
Ballerup, Denemarken / 1 Oktober 2022

Mouldpro presenteert de nieuwste ontwikkeling in het FloSense assortiment
van intelligente verdeelstukken.
Op de K-2022 in Düsseldorf - Duitsland, gehouden van 19 t/m 26 oktober van dit jaar, presenteert dee Deense 
fabrikant Mouldpro ApS de nieuwste FloSense IQ-Matic Thermisch Vorm systeem. Matrijs temperatuurregeling heeft 
waarschijnlijk de grootste invloed op productkwaliteit, productiviteit, energie-efficiëntie en productkosten. Na twee 
jaar intensieve ontwikkeling is de FloSense IQ-Matic productlijn speciaal ontwikkeld om op al deze gebieden optima-
lecontrole te bieden. Het systeem kenmerkt zich door zijn compacte ontwerp, eenvoudige bediening en een addap-
tief besturingssysteem dat automatisch reageert op de omstandigheden. FloSense IQ-Matic is een intelligent, 
servogestuurd, automatisch regelsysteem.
Dit systeem biedt:
•  aanzienlijke besparing
•  electronische hoofdstroming & temperatuurregelin
•  gemotoriseerde regelkleppen
•  geïntgreerde TCU / Pompbesturing
•  kortere cyclustijd
•  kortere insteltijd
•  functie ontluchten koelsysteem

Aanzienlijke besparingen
Een belangrijk onderwerp in elk spuitgietbedrijf is het energieverbruik en dit zal tot een minimum worden beperkt.
Het systeem werkt door automatisch de stroming naar de matrijskoelcircuits aan te passen om de Delta T 
(temperatuurverschil) over de matrijs binnen de ingestelde parameters te houden.
Tegelijkertijd zal het regelalgoritme direct communiseren met de Matrijs Temperatuur Controller en automatisch de 
pompsnelheid aanpassen en de temperatuur verlagen. Hierdoor ontstaat een stabiel proces met een minimale 
temperatuur in de mallen en optimalisatie van de ingestelde Delta T.

Automatische stromingsrgeling
Heacompacte ontwerp verdeelstuk wordt gekenmerkt door het ultracompacte ontwerp, wat betekent dat het kan 
worden geïnstalleerd binnen de kleinste “footprint”.Het verdeelstuk omvat gemotoriseerde regelkleppen op elk 
koelcircuit dat automatisch wordt geregeld met behulp van een geavanceerd algoritme dat druk en stromingsvolume 
in evenwicht houdt om de Delta T over de mail te handhaven.

OPC-UA connectiviteit
Het systeem “Industy 4.0” naar matrijskoeling te brengen, maakt het systeem gebruik van OPC-UA-connectiviteit om 
te integreren met een hele reeks matrijs-temperatuurregelaars of servo-besturingspompen op gecentraliseerde 
gekoeldwatersystemen. Het systeem kan dan op afstand het debiet aanpassen voor optimalisatie en tegelijkertijd de 
hoeveelheid gebruikte energie minimaliseren.
Door het display voor montage op afstand en de intuïtieve software is het systeem ontworpen om superflexibel te 
zijn met behulp van “plug&play”-technologie en verbinding te maken met meerdere verdeelstukken en matrijs 
temperatuurregelaars.
Het is zelfs mogelijk om VNC Control of OPC-UA te gebruiken om het systeem te integreren met de vormmachine.
De FloSense productlijn bestaat uit:
• compacte regelverdeler(s)
• scherm voor montage op afstand
•  IQ-Matic interface module

Marktintroductie
Het nieuwe FloSense IQ-Matic Thermal Mold regelsysteem wordt voor het eerst getoont in hal 10 / stand C34 op 
de K-2022 in Düsseldorf, Duitsland.
De eerste modellen zullen naar verwachting in de tweede helft van 2023 te bestellen zijn.
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