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МОНТАЖ  
 

1. Изисквания: 
- околна температура      15 - 30°C 
- влажност на помещението           35 – 85% 
- ел. захранване      220V±10%, 50Hz 

 
2. Разположете машината на хоризонтално, стабилно и равно място. 
- машината следва да се разположи на място, където работата и не 

би била повлияна от вибрации, прах и други подобни ефекти, 
които биха възпрепятствали нейната нормална работа. 

- с оглед лесното опериране с машината и нейната поддръжка, около 
нея трябва да се остави достатъчно свободно място. 
 

3. Заземете машината. Не се допуска работа на незаземена машина. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назад към 
Съдържание 



 

Union Kehlibar Ltd., Koprivets 7120, Ruse, Bulgaria tel: +359887829304,+359884522511 
email: office@unionkehlibar.com, www.unionkehlibar.com 

4 
 

 
 
 

БЕЗОПАСНА РАБОТА 
 

 
БЕЗОПАСНА РАБОТА С ВЕРТИКАЛНИ ПАКЕТИРАЩИ МАШИНИ 
 
1. Показатели относно околната среда: 
- температура   15 - 30°C 
- влажност   35 – 85% 
- захранване  220V±10%, 50Hz 
- монтаж   на хоризонтално, стабилно и равно място 
- машината следва да се разположи на място, където работата и не би 
била повлияна от вибрации, прах и други подобни ефекти, които биха 
възпрепятствали нейната нормална работа. 
2. Заземете машината. Не се допуска работа на незаземена машина. 
3. До работа с вертикална пакетираща машина се допускат само лица, 
които са: 
- навършили 18 години; 
- преминали медицински преглед; 
- преминали начален инстуктаж и инструктаж на работното място. 
4. Преди работа с машината, операторът следва да се запознае с всички 
модули на машината, които крият потенциален риск за здравословното му 
състояние. Потенциално опасните модули са обозначени с указателни 
пиктограми и рисковете, произтичащи от неспазване на текущите 
инструкции включват: 

- прищипване (издърпващи ролки); 
- изгаряне (слепващи челюсти); 
- премазване (слепващи челюсти); 
- срязване (нож); 

5.  Не се допуска работа с неизправна машина. 
6. При забелязване на някаква повреда или нехарактерен шум, машината 
трябва незабавно да се спира от работа и да се извика техническо лице, 
което е натоварено да извършва ремонтите. 
7. Не се допуска работа с машината при отворено ел. табло. Всички 
ремонти в ел. таблото се извършват САМО от квалифициран 
електротехник. 
8. Не се допуска работа с машината при отворен защитен капак. 
9. Пакетиращата машина е предназначена за опаковане на храни в 
полипропиленови пакети. Всяко друго нейно приложение би се считало 
за несъобразно и опасно. 
10. Не се допуска извършването на механични настройки и  технически 
обслужвания при включена машина. 
11. В случай на скъсване, набиране или залепване на опаковъчното 
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фолио по време на формообразуването, операторът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, 
първо следва да спре машината и едва тогава да извърши необходимите 
корекции и/или технически настройки по съответния модул. 
12. Не се допуска натрупването на празни и пълни пакети около 
машината и разпиляване на опакования продукт. Мястото около 
машината трябва да е  абсолютно сухо, свободно и чисто, 
невъзпрепятстващо  оперирането с нея. 
13. В близост до машината следва да се постави кош или контейнер за 
поставяне на отпадъчно фолио и скъсани пакети. 
14. Местата около формиращата система, спойващите челюсти, режещия 
нож , ел. таблото  и всички движещи се компоненти (вкл. дозатора) са 
забранени за достъп при включена машина. 
15. Смяната на нож  и ролки, тяхното почистване, както и всякакви 
механични настройки по спойващите челюсти на машината се извършват 
САМО от технически лица, като това следва да се извърши изключително 
и САМО при спряна от работа машина. След изключване на машината, 
преди извършване на някои от гореспоменатите действия, трябва да се 
изчака около 15 минути, за да изстинат все още горещите спойващите 
елементи. 
16. При смяна на фолио, независимо от причината, операторът трябва да 
съблюдава всички горепосочени правила за безопасност. 
17. В случай, че някои от гореизложените инструкции бъдат нарушени и 
възникне опасна ситуация, операторът задължително трябва на натисне 
аварийния стоп, за да изключи машината. Ако има притиснат крайник 
(ръка, пръсти) между слепващите челюсти, операторът трябва да 
освободи притиснатия крайник посредством бутоните за ръчно 
управление на слепващите челюсти (жълтите бутони от лицевия панел на 
машината).  
18. Поемането с ръка на готови опаковки на изхода на машината е строго 
забранено. Изчаква се опаковката да падне на земята! При залепване на 
празна опаковка и фолио по слепващите челюсти на машината, 
операторът трябва да излючи машината от захранването и едва тогава да 
почисти залепналото фолио. 
19. Всякакви действия от страна на оператора на машината, 
несъответстващи на тук описаните, се считат за несъобразни и 
неадекватни и произодителя не е отговорен за тях. 
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РАБОТЕН ПАНЕЛ 
 
 
 
 
1 Контролер 

 

2 Старт машина 
3 Стоп машина 
4 Ръчно изтегляне на фолио 
5 Вход за крачен превключвател 
6 Ръчно движение на спойващи елементи 
7 Авариен СТОП 
8 Комуникация с дозатора 
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ЗАРЕЖДАНЕ МАШИНАТА С ФОЛИО 
 

 
1. Включете пакетиращата машина (от зеления бутон, 
разположен в задната част на таблото). 
За да достигнат зададената работна температура, на 
нагревателите са необходими поне 10-15 минути. 
 
2. Заредете фолиото по указаната на машината схема 
(виж фиг.1): 
 

 
Фиг.1 

 
Приложената фигура е примерна. Схемата за вдяване на 

фолиото може да се различава в зависимост от 
допълнителните устройства, инсталирани на машината. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: фолиото трябва да се движи гладко по 
валовете. За тази цел, валовете трябва да се 
поддържат винаги чисти, без прах и зацапвания.  
Неправилната поддръжка може да доведе до приплъзване 
и затруднено движение на фолиото по валовете, което 
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неминуемо ще окаже негативно влияние върху цялото 
представяне на машината!!! 
 Движението (нагоре-надолу) на компенсиращите валове 
трябва да е гладко, тъй като именно позицията на тези 
валове управляват моторите за развиване и подаване на 
фолиото. 
3. След като фолиото е прекарано през валовете, 
следва да се прекара и през тръба-формиращата яка. 
Веднъж надянато на тръба-формиращата яка, фолиото 
трябва да се издърпа/придвижи надолу. За целта, от 
контролния панел на пакетиращата машина, използвайте 
черния бутон, за ръчно изтегляне на фолиото 
(виж Фиг.2). 
 
 
 

 
 

Фиг. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Union Kehlibar Ltd., Koprivets 7120, Ruse, Bulgaria tel: +359887829304,+359884522511 
email: office@unionkehlibar.com, www.unionkehlibar.com 

9 
 

 
 

НАСТРОЙКА НА ПАКЕТИРАЩАТА МАШИНА 
 
 
 
Когато машината е в работен режим, на контролера се 
визуализират моментните температури на спойващите 
елементи (нагревателите), като най лявото число 
указва номера на нагревателя, а останалите три числа 
показват съответната моментна температура (виж 
Фиг.3).Трите температури се редуват, показвайки 
съответната температура на всеки спойващ елемент, 
както следва: 
- 1 - вертикален спойващ елемент; 
- 2 - преден хоризонтален спойващ елемент; 
- 3 - заден хоризонтален спойващ елемент; 
 

 
Фиг. 3 

 
1. Натиснете бутон PROG, за да влезете в режим на 
настройка. 
2. Чрез бутон SELECT, изберете параметъра, който 
желаете да промените. 
3. Чрез бутони UP/DOWN, въведете желаната стойност и 
натиснете бутон PROG,за да запазите промените. 
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4. За да влезете отново в работен режим, натискайте 
бутон SELECT, докато преминете през всички параметри. 
В работен режим, температурите на трите спойващи 
елемента се редуват. 
 
 

ПАРАМЕТРИ НА ПАКЕТИРАЩАТА МАШИНА 
 
 
  -1- от 100 до 180 градуса – температура на 
вертикален спойващ елемент; 
  -2- от 100 до 180 градуса – температура  на 
преден   хоризонтален  спойващ елемент; 
  -3- от 100 до 180 градуса - температура  на 
заден хоризонтален спойващ елемент; 
  -4- брояч- операторът задава броя на 
пакетите, след който машината да спре; стойността по 
подразбиране е 000, при което броячът се игнорира; 

-t0- от 000 до 035 х 0.1 секунда -  задава се 
времето, след изтичането на което, спойващите 
елементи започват да се затварят – препоръчва се 000; 
  -t1- от 000 до 035 х 0.1 секунда -  време за 
залепяне – препоръчва се 005-010 ; при стойности 023-
028 – машината изчаква продукта със затворени 
челюсти. 
  -t2- от 000 до 035 х 0.1 секунда -  задава 
паузата преди започване изтеглянето на фолио надолу – 
препоръчва се за тегловен дозатор – 023-028 
  -t3- от 000 до 255 х 0.01 секунда -  време за 
движение на фолиото надолу. Препоръчнителна стойност 
– 220. Ако машината не достигне фотомаркер/репер или 
зададената от енкодера позиция преди изтичане на това 
време, машината ще спре и ще отреже пакета.  
  -t4- от 000 до 035 х 0.1 секунда -  задава 
пауза преди старт на дозирането (за да се избегне 
захапване на продукт); 
  -t5- от 000 до 035 х 0.1 секунда -  системен 
параметър. Трябва да е 000. 
  -t6-системен параметър. Трябва да е 000; 
  -t7- от 000 до 035 х 0.1 секунда -  системен 
параметър. Трябва да е 001; 
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  -t8- от 000 до 035 х 0.1 секунда - задава 
времето, след което фотоклетката започва да търси 
фотомаркер. При наличие на петна или запрашаване в 
полето на фотоморкера, се препоръчва t8 да се подбере 
така, че да осигури транспорт близо, но преди самия 
фотомаркер. Това се прави, за да се избегнат 
евентуални грешки на фотоклетката   - препоръчва се 
001 и нагоре; 
  -t9- от 000 до 035 х 0.1 секунда - задава 
продължителността на сигнал ЗАЯВКА ЗА ДОЗА, който 
машината изпраща до дозатора - препоръчва се 001 ; 
  -t[- от 000 до 035 х 0.1 секунда -  защитно 
време на електромтора за хоризонталните челюсти. След 
това време, двигателят се изключва и се визуализира 
грешка t1. Препоръчва се 020 ; 
Този параметър предпазва мотора от повреда при 
евентуално захапване на продукт или друга причина, 
която не позволява приключване на работния цикъл. 
  -t]- от 000 до 035 х 0.1 секунда – системен 
параметър. Трябва да е 000; 
  -tU- системен параметър. Трябва да е 000; 

 
Примерни параметри 

 
  обем  тегло  тегло  шнек  
0t  00  00  00  05  
1t  08  08  28  08  
2t  08  28  28  28  
3t  230  230  230  230  
4t  00  02  02  07  
5t  15  00  00  00  
6t  00  00  00  00  
7t  01  01  01  01  
8t  01  01  01  01  
9t  01  01  01  01  
[t  20  20  20  20  
]t  20  00  00  00  
Ut  00  00  00  00  
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РАБОТА С ФОТОКЛЕТКА 
 
                
Фотоклетката се използва при работа с фолио, което 
има напечатан фото маркер/репер. При засичане на фото 
маркер/репер, фотоклетката изпраща сигнал до 
пакетиращата машина, при който тя спира и отрязва 
пакет. Напечатаният фото маркер определя стъпката 
между различните пакети и съответно еднаквата им 
дължина. 
 
1. Уверете се, че фолиото преминава през фотоклетката 
от страната с напечатан фото маркер (виж Фиг.4) 
 

 
 

Фиг. 4 
 
2. При засичане на фото маркер, единият светодиод на 
фотоклетката трябва да примигва. Ако светодиодът не 
примигва, трябва да се настрои чувствителността на 
фотоклетката. 
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Настройката на чувствителността става чрез 
потенциометър, разположен на корпуса на фотоклетката 
(виж Фиг. 5). Използвайте малка отвертка, за да 
настроите чувствителността на фотоклетката, така че 
при преминаване на маркер, светодиодът да примигва. 

 
Фиг. 5 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Ако машината прави опаковки с еднаква 
дължина и фотоклетката примигва всеки път, когато 
засича фотомаркер/репер, означава, че фотоклетката 
работи нормално и настройката е коректна. 
За коригиране позицията на срязване (за да реже 
машината в позицията на репера), вижте инструкцията 
по-долу. 
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НАСТРОЙКА ПОЗИЦИЯТА НА СРЯЗВАНЕ 

 
 

 
За да настроите мястото на срязване така, че машината 
да реже опаковката в зоната на репера, фотоклетката 
трябва да се фиксира в подходящата позиция (самата 
фотоклетка се мести в направление нагоре-надолу, 
докато позицията на срязване съвпадне със зоната на 
репера). Процесът е емпиричен – операторът избира 
нова позиция и тества, докато позицията на срязване 
съвпадне с позицията на репера. 
 
Самото местене на фотоклетката става чрез разхлабване 
на стопорните болтове, които задържат стойката на 
фотоклетката (виж фиг.8) 

 
 

 
 

Фиг. 8 
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РАБОТА С ЕНКОДЕРНО УСТРОЙСТВО 
 
 
Енкодерното устройство се използва за задаване 
дължината на пакета при работа с прозрачно фолио 
(фолио без напечатан фото маркер). 
 
1. Включете енкодерното устройство в задния панел на 
пакетиращата машина (виж Фиг. 9). След включване на 
енкодерното устройство към машината, изчакайте да 
изчезнат 4-те нули от дисплея, преди да започнете да 
задавате дължината на пакета. 
 

 
 

Фиг. 9 
 

2. За да настроите желаната дължина на пакета, 
натиснете бутона “PROG”.  След това, чрез бутоните 
“UP” и „DOWN”, задайте желаната дължина. Натиснете 
отново „PROG”, за да запаметите промяната (виж 
Фиг.10). След това натиснете бутон SELECT 2 пъти, за 
да е върните в работен режим на устройството. 

Назад към 
Съдържание 
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 Фиг.10 
3. За да тествате устройството, натиснете черният 
бутон от панела на машината за ръчно изтегляне на 
фолиото. Движейки се, фолиото трябва да върти 
колелото на енкодера и моментната стойност на дисплея 
на енкодера трябва да се променя.  
 
Ако стойността не се променя, това значи, че фолиото 
не преминава през енкодера (не върти колелото) или 
енкодерът е в режим на програмиране (натиснете 2 пъти 
SELECT, за да се върнете в работен режим). 
 
 
4. При натискане на който и да е от бутоните при 
първоначалното зареждане на енкодера (докато са 
визуализирани 4 нули на дисплея) се влиза в програмно 
меню. То се използва за настройка на продължителност 
на импулса и се препоръчва този параметър да не бъде 
променян. 
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МЕХАНИЧНО ПЕЧАТАЩО УСТРОЙСТВО 
 
 
1. Включете печатащото устройство и го изчакайте да 
загрее 10-12 минути, за да достигне зададената 
температура (виж Фиг. 11). 
 

 
 

Фиг. 11 
 

 
2. Изпробвайте ръчно печатащото устройство чрез бутон 
TEST, за да се уверите в неговата изправност. 
 
Ако качеството на отпечатъкът не е добро, можете да 
регулиране температурата на главата (стойностите 
между 3.5 и 4 са стандартни). 
 

 
 

Назад към 
Съдържание 
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Фиг. 12 
 
Позицията на печат се регулира както по височина, 
така и по ширина на фолиото. В зависимост от дизайна 
на пакета, както и собствените ви предпочитания, може 
да се наложи настройка на позицията на печат. 
 
 
3. Настройка позицията на печат по дължина на пакета. 
За да настроите позицията по дължината на пакета e 
нужно да преместите вала за регулиране позицията на 
печат (виж Фиг. 13) нагоре или надолу, в зависимост 
от желаната посока на промяна. 

• За целта разхлабете фиксаторите, разположени от 
двете страни и преместете вала. 

• Затегнете фиксаторите отново. 
• Повторете процедурата до достигане на желаната 

позиция. 
 
 

 
 

Фиг. 13 
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4. Настройка позицията на печат по широчина на 
пакета. 
За да промените позицията на печат по широчината на 
пакета е нужно да преместите печатащото устройство 
хоризонтално (виж Фиг. 14) 

• Разхлабете фиксатора и преместете принтера в 
желаната посока. 

• Затегнете фиксатора. 
• Преместете насрещника, така че да съвпада с 

печатащата глава на принтиращото устройство. 
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Фиг. 14 
 

 
 
5. Промяна съдържанието на печата. 
ВНИМАНИЕ!!! 
Уверете се, че принтерът е изключен и не е горещ!!! 
 
1.1. Завъртете дръжката 
нагоре, за да 
освободите печатащата 
глава. 

 
1.2. Внимателно 
издърпайте печатащата 
глава. 
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1.3. Променете 
съдържанието на печата 
и поставете обратно 
печатащата глава. 

 
 
 
 
 
 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 
 
 
 
Проблем Възможни 

причини 
Действия за отстраняване 

Машината не 
се включва 

Паднал предпазител; Проверете всички предпазители 

Машината 
прави пакети 
с различна 
дължина 

- Фотоклетката не е 
настроена коректно и 
не прочита коректно 
репера. 
- зацапани изтеглящи 
ролки, които 
приплъзват/буксуват, 
което води до 
изтичане на времето, 
указано в параметър 
3t, преди да е 
достигнат реперът 
или позицията 
зададена по 
енкодера. 

- настройте фотоклетката така, че диодът 
примигва при засичане на репер; 
- избършете ролките със спирт и подсушете, 
така че ролките да не буксуват. 

Пакетите не 
са добре 
залепени 

- ниска температура; 
- времето за лепене 
не е достатъчно; 
- некачествено или 
неподходящо фолио; 
- счупена пружина; 

- Увеличете температурата на нагревателите 
- увеличете времето за лепене 1t параметър. 
- сменете опаковъчното фолио; 
- проверете дали всички пружини са здрави; 

Неравномерно 
движение на 
опаковъчното 

- ролката фолио не е 
центрирана спрямо 
формиращата тръба-

- центрирайте ролката спрямо тръба-яката; 
ако има повече фолио отлявата страна на 
яката, компенсирайте, като преместване 

Назад към 
Съдържание 
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фолио яка; 
- неравномерно 
триене на 
опаковъчния 
материал; 

ролката надясно; 
- проверете дали всички валове са чисти; 
ако вариациите са малки, движението на 
фолиото може да се стабилизира с водачи и 
ограничители; ако движението на фолиото е 
произволно (наляво-надясно) и 
стабилизирането не е възможно, сменете 
опаковъчното фолио; 
 

Грешка Т1 - челюстите на 
машината за 
„захапали” продукт. 
- стойността на 
параметър [t е 
твърде малка.  
- неправилна позиция 
на флага на 
хоризонталните 
челюсти. 
- каналите на 
челюстите, където 
влиза и излиза ножа 
са пълни с продукт. 
- изкривен нож; 

- отворете челюстите с жълтите бутони за 
ръчно управление; изчистете грешката чрез 
натискане на бутон SELECT. 
- коригирайте стойността на 020. 
- коригирайте позицията, следвайки 
принципите в това видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=cLVWluQxZvI 
- каналите на челюстите, където ножът влиза 
и излиза трябва да се поддържат чисти. В 
противен случай, ножът може да се изтъпи, 
изкриви и дори счупи, което възпрепятства 
нормалното движение на затварящия 
механизъм. 
- ако ножът е изкривен, той ще пречи на 
нормалното движение на хоризонталните 
челюсти. Подменете ножа. 

Не се 
визуализира 
моментната 
температура 
на 
нагревател 

- повредена 
температурна сонда и 
вместо моментна 
температура, на 
дисплея се 
визуализират 
„странни” символи; 

- подменете температурния датчик; 

Машината не 
тръгва след 
натискане на 
бутон 
"START" 

- натиснат авариен 
бутон; 

- освободете аварийния бутон; 

Изтеглящият 
механизъм 
буксува 

- зацапани изтеглящи 
ролки; 

-изчистете изтеглящите ролките; 

Пакетите не 
са добре 
отрязани 

- изтъпен нож; - подменете ножа; 

Машината е 
оборудвана с 
дозатор, но 
прави празни 
пакети 

- синхронизацията 
между устройствата 
не е включена; 

- проверете дали ключът DOZA е в позиция 
ON. 

Моторът, 
спомагащ за 
развиването 
на ролката с 
фолио, не се 
включва 

- компенсиращият вал 
не задейства 
крайният ограничител 
(ключе) 
- повредено ключе, 
управляващо 
развиващия мотор 
- повреден развиващ 
мотор; 

- проверете дали компенсиращият вал натиска 
крайният ограничител при изтегляне на 
фолио. Ако не, коригирайте позицията на 
палеца, който натиска ключето; 
- сменете ключето, което управлява 
развиващия мотор; 
- сменете развиващия мотор; 

https://www.youtube.com/watch?v=cLVWluQxZvI�
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СМАЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
 
 
Машината се смазва веднъж седмично на указаните по-
долу места, вкл: направляващите оси/пръти, по които 
се движат хоризонталните челюсти, рамото/ръката, 
която задвижва вертикалния нагревател, водачите, 
втулките и направляващите оси, по които се движи 
устройството за седящ пакет. 
 

 
 

Назад към 
Съдържание 
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Всички повърхности, които са в пряк контакт с 
продукта се измиват всеки ден с чист парцал и спирт 
или друг препарат, неопасен за употреба в ХВП. 
 
Изтеглящите ролки трябва да се поддържат чисти, като 
се измиват със спирт и чист парцал. Индикация за 
запрашени ролки е, когато ролките започват да 
буксуват, вместо да изтеглят ръкава. 
 
Каналите на хоризонталните челюсти трябва да са 
чисти, за да може отрязващият нож да влиза и излиза 
от каналите безпрепятствено. Ако каналите за пълни с 
продукт, ножът може да се изкриви и да блокира 
цялостното движение на механизма, който управлява 
челюстите. 
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ВИДЕОГАЛЕРИЯ 
 

1. Стартиране на машина (кратък обзор) - 
https://www.youtube.com/watch?v=sraCSj3iaBo&list=PLGYdzbUu9j_l-
dqKSoNJKS7Ovun7-Gd3J&index=3 
2. Настройка на пакетиращи машини АМ008/АМ009 – работа с контролер 
https://www.youtube.com/watch?v=NMPsL4XZ25E&list=PLGYdzbUu9j_l-
dqKSoNJKS7Ovun7-Gd3J&index=4 
3. Настройка дължина на пакет (различни опции). Включва и настройка 
на фотоклетка и енкодер. 
https://www.youtube.com/watch?v=4BzHC9t-
i2E&index=5&list=PLGYdzbUu9j_l-dqKSoNJKS7Ovun7-Gd3J 
4. Смяна на ролка и центриране на фолио 
https://www.youtube.com/watch?v=_3cCY_Sg48Y&list=PLGYdzbUu9j_l-
dqKSoNJKS7Ovun7-Gd3J&index=7 
5. Смяна на тръба-формираща яка 
https://www.youtube.com/watch?v=ja5PJQNWERM&list=PLGYdzbUu9j_l-
dqKSoNJKS7Ovun7-Gd3J&index=8 
6. Настройка позиция на флаг на хоризонтални челюсти 
https://www.youtube.com/watch?v=cLVWluQxZvI 
7. Нормална работа на устройството за седящ пакет 
https://www.youtube.com/watch?v=t_NK_HSO6wQ 
 
 
 
 

Назад към 
Съдържание 
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