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Nowa wersja ENGEL e-connect towarzyszy w codziennej produkcji 

Portal online dla całej produkcji wtryskowej 

 

Schwertberg/Austria – październik 2022 

Portal dla klientów ENGEL, oferuje, niezależnie od lokalizacji, wgląd w całą 

produkcję wtryskową i skraca przetwórcom drogę do świata ENGEL. W nowej 

wersji, prezentowanej przez producenta wtryskarek na targach K 2022, e-

connect może jeszcze więcej. Już bezpłatny pakiet podstawowy pozwala 

zintegrować wtryskarki, nawet innych marek, z monitoringiem hali fabrycznej. 

Dodatkowo, nowy e-connect daje szerokie możliwości analizy danych 

procesowych - również dla innych marek maszyn oraz dla innych obszarów 

łańcucha wartości.  

 

„e-connect" to kluczowy punkt we wszystkich fazach produkcji wtryskowej. Portal pomaga 

naszym klientom w łatwy i bezpieczny sposób uzyskać optymalne wyniki wtryskiwania”, 

podsumowuje korzyści płynące z nowego portalu dla klientów dr Gerhard Dimmler, DTO 

grupy ENGEL. „Rozwinęliśmy e-connect do postaci całościowego, cyfrowego ekosystemu”. 

Od projektu detalu i wzorcowania, poprzez produkcję, aż po konserwację i utrzymanie ruchu, 

portal jest kompleksowym centrum wszystkich niezbędnych funkcji i zastosowań - np. dla 

interfejsu cyfrowego sim link do integracji symulacji procesu z maszyną produkcyjną albo dla 

rozwiązań cyfrowych do prewencyjnego utrzymania ruchu w oparciu o rzeczywisty stan.  

 

Transparentność w całym parku maszyn z użyciem maszyn wszystkich marek 

Najczęściej wykorzystywaną funkcją jest monitoring hali produkcyjnej. Dla zapewnienia 

maksymalnej przejrzystości użytkownik może w systemie idealnie odtworzyć indywidualną 

strukturę parku maszynowego i monitorować online stan wszystkich maszyn i gniazd 

produkcyjnych. W nowej wersji ENGEL otwiera e-connect na wtryskarki wszystkich marek. 

Dzięki temu przetwórca nie musi już przełączać się pomiędzy kilkoma różnymi systemami 

monitoringu, lecz otrzymuje w ramach e-connect przegląd całego parku maszynowego.  

mailto:sales@engel.at


 

  

 

Informacja | dla prasy 

ENGEL AUSTRIA GmbH | A-4311 Schwertberg | Tel.: +43 (0)50 620 0 | Faks: +43 (0)50 620 3009  

sales@engel.at | www.engelglobal.com 

 

2 

Do nowych cech należy automatyczne obliczanie przez e-connect efektywności całej 

instalacji (OEE) z jednoczesnym aktywnym wskazywaniem potencjału usprawnień. Również 

w tym przypadku uwzględniane są dane wszystkich maszyn - niezależnie od dostawcy.  

 

Analiza danych pomaga w optymalizacji procesów 

Klient uzyskuje znaczne dodatkowe korzyści również dzięki integracji iQ process observer. 

Ten inteligentny system asystencki analizuje stale setki parametrów procesowych, 

porównując wartości z poprzednimi cyklami. W ten sposób oprogramowanie automatycznie 

wykrywa dryfty i informuje operatora maszyny o niekorzystnych stanach procesowych oraz o 

ich potencjalnych przyczynach. Wyniki analizy procesowej są teraz w sposób przejrzysty 

zwizualizowane w portalu klienta i są dostępne niezależnie od miejsca na potrzeby 

optymalizacji procesu i szybkiego usuwania usterek. 

Dzięki e-connect ENGEL umożliwia szeroko zakrojoną analizę danych procesowych również 

dla starszych wtryskarek oraz dla wtryskarek innych marek. W przypadku maszyn ENGEL 

z poprzednimi generacjami sterowników w tym celu stosuje się nową wersję sieciową iQ 

process observer. Dzięki niemu dane procesowe są w sposób całkowicie zautomatyzowany 

analizowane na maszynach ENGEL. Na potrzeby szerszych analiz procesowych oraz 

analizy danych procesowych maszyn innych producentów ENGEL zintegrował w e-connect 

moduł process insights. Oprogramowanie to przeprowadza analizę danych procesowych 

zarówno z wtryskarek różnej marki, jak i z innych instalacji w procesie wartości, jak np. 

z urządzeń peryferyjnych, instalacji lakierniczych i maszyn opakowaniowych.  

 

Zawsze aktualne dzięki modelom subskrypcyjnym 

Siedem lat temu ENGEL, jako jeden z pierwszych producentów wtryskarek, zaprezentował 

własny portal dla klientów. Początkowo punkt ciężkości e-connect postawiono na 

udostępnienie aplikacji serwisowych online. Konserwacja zdalna, pozyskiwanie części 

zamiennych i umawianie terminów serwisu - takie były pierwsze zastosowania e-connect. Od 

tamtych czasów zakres funkcji znacznie się poszerzył. System monitoringu hali niezależny 

od marki oraz szerokie możliwości analizy danych procesowych sprawiają, że dziś e-connect 

jest centralnym narzędziem produkcyjnym w branży wtryskiwania. Dzięki e-connect można 
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w sposób ustrukturyzowany, prosty i bezpieczny zapanować nawet nad zróżnicowanym 

parkiem maszyn.  

Ogromnym atutem e-connect jest jego elastyczność. ENGEL oferuje różne pakiety, dzięki 

którym portal dla klientów rośnie adekwatnie do oczekiwań.  

W modelach subskrypcyjnych klienci ENGEL zawsze są na bieżąco. ENGEL regularnie 

udostępnia aktualizacje - i to bez ograniczania liczby użytkowników. W ten sposób modele 

subskrypcyjne pozwalają znacznie ograniczyć koszty i nakłady czasowe związane 

z dodawaniem nowych użytkowników lub uruchamianiem nowych funkcji.  

ENGEL na K 2022, hala 15, stoisko C58 

 

 

e-connect wspiera użytkownika niezależnie od miejsca we 
wszystkich fazach produkcji cyfrowej, od projektu części i 
wzorcowania poprzez produkcję aż po konserwację i utrzymanie 
ruchu. 

Zdjęcie: ENGEL 
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ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w dziedzinie produkcji maszyn do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Grupa ENGEL oferuje obecnie wszystkie moduły technologiczne do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych z jednego źródła: wtryskarki do tworzyw termoplastycznych 
i elastomerów oraz technikę automatyzacji, przy czym również pojedyncze komponenty są 
konkurencyjne i odnoszą sukcesy na rynku. Dziewięć zakładów produkcyjnych w Europie, Ameryce 
Północnej i Azji (Chiny, Korea), a także oddziały i przedstawicielstwa w ponad 85 krajach stanowią 
gwarancję, że firma ENGEL oferuje swoim klientom optymalne wsparcie na całym świecie, 
umożliwiając im konkurencyjność i odnoszenie sukcesów przy wykorzystaniu nowych technologii oraz 
najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych. 

Kontakt dla dziennikarzy: 
Ute Panzer, dyrektor działu marketingu i komunikacji, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Faks: -3009, E-mail: ute.panzer@engel.at  

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Germany,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Faks: -03, E-mail: susanne.zinckgraf@engel.at 

Kontakt dla czytelników: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Faks: -3009, E-mail: sales@engel.at 

Informacja prawna: 
Wymienione w tej informacji prasowej nazwy użytkowe, nazwy handlowe, nazwy towarów itp., również 
bez szczególnego oznakowania, mogą być markami i jako takie podlegać ochronie prawnej.  
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