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ИНСТАЛАЦИЯ 

1. Изисквания: 
- околна температура    15 - 30°C 
- атмосферна влажност в помещението  35 – 85% 
- източник на захранване    220V±10%, 50Hz 
2. Поставете машината на хоризонтална, стабилна и равна повърхност. 
- Машината трябва да се постави на място, на което работният процес 

няма да се повлияе от вибрации, прах и други подобни странични 
фактори, които биха нарушили нормалния работен процес.  

- Трябва да се осигури достатъчно свободно място около инсталацията, за 
да може да се улесни боравенето с машината, както и нейната 
поддръжка.  

3. Заземете машината! Работата с незаземена машина НЕ СЕ ПОЗВОЛЯВА! 
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ЗАРЕЖДАНЕ НА МАШИНАТА С ФОЛИО 

 
1. Заредете машината с ролка фолио по начинът, изобразен на схемата!  
 
NOTE: Фолиото трябва да се движи леко и безпроблемно по валовете, като 
за целта те трябва да са винаги чисти, без прах или петна по тях. 
Неправилната поддръжка може да доведе до хлъзгане и трудно движение на 
фолиото по валовете, което от своя страна ще повлияе негативно на 
цялостното представяне на машината!!! 

 

 

След като фолиото премине през валовете, то също трябва да се прекара и 
през формообразуващите модули. Веднъж прекарано през 
формообразуващите модули, фолиото трябва да се издърпа ръчно под нивото 
на хоризонталния слепващ механизъм. След това, проверете вертикалния 
шев на формирания ръкав. При нужда го фиксирайте ръчно, докато шевът 
съвпадне с точното местоположение на залепващия махенизъм.  

Обратно към       
съдържанието 
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СТАРТИРАНЕ И СПИРАНЕ НА МАШИНАТА 

1. Включете машината към захранването. 

2. Снабдете машината със сгъстен въздух. 

3. След успешно зареждане на фолиото, включете машината да загрява от 
зеления бутон, разположен на задния панел.  
Машината се нуждае от около 15 минути, за да загрее!  

 

 

2. След като машината е загряла, натиснете зеления бутон СТАРТ на 
предния панел на машината, при което машината ще започне да прави 
празни пакети. Направете 4-5 работни цикъла с празни пакети, за да може 
желаният ръкав да се формира коректно преди да включите дозиращото 
устройство. Натиснете червения бутон СТОП на прения панел, за да спрете 
машината. 

3. За да активирате дозиращото устройство, включете черният ключ, 
разположен в горната част на предния панел. След това отново натиснете 
зеления бутон СТАРТ, за да стартирате машината.. 

 

Обратно към       
съдържанието 
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ЗАБЕЛЕЖКА: При спиране на машината трябва да се спази следната 
последователност:  
1. Изключете дозиращото устройство (от черният ключ ДОЗА).  
2. След изключване на дозиращото устройство, машината трябва да извърши 
2-3 работни цикъла с празни пакети, след което се натиска червеният бутон 
СТОП, за да спрете машината..  

3. Най-накрая трябва да изключите нагревателите от червения бутон, 
разположен на задния панел на машината. 
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 ЗАДАВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ  
 

1. НАСТРОЙКА НА РАБОТНИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ НА ПАКЕТИРАЩАТА МАШИНА 

Настройката на работните температури на нагревателите се прави 
посредством контролера на пакетиращата машина. По време на работния 
процес, стойностите на температурите на всеки нагревател се показват на 
дисплея една след друга. Първият номер показва номера на нагревателя, за 
който се отнася (1- вертикален нагревател, 2- преден хоризонтален 
нагревател, 3- заден хоризонтален нагревател), а останалите цифри 
показват моментната им температура. 

 

 

За да преминете в режим на настройка, натиснете бутон PROG, разположен 
на контролера. Посредством бутона SELECT, избирате желания параметър. 
Промяната на стойностите се извършва чрез бутони UP и DOWN, до 
достигане на желаната стойност. За да запазите направените промени, 
задръжте бутон PROG. 

Параметрите, които могат да се променят в режим на настройка, се 
визуализират на дисплея в следната последователност (след натискане на 
бутона SELECT ): 

1. Задаване на температурата на нагревател №1, т.е. на вертикалния 
нагревател. Разрешеният диапазон е 100÷180 градуса.  

2. Задаване на температурата на нагревател №2, т.е. на предния 
хоризонтален нагревател. Разрешеният диапазон е 100÷180 градуса.  

3. Задаване на температурата на нагревател №3, т.е. на задния 
хоризонтален нагревател. Разрешеният диапазон е 100÷180 градуса. 

Чрез натискане на бутона SELECT, след последния параметър, машината се 
връща отново в режим на работа, показвайки моментните температури на 
всеки от нагревателите. 

Обратно към       
съдържанието 
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ЗАДАВАНЕ ДЪЛЖИНАТА НА ПАКЕТА  
 

 
Дължината на пакета се задава ръчно (виж снимката). 
За целта разхлабете фиксиращия болт и посредством регулиращата шпилка, 
задайте желаната дължина. След като приключите с настройката, затегнете 
отново фиксиращия болт. 
Принципът на работа е следния: чрез увеличаване на разстоянието 
посредством регулиращата шпилка, се увеличава и дължината на пакета, 
както и обратното. 
 
Когато работите с прекъснат печат, дължината на пакета трябва да се зададе 
механично, малко след фотомаркера. 
Пример: ако работите с дължина на пакетите (от маркер до маркер) 100мм, 
дължината на пакета трябва да се зададе механично на 105мм. За целта 
изключете фотоклетката, за да не чете фото-маркера, и настройте механично 
дължината на пакета на около 105мм. След това включете отново 
фотоклетката, за да може маркерът да бъде четен, и стартирайте машината.. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

Обратно към       
съдържанието 
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ЗАДАВАНЕ ОБЕМА НА ДОЗИРАНЕ 

 
 
Обемът на дозиране се задава механично (вижте снимката). 
За целта разхлабете регулиращите гайки и преместете плочата нагоре или 
надолу. Изместването на плочата ще повлияе на обемът на продуктът, който 
попада в дозиращите съдове (респективно, на желаната доза). 
След като направите желаната настройка, затегнете отново регулиращите 
гайки. 
 

 
  

При нужда добавете допълнителни надграждащи блокове в дозиращите 
съдове, за да увеличите височината им. 

 

Обратно към       
съдържанието 


