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• Compact matrijs testtoestel voor 
elektrische hotrunner elementen 
 

• Accu voeding, kan zonder 
netsnoer worden gebruikt 

 

• Controlleerd alle op een stekker 
bedraadt elementen 
 

• 16- of 24-pol. stekkers kunnen 
worden aangesloten 
 

• Grafische of tabel weergave, kan 
ook als EXCEL-bestand via USB 
worden geëxporteert  

 
Toepassing 
NOLDEN MouldExpert verifieerd de pinindeling 
van iedere willekeurige 24- of 16-pol. matrijs-
aansluitingsstekker, identifieerd de verschillen-
de elementen (verwarming of thermokoppel) 
en vertoond hun operationele staat en meet-
waardes. Kortsluiting naar de aarde wordt 
eveneens herkend en aangetoond.  
Het testresultaat wordt op een groot, helder 
kleurenbeeldscherm weergegeven en kan ook 
als EXCEL-bestand via een ingebouwde USB-
stekker worden geëxporteerd. 
 

Design 
Meet electronica en de hoge contrast 7” touch-
screen zijn gemonteerd in een stabiele 
draagbare kunststof omkasting. Het toestel 
wordt door een set opladbare accu’s gevoed, 
waardoor het makkelijk overall naartoe kan 
worden meegenomen. Opladen geschiedt met 
behulp van een gewone USB-C charger op 
iedere kantoor stopcontact. 
 

Functie 
MouldExpert is een volledig geautomatiseerde 
multimeter, dat iedere pin van de connector 
tegen iedere andere pin en ook tegen de aarde 
meet. Als een thermokoppel of verwarmings-
element wordt geïdentifieerd, dan wordt het 
bijbehorende electrische symbol tussen de 
betrokken pins in een schema van de  
 

 
connector grafisch weergegeven. In geval van 
een kortsluiting tegen aarde wordt er en lijn 
tussen deze pin en de aarde getekend. 
 
Alle resultaten kunnen ook desgewenst in 
vorm van een tabel worden weergegeven. In 
dit geval staat er naast het elektrische symbool 
ook de weerstand (Ohm) en in geval van een 
verwarming het vermogen (W, A, mbt. 230V) 
aangegeven. 
Dit tabel kan eveneens op druk van een knop 
worden geëxporteerd naar een EXCEL-
bestand via het ingebouwde USB-contact. Een 
24-pol.- en een 16-pol.-stekkerkabel worden 
meegeleverd, anderen zijn naar wens verkrijg-
baar. Hoe dan ook, het aantal meetkanalen is 
beperkt tot 24 + aarde. 
 
 

 
         Voorbeeld grafische weergave 24-pol. stekker 



 
Matrijs testtoestel MOULD EXPERT 
 

 
 

 

NOLDEN REGELSYSTEME GMBH                        Tel.: 0049-2225-70951-00                 E-Mail:     info@nolden-regler.de 

Werner-von-Siemens-Strasse 18                              Fax: 0049-2225-70951-99                Internet:   www.nolden-regler.de 
53340 Meckenheim 
 

 - Pagina 2/2 -                Rechten onder voorbehoud/ Revisie 08/2021 

 
 

 
 

Voorbeeld tabel weergave 24-pol. stekker 

 
 
Technische gegevens : 
 
Werkspanning (charger) 

230V ±10%, 48...63Hz 

 
Batterij 
Type  2x Samsung 18650 
Capaziteit 2x 3000mAh 
Charger USB-C kabelcharger 
Max. gebruiks- 
duur (1 lading) circa 6h 
 
Meetstekker 
SUB-D 25-pol. 
 
Matrijsstekker 
SUB-D op zwaare 24-pol. en 16-pol. industrie-
stekker (vrouwelijk), beiden 1,5m lang. 
Anderen zoals b.v. 16-pol small (mannelijk / 
vrouwelijk) desgewenst verkrijgbaar.  
 
Beeldscherm 
Projected capazitive 7“ TFT kleuren-touchdisplay 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temperatuur sensor 
Thermokoppel Fe-CuNi (J)  
of Ni-CrNi (K) 
 
Meetspanning 
5V  
 
Precisie 
Ca. 2,5% f.s. 
 
Netsnoer 
2m, zwart, met EU standaard 
stekker 
 
Omkasting 
ABS anthrazit 
 
Afmetingen 
223 x 205 x 80mm (B x H x D) 
 
Gewicht 
0,5kg 
 
 
 


