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only for winners

Фірма «Ecoflow Solutions for Plastics» приймає комплексні рішення для промисловості відносно 

переробки пластмас від моделювання вприскування, оптимізації системи охолоджування за 

допомогою термовізійної камери за посередництвом контрольно-вимірювальної апаратури тиску і 

температури в гнізді форми, аж до доставки пресів для лиття і периферійних пристроїв. У комплект 

периферійних пристроїв входять: регулятори гарячих каналів, водяні і масляні термостати, 

чіллери (охолоджувальні пристрої), командо-контролери, призначені для технології «Heat & 

Cool» за посередництвом пари - Steam Mould або електричних нагрівачів - Power Mould.

Призначення: доставляти професійні рішення, завдяки яким наші Клієнти здолають конкуренцію.

Ecoflow Solutions for Plastics deliver comprehensive solutions for injection moulding industry
including mould flow simulation, cooling system optimization by using a thermography camera, cavity
pressure and temperature measurements and control aparatus up to supply of injection moulding
machines and peripheral equipment. The range of peripheral equipment consist of: hot runner
controllers, mould temperature controllers, chillers, Heat & Cool controllers dedicated for steam –
Steam Mould or for electric – Power Mould.

Mission: To provide professional solutions which lead our customers to win over their competitors.
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Система гарячих каналів
Hot runner system

Системи гарячих каналів (ГК) застосовуються 
у промисловій переробці пластмас понад 40 
років. У зв'язку з тенденцією до зниження 
вартості виробів з пластмас, застосування ГК 
стає в даний час усе більш повсюдним, не 
дивлячись на те, що інвестиція в такого типу 
рішення вимагає великих фінансових витрат 
на етапі виконання шприц-форм. Проте при 
відповідно великій серії виробництва, ці 
витрати дуже швидко відшкодовуються, 
зважаючи на ті переваги, якими 
характеризуються системи ГК.

Головні переваги системи ГК - це:
• виключення утворення злитку і втрат, пов'язаних 

з відходами матеріалу;
• скорочений час циклу у порівнянні з формами 

холодних каналів, де продовжений час 
охолоджування, враховуючи утворення злитку, 
розріз якого часто у багато разів більший від 
товщини стінки пресованого виробу;

• удосконалення якості і міцності пресованого 
виробу;

• можливість застосування послідовного 
управління;

• автоматизація виробництва, а тим самим 
удосконалення повторюваності параметрів і 
якості виробу

.
Якість роботи системи ГК  у значній мірі залежить 
від якості регуляторів гарячих каналів, які пройшли 
ряд удосконалень у період останніх півтора 
десятка років. Фірма «Ecoflow», опираючись на 
багатолітній досвід у сфері виробництва виробів з 
пластмас, розробила і ввела на ринок регуляторів 
(типу HRC) і таймери послідовного вприскування 
(типу VGT) нового покоління, розроблені на 
підставі мікропроцесорного управління типу RISC.

Hot runner systems (HR) are commonly used in plastics
industry from over 40 years. Due to the tendency of
squeezing injection moulding cost, hot runner systems
become increasingly common. Despite the fact that HR
requires initial heigher investment of stage of mould
making, there is quick return of investment with certain
production volume due to major advantages of HR.

The major advantages of HR are:
• elimination of inlet and the losses associated with waste
plastic
•  reduced cycle time in comparison with the cold runner

mould (extra time for cooling because of the cold inlet,
cross section is often many times greater than the wall
thickness of part)

• improve the quality and strength of the molding,
• possibility of sequential control,
•  automation of production process and thereby

improve the repeatability of the parameters and
product quality

The quality of the HR operation depends mostly on the qual-
ity of Hot runner controllers which have been improved
since last years. Ecoflow designed and introduced, based on
long term experience from injection moulding, the newest
generation HR controllers and Valve gate timers (VGT) built
upon RISC multiprocessor.
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2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Регулятори Ecoflow автоматично проводять діагностику:
•правильного приєднування проводів;
•припинення термоелемента;
•виникнення короткого замикання;
•перевантаження і т.п. 
Крім того, усі електричні входи ізольовані і забезпечені 
від впливу на користувача і пристрій.

3. КОМПОНЕНТИ
Для виробництва регуляторів використані найкращі 
електронні компоненти, у тому числі TRIAC (SSR). 
Електричні гнізда, які відповідають стандарту Harting, є в 
наявності в декількох конфігураціях підключення. 
Регулятори з серії HRC 3000 оснащені сенсорним РК-
дисплеєм (LCD), поліпшуючим комфорт обслуговування 
пристрою.

ПЕРЕВАГИ РЕГУЛЯТОРІВ ФІРМИ 
«ECOFLOW»:

A. ВЕЛИКИЙ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
1.  ФУНКЦІЯ SOFT START 

надає можливість повільно по етапах нагрівати систему 
ГК з невеликою силою струму в період від декількох до 
декількох десятків хвилин (параметри, визначаються 
користувачем) таким чином, щоб підготувати систему до 
нагрівання на відповідну температуру промислової 
переробки. 

ADVANTAGES OF ECOFLOW
CONTROLLERS:

A. DURABILITY:
1.  SOFT START FUNCTION 

allows progressive, slow heating of HR with a small current intensity
for a few minutes (parameters defined by the user) so as to prepare
for the heating system at the proper temperature for processing. 

2.  SECURITY 
Ecoflow Controllers automatically perform diagnostic:
• correct wiring 
• interruption of the thermocouple 
• of short circuit 
• overloading etc. 
In addition all electrical inputs are isolated and safe for user and
device.

3.  COMPONENTS 
High quality components were used for controllers production:
inter alia. TRIAC (SSR). Electrical sockets in accordance with the
Harting standard available in several configurations of connection.
HRC 3000 controllers are equipped with LCD touch screen that
is increasing operation comfort.

X

Y

100%
потужність / output

30%

20  
с/сек. 

1 мин.  
значення по умовчанню/
default 

час (хвил.) / time (min)

закінчення м'якого старту (регульований: 
0~30 хвил.) / Soft end (adjustable: 0~30 min)

Б. ТОЧНІСТЬ 
Регулятори ГК забезпечують точне регулювання заданих 
температур, завдяки мікропроцесорному управлінню, 
кращому ніж +/- 0,3°C. Нижній і верхній пороги  аварійної 
сигналізації програмуються користувачем, а їх перевищення 
записується в „Журналі помилок" (log file). Регулятори спільно 
працюють як з термоелементами «J», так і «K». Послідовні 
командо-контролери для сопел, що закриваються, 
характеризуються кращою точністю, ніж 0,01 с

B. PRECISION
HR controllers provide precise temperature control settings with
efficient auto tuning microprocessor control, better than +/- 0.3oC.
Lower and upper alarms are programmable and its excess is logged
in the error log (log file). The controllers are compatible with both
the J and K thermocouples. Sequential valve gate timers have  
a precission better than… 0,01 sec.



6 Регулятори гарячих каналів і послідовні регулятори / Hot runner controllers and valve gate timmer

У пропозиції фірми «Ecoflow» знаходяться як регулятори 
гарячих каналів, так і регулятори послідовного вприскування.
Широкий спектр виробів дозволяє провести підбір відповідного 
пристрою на підставі потреб користувача, а також вимог 
певної системи ГК.
.
Регулятори температури ГК:
• Серія HRC 2000 - компактні регулятори температури, 

призначені для малих і середніх систем ГК 1-32 зон.
• Серія HRC 3000 - регулятори ГК в конструкції мобільної 

шафи з РК-дисплеєм, призначеної для систем від 12 до 256 
зон.

• Серія COMBO 3300 - з'єднання регуляторів ГК з 
послідовним контролером в конструкції мобільної шафи, 
призначеної для систем від 12 до 256 зон.

Регуляторы последовательного впрыска:
• Серія VGT 2001 - зручний і компактний послідовний 

контролер 8 сопел.
• Серія VGT 2002 - універсальний послідовний контролер 

від 4 до 8 сопел.
• Серія VGT 2003 - компактний, мікропроцесорний 

послідовний контролер від 1 до 40 сопел.

В. ЛЕГКІСТЬ В ОБСЛУГОВУВАННІ

Всі регулятори ГК, а також послідовні командо-контролери 
характеризуються легким, інтуїтивним обслуговуванням. 
Контролери серії HRC-3000 мають ряд функцій, які 
поліпшують швидку зміну виробництва, завдяки базі даних 
форм і настроювань, записаній у пам'яті. Всі настроювання 
висвічуються на дисплеї у вигляді зображення класичного 
ПІД-регулятора або у вигляді графіку, який вказує задані і 
актуальні параметри процесу. Програмне забезпечення на 
польській і англійській мові.

C. EASY OF USE
Even the smallest HR controllers and VGT features with easy and
intuitive operation. Controllers series HRC 3000 are equipped with
sofisticated functionality which enable rapid mould changing due 
to mould setting stored in memory. After changing the mould user
load the program with stored settings. All settings are displayed in
the form of imitation of std. PID or in a graph showing set and actual
process parameters. Software languege is English or Polish.

Ecoflow Solution for Plastics offer hot runner controllers (HR)  
and also sequence injection timers (VGT).
Wide scope of products enable your right choose based on demand
and design of any Hot Runner system.

Hot runner controller series:
•  HRC 2000 – compact temperature controllers are designed

for small and medium-size systems of HR zones 1-32 
•  HRC 3000 – hot runner controller build in mobile rack with

LCD screen panel, dedicated to the systems from 12 to 256 zones, 
•  COMBO 3300 – combination of HR controller with the

sequence injection timer (VGT) build in mobile rack dedicated for
systems from 12 to 256 zones 

Sequence injection timer:
•  VGT 2001 – handy and compact size sequential timer for fixed

8 gates
• VGT 2002 – universal sequential timer for 4 to 8 gates
•  VGT 2003 – compact, microprocessor sequential timer for 1 to

40 gates.

Завдяки вищезгаданим перевагам, регулятори і 
командо-контролери Ecoflow знаходять широке 
застосування у промисловій переробці пластмас 
найбільш вимогливих галузей тарно-розливної, 
медичної, автомобільної і електронної промисловості.
Усі пристрої, спроектовані і виконані з особливою 
старанністю, характеризуються довговічністю, 
надійністю і точністю утримування заданих параметрів. 
Більш всього застосовуються системи захисту і 
аварійної сигналізації таким чином, щоб забезпечити 
найбільш безпечне обслуговування.
 

 

With the above advantages Ecoflow controllers are widely used  
in plastic processing of most demanding industries like: packaging,
PET, automotive, medical and electronics.
All units are produced with a special attention that is characterized
by durability, reliability and accuracy to maintain the set parameters.
Also applied safety systems and alarms to ensure the secure operation.
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Регулятори температури ГК
Temperature controller

У регуляторах гарячих каналів із серії HRC 2000 і 
HRC 3000 застосовані дуже ефективні процесори, 
а також посилена структура відведення тепла, що 
дозволяє провести точне регулювання 
температури. Додаткова позитивна якість 
регуляторів із серії HRC 3000 - це сенсорний РК-
дисплей, поліпшуючий комфорт обслуговування 
пристрою.

The hot runner controllers series HRC 2000 and HRC
3000 with high efficient processors and improved heat
radiation, which allows to accurate of temperature control.
An additional advantage of series HRC 3000 is a touch
screen which improves the easy operating of the device.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ  / SPECIFICATIONS

ВХІДНА ПОТУЖНІСТЬ
INPUT POWER

3- фазні 3 лінії + Е (4 канали) 200/240 В AC, 50/60 Гц ±5% 
3-Phase 3 Lines + E (4 wire) 200/240 VAC 50/60 Hz, ±5%

3- фазові 4 лінії + Е (5 каналів) 380/415 В AC, 50/60 Гц ±5% 
3-Phase 4 Lines + E (5 wire) 380/415 VAC 50/60 Hz, ±5%

ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ
MEASUREMENT ACCURACY

±0,3°C для діапазону / for the range 30oC для / to 400oC (HRC 2000)

±0,3°C для діапазону / for the range 30oC для / to 500oC (HRC 3000)

МЕТОД НАСТРОЮВАННЯ 
TUNING METHOD

автоматичне настроювання ПІД або ручне управління ПІД 
Auto Tuning PID or Manual PID Control

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕРМОЕЛЕМЕНТУ/ TRANSFER MEDIUM заземлене або незаземлене  / grounded or ungrounded

ТИП ТЕРМОЕЛЕМЕНТУ / THERMOCOUPLE TYPE J або K / IC(J) or CA(K) Type supported

ВИХОДИ НАГРІВАЧІВ   / HEATING CAPACITY 
240 В AC, 15 А для стандартної зони 

All Zones rated at 240 VAC. 15 Amps per zone standard

КІЛЬКІСТЬ ЗОН/ CONTROL ZONES 
HRC 2000: 1-32 зони/ zones

HRC 3000: 12-256 зони / zones

АВАРІЙНА СИГНАЛІЗАЦІЯ  / ALARMS

ПЗабезпечення від підвищення напруги / Over voltage protection 

Забезпечення від короткого замикання для кожної зони (обидві піддключені ніжки)
Short circuit protection for each zone (both legs fused)

Аварійна сигналізація, відкритий контур нагрівача / Alarms Open circuit heater

Відкритий контур запобіжника / Open circuit fuse(s)

Високі і низькі температури  / High and low temperature

Затримання, коротке замикання або зворотне зміщення термоелементів / Open, shorted or reversed
thermocouple(s)

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ  / CASE COLOUR

БІЛИЙ/ WHITE ЧОРНИЙ/ BLACK
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HRC 2000
1-32 зони / zones

ВЛАСТИВОСТІ

•  точний контроль температури з прийняттям нового алгоритму ПІД
•  захист від перенапруження і помилкових з'єднань
•  індикація параметрів (установки T/C, стан операції, вибір індикації 

етапу F/C)
•  виявлення помилок (повідомлення за допомогою аварійної 

сигналізації про перенапруження, перегрів)
•  коректування температури (різниця і нахил компенсації)
•  алгоритм, що запобігає пошкодженню напівпровідника (поправка 

ефективності охолоджування радіатора, прийому високих симісторів 
потужності)

•  захист від помилкового підключення, перегріву, недостачі 
електроживлення

•  касетний вкладиш - це рішення, що оберігає пристрій у разі 
пошкодження окремої касети.

FEATURES

•  controlling temperature more accurate heat with adoption of the new
PID algorithm

• protecting overvoltage and false connection
•  displaying parameters (T/C setting, degree F/C indication,

operation tatus, Soft, etc)
• detecting errors (alarm, vottage, heater short, triac short)
• correcting temperature (difference and slope compensation)
•  algorithm to prevent triac breakage (improve cooling efficiency

of heat sink, adopt high power triac)
•  protection function against wiring error, heater short, overvoltage,

overcurrent
•  cartridge type – when a unit causes problem, just replace the unit

cartridge which does not affect whole system operation.

HRC 2000
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HRC 3000
12-256 зон / zones

HRC 3000 - регулятори ГК в конструкції мобільної шафи з РК-
дисплеєм, призначеної для систем від 12 до 256 зон.

ВЛАСТИВОСТІ

•  інтуїтивний інтерфейс і різні РК-дисплеї 
7’’ - 12-24 зон
10,2’’-24-48 зон 
17’’ -48-256 зон

•  управління файлами форми
•  тест форми
•  функція рапорту
•  операційна система Windows
•  контроль за 12 ~ 256 зонами
•  послідовний датчик часу вприскування 

(опція 1 ~ 16 сопел)
•  захист від перенапруження
•  32-бітовий процесор RISC
 

FEATURES
•  intuitive UI and Various display panels

7’’ – 12-24 zones  
10,2’’ – 24-48 zones 
17’’ – 48-256 zones

• managing mold files
• testing mold
• reporting function
• Windows operating system
• controlling 12~256 zones
•  mounted sequence injection timer (1~16 gate option)
• protecting over voltage
•  realizing excellent performance with 32bit RISC processor

HRC 3000 – hot runner controller  build in mobile rack with LCD
screen panel, dedicated to the systems from 12 to 256 zones.

COMBO 3300 - з'єднання регуляторів ГК з послідовним 
контролером в конструкції мобільної шафи, призначеної для 
систем від 12 до 256 зон.

COMBO 3300 – combination of HR controller with VGT (sequence
injection timer) built in mobile rack dedicated for systems from  
12 to 256 zones.

HRC 3048HRC 3096 HRC 3024
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Послідовне вприскування забезпечує можливість 

відкриття і закриття клапанних сопел відповідно до 

точних настроювань часу. Застосовується в 

однократних і багатократних формах. До головних 

переваг належать: відновлення ліній з'єднання, 

вдосконалення естетичних достоїнств і витривалості 

пресованих виробів, а також зменшення сили 

стискування преса для лиття.

Sequential injection enables opening and closing valve
gate nozzles accordingly to precise time sequence
settings. It is applicable in singe and multi cavity moulds.
The major features are: reduction of weld lines, increased
apperance and strenght of injection moulded parts and
it is effective in reduction of clamping force of injection
moulding machine.

Регулятор послідовного вприскування

Sequence injection timer

ПІДКЛЮЧЕННЯ
MAIN POWER
SUPPLY

1 фаза AC 90 В~AC 250 В (50/60 Гц)
Single Phase AC 90V~AC 250V (50/60 Hz)

СИГНАЛ ВХОДУ ЖИВЛЕННЯ ПРЕСА ДЛЯ ЛИТТЯ
INJECTION SIGNAL INPUT POWER SUPPLY 

IN DC 24 В /AC 1 10 В/AC 220 В

ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОКЛАПАНІВ
SOLENOID VALVE VOLTAGE 

DC 24 В /AC 1 10 В/ AC 220 В

СТРУМ КОТУШКИ
SOLENOID VALVE LOAD 

DC 24 В /2A, AC 220 В/ 10A

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
OPERATION CONDITIONS 

-10oC~50oC

ДІАПАЗОН ЧАСУ
TIME RANGE 

9.99 / 99.9 / 999 Сек.

РЕЖИМ 
MODE SPECIFICATION 

A / B / C

КОНТРОЛЬ КЛАПАНІВ
CONTROL SOLENOID VALVE

VGT 2001: 4 / 6 / 8 сопел / gates

VGT 2002: 8 сопел / gates

VGT 2003 1-40 сопел / gates

РЕЖИМИ РОБОТИ  / MODE SPECIFICATIONS

сигнал „Вкл.”
signal ON

сигнал „Викл.”
signal OFF

T3

T2

T1

t1 t2

t2

t2

t1

t1

t1 – час уповільнення  / delay time 
t2 – час вприскування (час відкриття сопла) 

injection time (gate open time)

T3

T2

T1

t1 t2

t2

t2

t1

t1

t1 – час уповільнення  / delay time 
t2 – час вприскування (час відкриття сопла)  

injection time (gate open time)

T t2t1

t1 – час уповільнення  / delay time 
t2 –  вчас вприскування (час відкриття сопла) 

injection time (gate open time)

РЕЖИМ / MODE A РЕЖИМ / MODE B РЕЖИМ / MODE C

відкриття сопла
gate open

сигнал „Вкл.”
signal ON

сигнал „Вкл.”
signal ON

сигнал „Викл.”
signal OFF

сигнал „Викл.”
signal OFF
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VGT 2001

ВЛАСТИВОСТІ
•  вибір вихідної напруги:

DC 24 В, AC 110 В, AC 220 В (користувач може вибрати 
вихідну напругу для електроклапанів)

•  режими роботи:
режими А / B / C, користувач може установити час 
відкриття і закриття сопла, залежно від різних умов дії

•  напруга вхідного сигналу:
регулятор автоматично виявляє вхідну напругу, таку як: 
DC 24 В, AC 100 В, AC 220 В і т.п.

FEATURES
•  select outputs voltages: 

users can select output voltage of sequence timer among DC 24V,
AC 110V, AC 220V in order to have equal output voltage for
solenoid input voltage

•  operation modes:  
with supporting A / B / C modes, users can set open & close time
of gate depending on user’s various operating conditions

•  free voltages of input signal: 
a timer detect any input voltages automatically like DC 24V, AC
100V, AC 220V, etc. 

VGT 2001



12 Регулятори гарячих каналів і послідовні регулятори   / Hot runner controllers and valve gate
timmer

VGT 2002 i VGT 2003
Мультиконтролери / Multi gate type

ВЛАСТИВОСТІ
•  легке обслуговування і ідентифікація стану 

роботи контролера
•  8-сегментний дисплей
•  підтримка режиму А / B1 / B2
•  функція ручного виходу
•  компактні розміри, мала вага

FEATURES
•  easy controlling and identifying the operation status of 8 gates
• 8 segment type display
• supporting mode A / B1 / b2
• manual output function
• compact size, light weight

•ВЛАСТИВОСТІ
•  простий моніторинг стану роботи, проста 

цифрова індикація тексту, графіків і т.п.
•  сенсорний екран
•  функція управління файлами форми
•  функція захисту від перевантажень на вході
•  установка і контроль одночасно 40 контролерів 
•  компактні розміри пристрою

FEATURES
•  easy monitoring the operation status with supporting various

displays like text, graphic, digital. etc.
• touch screen
• managing mold file function
• protecting overpower input function
• setting and controlling 40 gates simultaneously
• compact size

VGT 2003VGT 2002



ФОРМУЛЯР ЗАМОВЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ 
ГК TEMPERATURE CONTROLLER ORDER FORM

МОДЕЛЬ / MODEL

ЗОНИ / ZONES
1 3 6 8 12 24 48 96 144 196 256

КОЛІР КОРПУСУ / CASE COLOUR

З'ЄДНУВАЧ / CONNECTOR 

ТИП 1 ТИП2 ТИП 3

HRC 2000 HRC3000

БІЛИЙ/ WHITE ЧОРНИЙ/ BLACK

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16

НАГРІВ 
HEATING

+

–

+

–

+

–

+

–

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16

+

–

+

–

+

–

+

–

ТИП 1 
ГАРЯЧІ КАНАЛИ / ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ
HOT RUNNER HEATING / TERMOCAPLE

Harting HanA 09 20 016 2812Harting HanE 09 33 016 2702

HC 1

HC 2

HC 3

HC 4

ТИП 2 
НАГРІВ + ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ

HOT RUNNER HEATING + TERMOCAPLE

ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ
TERMOCAPLE ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ

HOT RUNNER HEATING + TERMOC/
TERMOCAPLE

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16

+

–

+

–

+

–

+

–

HC 1

HC 2

HC 3

HC 4

НАГРІВ  / HEATING

HC 5

HC 6

HC 7

HC 8

ТИП 3 
МАЛЮНОК КЛІЄНТА

CUSTOMER DRAWING

Harting HanE 09 33 016 2702

ЗОНA 5
TC 5

ЗОНA 6
TC 6

ЗОНA 7
TC 7

ЗОНA 8
TC 8

ЗОНA 1
TC 1

ЗОНA 2
TC 2

ЗОНA 3
TC 3

ЗОНA 4
TC 4

НАЗВА ФІРМИ / COMPANY: ................................................................ КОНТАКТНА ОСОБА / CONTACT PERSON: ..............................................

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ  / PHONE NUMBER :................................................................... E-MAIL / E-MAIL: ..................................................................

ЗОНA 1
TC 1

ЗОНA 2
TC 2

ЗОНA 3
TC 3

ЗОНA 4
TC 4



ФОРМУЛЯР ЗАМОВЛЕННЯ - РЕГУЛЯТОРИ ПОСЛІДОВНОГО ВПРИСКУВАННЯ 
SEQUENCE INJECTION TIMER ORDER FORM

МОДЕЛЬ / MODEL
VGT 2001 VGT 2002 VGT 2003

ЗОНИ / ZONES

4 6 8 12 24 30 32 36 40

КОЛІР КОРПУСУ   / CASE COLOUR

З'ЄДНУВАЧ / CONNECTOR

РЕЖИМ РОБОТИ  / MODE SPECIFICATIONS
A B C

БІЛИЙ/ WHITE ЧОРНИЙ/ BLACK

16 PIN 24 PIN

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16

+

–

+

–

+

–

+

–

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 1

VALVE GATE 1

ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ/ TERMOCAPLE

16 PIN

З'ЄДНУВАЧ / CONNECTOR

24 PIN

1 13

2 14

3 15

4 16

5 17

6 18

7 19

8 20

+

–

+

–

+

–

+

–

ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ / TERMOCAPLE

9 21

10 22
+

–

11 23

12 24
+

–

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 2

VALVE GATE 2

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 3

VALVE GATE 3

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 4

VALVE GATE 4

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 5

VALVE GATE 5

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 6

VALVE GATE 6

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 7

VALVE GATE 7

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 8

VALVE GATE 8

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 1

VALVE GATE 1

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 2

VALVE GATE 2

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 3

VALVE GATE 3

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 4

VALVE GATE 4

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 7

VALVE GATE 7

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 8

VALVE GATE 8

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 9

VALVE GATE 9

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 10

VALVE GATE 10

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 5

VALVE GATE 5

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 11

VALVE GATE 11

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 6

VALVE GATE 6

КЛАПАННЕ 
СОПЛО 12

VALVE GATE 12

НАЗВА ФІРМИ / COMPANY: ................................................................ КОНТАКТНА ОСОБА / CONTACT PERSON: ..............................................

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ  / PHONE NUMBER :................................................................... E-MAIL / E-MAIL: ......................................................................



ДЛЯ ЗАМІТОК



Ecoflow Plastics Engineering & Automation 

ул. Київська [Kijowska] 20 

85-703 Бидгощ 

тел./факс +48 52 348 25 82 

www.ecoflow.pl


