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▶ Distribuţie omogenă a materialului cu grosime uniformă de perete 
▶ Lipsă de filamente, striaţii sau decolorare în punctul de injecţie 
▶ Abateri dimensionale foarte strânse pe filete 
▶ Controlul temperaturii materialului cât mai aproape de punctul de injecţie 
▶ Distribuţie omogenă a căldurii pe toată lungimea duzelor 
▶ Sisteme hot half  complet asamblate, gata de montare în matriţă şi adaptabile

 pentru orice tip de maşină de injecţie, până la 128 de cuiburi, 
cu sau fără grupuri de obturare

Blocurile calde THERMOPLAY, realizate în conceptul unei distribuţii optime de presiune pentru
 fiecare duză, realizează contactul optim cu duzele în vederea obţinerii unei etanşări perfecte şi
sunt realizate din materiale de cea mai bună calitate, fiind garantate pentru 3 ani de funcţionare.  

Cei care doresc obţinerea unor sisteme economice din punct de vedere al costurilor pot utiliza
distribuitoare standard , numite şi sisteme integrate ELS (Easy Line System) care cuprind plăci de
distribuţie cu 1,2,4,6,8 canale de distribuţie, completate cu accesoriile specifice şi duzele alese
pentru aplicaţiile dorite de client. 

La solicitarea expresă a producătorilor din packaging, THERMOPLAY a reuşit să materializeze soluţii complexe de sisteme stack mould cu sau fără obturare. 

Exceptând duzele standard utilizate în injecţie, THERMOPLAY furnizează şi o gamă diversă de duze specifice
unor aplicaţii particulare: 

Duze cu înşurubare 
– sistem brevetat – specifice injecţiei produselor de mari dimensiuni, cu obturare la cerere şi controlate

de centrale secvenţiale în vederea optimizării debitului de material 

▶ Duză multipunct pentru injecţie laterală, specifică pentru injecţia corpurilor cu forme tubulare obţinându-se grosimi uniforme de perete şi puncte de injecţie foarte discrete

▶ Duze multipunct speciale, specifice injecţiei într-o suprafaţă limitată a mai multor puncte de injecţie 

Sistemele hot runner THERMOPLAY pentru injecţie şi suflare, sunt caracterizate prin:

REPREZENTANŢA
THERMOPLAY 

PENTRU ROMANIA:

RO 550052 SIBIU – ROMÂNIA 
Şoseaua Alba Iulia, Nr. 110

Telefon/Fax: +40 269 229 685
Mobil:  0788 015 555, 0746 015 555

www.plasticsystems.ro

SISTEME HOT RUNNER PENTRU INJECŢIE MASE PLASTICE
Graţie cercetării tehnologice asidue şi experienţei dobândite în
douăzeci de ani de proiectare şi producţie sisteme de injecţie canale
calde, THERMOPLAY este cunoscută  astăzi ca unul dintre liderii în
domeniu la nivel mondial, furnizând sisteme fiabile şi performante
pentru mai toate aplicaţiile specifice injecţiei materialelor plastice.

Succesul în injecţia cu canale calde, depinde de buna colaborare cu clientul final, pornind de
la faza de proiectare, analiza echilibrării sistemului şi verificării acestuia prin analizele de
flux de material prin softul specific simulării procesului. Analizele de flux dau posibilitatea
echilibrării cu precizie a sistemului rezultat prin asigurarea unei umpleri perfecte ale cuiburilor
matriţei şi obţinerii unui produs final conform prescripţiilor tehnice iniţiale, solicitate de client.

Duze speciale, cu dimensiuni reduse: 
▶ Duză alungită pentru injecţia laterală în puncte critice

THERMOPLAY, prin agenţii săi la nivel mondial, oferă clienţilor condiţii  deosebite
 privind garanţia produselor şi asistenţa la proiectare şi în service:
▶ termene de ofertare de maxim 48 de ore de la primirea şi clarificarea 

cererii de ofertă;
▶ în caz de comandă, oferă gratuit diagramele de curgere specifice matriţei;
▶ termene de livrare de maxim 10 zile pentru elementele tipizate 

şi 30 de zile pentru sistemele speciale;
▶ garanţia produselor de până la 3 ani pentru blocurile calde, 2 ani pentru

 controlere/centrale de termoreglare şi 1 an pentru celelalte componente.


