalizacyjnych

Seria RG 625

Jednostka podstawowa dla maksymal-
nie 6 stref sterowania i 1 dodatkowego 
modułu sygnałowego

MAŁY STEROWNIK

Przystępne cenowo urządzenia 
do prostych zadań sterowniczych

Oprócz bardzo precyzyjnego sterowania gorącymi kanałami 
z wieloma funkcjami dodatkowymi, w wielu przypadkach 
wystarczy proste urządzenie sterujące, np. dla przedłużonych 
dysz, belek spawalniczych lub płyt grzewczych. Tutaj używane 
są nasze bardzo przystępne cenowo, małe sterowniki, takie 
jak NR2007, które są dostępne dla 1 lub 2 stref sterowania. Seria NR 2007

Mały sterownik mikroprocesorowy dla 
1 lub 2 stref
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Koncepcja wielofunkcyjna NOLDEN

Funkcje sterowania procesem

Systemy ekranów dotykowych

Sterownik kompaktowy

Sterownik temperatury - jednostki wsuwane i podstawowe

Elementy złączy 

Wkładki wtykowe

W sprawdzonej technice śrubowej 
lub z opatentowanym szybkozłączem 
SQUICH

Wtyczki przemysłowe

Wszystkie wersje dostępne w 
magazynie

KABEL DO NARZĘDZI

WTYCZKI PRZEMYSŁOWE

Kabel przyłączeniowy narzędzia, 
konfekcjonowany lub na metry.

Według normatywnego 
standardu rynku światowego

Kable narzędziowe są wymagane w każdym przypadku, nieza-
leżnie od zastosowanej technologii sterowania. NOLDEN wyp-
rodukuje każdy kabel połączeniowy w rozsądnej cenie zgodnie 

z wymaganiami klienta, z wtyczką, w oczekiwanej długości 
i standardem wykonania na miarę. Alternatywnie możemy 
dostarczyć również wszystkie typy kabli luzem na metry.

Standardowe wtyczki przemysłowe 
są często używane do podłączania 
narzędzi, ale są one dostępne w wielu 
różnych wersjach - ciężkiej i wąskiej, 
3 do 64-pin, męskiej i żeńskiej i wielu 
innych.

NOLDEN posiada w magazynie prawie 
wszystkie wersje standardowe i wiele 
typów specjalnych, dostarczanych 
do Państwa bezpośrednio z magazynu 
w ciągu 24 godzin.
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Neues Foto

Czujniki termiczne

w wielu wariantach, do narzędzi 
i maszyn przetwórstwa tworzyw 
sztucznych.

Mini obudowa przyłączeniowa

w wykonaniu ze stali szlachetnej pod 
kątem wtyczek kostkowych.

Obudowa przyłącza

narzędziowego konstrukcji NOLDEN, 
3-częściowa obudowa upraszcza 
okablowanie złączy wielopinowych 

Taśmy grzewcze

Z mosiądzu i stali nierdzewnej, 
stale w magazynie, dodatkowo 
dalsze wykonania na życzenie.

Kasety grzewcze

We wszystkich długościach, 
średnicach i wariantach złączy na 
życzenie.

TECHNOLOGIA PRZYŁĄCZY

OBUDOWA PRZYŁĄCZY NARZĘDZI 
Praktyczne rozwiązanie dla bezproble-
mowego okablowania

Każdy specjalista zna zasadniczy 
problem związany z okablowaniem 
narzędzi: Brak miejsca! Liczne 
przewody łączące należy umieścić w 
ograniczonej przestrzeni zabudowy 
wtyczki i w razie potrzeby poprzekładać 
później - pomagają tu sprawdzone 
obudowy przyłączeniowe narzędzi 
NOLDEN.

Akcesoria do podgrzewania narzędzi - 
niezależnie od producenta

Często trzeba działać szybko, pojawia się niezaplanowana 
naprawa, brakuje części zamiennych. Dobrze, że NOLDEN 
oferuje szeroką gamę czujników temperatury, elementów 

grzewczych i wtyków bezpośrednio z magazynu w systemie 
ciągłym, zgodnie ze standardem przemysłowym i niezależne 
od producenta wtryskarki, w konkurencyjnych cenach.
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