
DOSTAWCA MAT TERMOIZOLACYJNY PRODUKCJI BOCO PARDUBICE    



ZALETY ZASTOSOWANIA MAT TERMOIZOLACYJNYCH I OSŁON 

 Obniżenie kosztów produkcji

 Poprawa warunków pracy na hali produkcyjnej

 Zwiększone bezpieczeństwo operatorów maszyn potwierdzone 
certyfikatem bezpieczeństwa

 Zwiększona żywotność elementów grzejnych maszyny

 Stabilniejszy proces przetwórstwa

 Zabezpieczenie grzałek oraz czujników przed wyciekami 
tworzywa dzięki zastosowaniu osłon mechanicznych



Historia firmy

Poniższa tabela przedstawia zestawienie redukcji zużycia prądu w zależności od temperatur uplastyczniania 
tworzyw sztucznych w układach plastyfikujących: wytłaczarek, wtryskarek oraz głowic wytłaczających:

    WYKRES REDUKCJI POBORU PRĄDU                        
                              



Poniżej przedstawiono wyniki pomiarowe zużycia 
prądu na cylindrze wtryskarki LG1300HM bez 
izolacji (po lewej) oraz z zastosowaniem maty 
termoizolacyjnej (po prawej) – test wykonywany 
przy temperaturze  250°C:

       
             TEST POBORU PRĄDU                               

                     



16,64 8,60
399,36 206,40

99840,00 51600,00

średnia cena energii elektrycznej w Polsce za 1 KWH  0,50 zł średnia cena energii elektrycznej w Polsce za 1 KWH  0,50 zł 

 199,68 zł  103,20 zł 

Oszczędność wynikająca z zastosowania mat termoizolacyjnych wynosi: 48%

Średnia oszczędność wynikająca z zastosowania mat termoizolacyjnych w ciągu roku wynosi:
Koszt zakupu mat termoizolacyjnych na 1 maszynę LG 1300HM w PLN wynosi ok:

Średni czas zwrotu inwestycji w maty termoizolacyjne na podstawie powyższych danych wynosi w miesiącach: 3,4
Średnia oszczędność z inwestycji w pierwszym roku stosowania mat termoizolacyjnych wynosi:
Średnia oszczędność z inwestycji w kolejnym roku stosowania mat termoizolacyjnych wynosi:

WTRYSKARKA LG 1300 HM, TEMPERATURY PRZETWÓRSTWA 250°C
 Pomiar poboru energii elektrycznej z zastosowaniem maty termoizolacyjnej BOCO Pardubice

Zużycie energii elektrycznej maszyny LG 1300 HM bez maty termoizolacyjnej BOCO 
Pardubice

Zużycie energii elektrycznej maszyny LG 1300 HM z zastosowaniem maty 
termoizolacyjnej BOCO Pardubice

średnie zużycie energii elektrycznej w ciągu 1 h w KWH średnie zużycie energii elektrycznej w ciągu 1 h w KWH
średnie zużycie energii elektrycznej w ciągu 24 h w KWH średnie zużycie energii elektrycznej w ciągu 24 h w KWH

średnie zużycie energii elektrycznej w ciągu roku w KWH - 6 dni w 
tygodniu po 20 h na dobę (wyłączono święta, przestoje 

ewentualne awarie) przyjmuje się 6000h rocznie

średnie zużycie energii elektrycznej w ciągu roku w KWH - 6 
dni w tygodniu po 20 h na dobę (wyłączono święta, przestoje 

ewentualne awarie) przyjmuje się 6000h rocznie

średnia cena za energię elektryczną zużywaną przez maszynę LG 
1300 HM w ciągu doby

średnia cena za energię elektryczną zużywaną przez maszynę 
LG 1300 HM w ciągu doby

średnia cena za energię elektryczną zużywaną przez maszynę LG 
1300 HM w ciągu roku  49 920,00 zł 

średnia cena za energię elektryczną zużywaną przez maszynę 
LG 1300 HM w ciągu roku  25 800,00 zł 

Test poboru prądu elektrycznego z wykorzystaniem otulin produkcji BOCO wykazał obniżenie zużycia prądu o 48% w porównaniu do wtryskarki pracującej bez 
otuliny termoizolacyjnej – test przeprowadzony na temperaturach pracy w granicach 260°C

 24 120,00 zł 
 6 750,00 zł 

 17 370,00 zł 
 24 120,00 zł 

Przeprowadzony test wykazał obniżenie zużycia prąd o 48% co wpływa na szybki zwrot 
inwestycji oraz zysk związany z zaizolowaniem cylindra na poziomie 17 000  PLN w pierwszym 
roku od zaizolowania maszyny uwzględniając już zakup maty termoizolacyjnej!
 
 

Poniższa tabela przedstawia średnią oszczędność wynikającą z zastosowania mat 
termoizolacyjny oraz przybliżony okres zwrotu inwestycji – dane dotyczą przeprowadzonego 
testu na wtryskarce LG 1300HM, przy temperaturze przetwórstwa 250°C:
 
 

  
      SZYBKI ZWROT INWESTYCJI                            

                     



Produkty firmy

Maty termoizolacyjne są każdorazowo 
pasowane  pod cylindry, dzięki temu nasi Klienci 
mają gwarancję produktu o zminimalizowanym 
efekcie powstawania mostków cieplnych.

Jednocześnie inspekcja każdego cylindra umożliwia 
nam zaplanowanie punktów serwisowych  na 
cylindrze oraz szybkiego dostępu do czujników 
ciśnień, temperatur, przewodów, puszek 
elektrycznych, wentylatorów, zamknięć klinowych i 
wielu innych. 

Wprowadzane dodatkowo osłony mechaniczne w 
newralgicznych punktach wycieków tworzywa z 
dysz oraz zamknięć klinowych eliminują 
konieczność czyszczenie grzałek / czujników / osłon 
w przypadku powstania niekontrolowanego wycieku 
tworzywa.

  
     INDYWIDUALNE POMIARY                                

                



Produkty firmy

Termomaty montuje  się na płaszczyznach 
płaskich (głowice szczelinowe typu cast, 
cylindry wytłaczarek dwuślimakowych) oraz 
walcowych  (typowe cylindry maszyn 
jednoślimakowych). Miejsca pod czujniki 
temperatur i ciśnień  wyposażone są w 
pierścienie, dzięki czemu dostęp do nich nie 
zostaje ograniczony. Miejsca wycieków 
tworzywa zabezpieczane są osłonami 
mechanicznymi.

  
       INDYWIDUALNE POMIARY                               

                 



Produkty firmy

Wysoka jakość wykonania, minimalizacja 
mostków cieplnych dzięki opracowanej technice 
zazębienia się poszczególnych segmentów mat, 
produkcja i pasowanie pod czujniki, przewody, 
puszki elektryczne te wszystkie cechy sprawiły, 
że maty produkcji BOCO PARDUBICE uzyskały 
CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA.

Certyfikat ten dotyczy bezpieczeństwa 
użytkowania mat, ich odporności na 
temperaturę, ogień jak również ochrony osób 
przez poparzeniem, gdzie temperatura 
powierzchni izolacji nie przekracza więcej niż 
25ºC  temperatury otoczenia (przy pełnym 
zaizolowaniu cylindra).

  
      CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA                        

                        

Montaż mat termoizolacyjnych 
zwiększa bezpieczeństwo 
operatorów maszyn!!!



Gwarantujemy wsparcie techniczne w doborze 
rozwiązań do przetwórstwa tworzyw sztucznych w 
zakresie dostaw linii, maszyn, podzespołów do 
maszyn, instalacji oraz uruchomień i wdrożeń 
technologii procesów.

Dysponujemy oprogramowaniem do optymalizacji 
geometrii układów uplastyczniających i głowic 
wytłaczarkowych. Na podstawie uzyskanych wyników 
z obliczeń geometrii jesteśmy w stanie zmodyfikować 
geometrie układów pod nowe tworzywa oraz 
innowacyjne kształty wytłaczanych profili.

 

  
     MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY                              

                 



Produkty firmy   
                REFERENCJE                                         

      



  
         DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ                               

                

ELS sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 1A

77-310 Debrzno

Tel. +48 508 898 946

NIP: 558-186-16-91

E-mail: biuro@termomaty.pl

www.termomaty.pl

mailto:biuro@termomaty.pl
http://www.termomaty.pl/
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