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РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С АВТОМАТИЧНА 
ПАКЕТИРАЩА МАШИНА АМ014, ДООБОРУДВАНА С 

ЕДНОГЛАВОВ ДОЗАТОР ЗА МЕД 
 

 

 

 

 

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. 
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ЗАРЕЖДАНЕ МАШИНАТА С ФОЛИО  

 
1. Заредете машината с фолио по указаната схема по-долу.  
 
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 неминуемо ще окаже негативно 
влияние върху цялото представяне на машината!!! 

 

2. 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 ръчно под нивото на 
челюстите. След това, проверете вертикалния шев на образувания ръкав. 
Ако има нужда, дооправете с ръка, докато шевът съвпадне с мястото за 
лепене на вертикалния спойващ елемент.  
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СТАРТИРАНЕ И СПИРАНЕ НА ПАКЕТИРАЩАТА  
МАШИНАТА 

 

1. Захранете машината с електричество. 

2. Захранете машината с компресиран въздух. 

3. След като фолиото е заредено успешно, включете пакетиращата машината 
да загрява от зеления бутон отзад на долното таблото.  
На машината ще и са необходими около 15 минути, за да достигне 
зададените работни температури.  
Паралелно с пакетиращата машина, включете и загряването на бункера на 
дозатора. Това става от черното ключе, отзад на горното табло. 
Температурата на водата в бункера трябва да достигне зададената стойност 
(44°) 

2. След като машината е загряла, натиснете зеления бутон СТАРТ отпред на 
таблото, за да стартирате пакетиращата машина. Машината ще започне да 
прави празни пакети. Направете 4-5 празни пакетчета, за да може да се 
оформи желания ръкав преди да включите дозатора и натиснете червения 
бутон СТОП отпред на таблото, за да спрете машината. 

3. Включете двете черни ключета отпред на горното табло, за да активирате 
дозатора и бъркалката в бункера. След това отново натиснете зеления бутон 
СТАРТ на пакетираща машина, за да стартирате машината. 

ЗАБЕЛЕЖКА: При спирането на машината, трябва да се спазва следната 
последователност: 
1. Изключете дозатора на машината (от черното ключе DOZA). 
2. След като дозаторът е изключен, пакетиращата машина трябва да направи 
2-3 празни пакетчета, след което се натиска червения бутон СТОП, за да 
спрете и пакетиращата машината. 

ВНИМАНИЕ: при приключване на работната смяна, бункерът на машината 
не бива да се оставя зареден с продукт. Цялото количество от заредения 
продукт трябва да се пакетира. След като продуктът се изразходва, в 
бункера на машината се налива вода и с помоща на чист парцал или гъба се 
измива вътрешността на бункера.  
Останалата от миенето вода в бункера на дозатора, трябва да се прекара 
през цялата машина, за да се промият всички канали, по които преминава 
продуктът. За целта стартирайте машината по обичайния начин и я оставете 
да направи поне 50-60 пакетчета.  Пакетчетата ще бъдат пълни с отпадъчна 
вода, така че не бива да бъдат смесвани с готовата продукция. 

3. След като машината се промие, следва окончателно да се изключи. За 
целта, трябва да изключим  загряването на пакетиращата машина 
(червеният бутон отзад на долното табло) и на дозатора (черното ключе 
отзад на горното табло). 
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НАСТРОЙКА НА РАБОТНИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ  
 

1. НАСТРОЙКА РАБОТНИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ НА ПАКЕТИРАЩАТА МАШИНА. 

Настройката на работните температури на спойващите елементи се извършва 
посредством контролера на пакетиращата машина. В режим на работа, на 
дисплея постоянно се редуват температурите на всеки нагревател. Първото 
число показва номера на нагревателя (1 – вертикален спойващ елемент, 2 – 
преден спойващ елемент и 3 – заден спойващ елемент), а останалите три 
цифри показват моментната им температура. 

 

 

За да влезнете в режим на програмиране, натиснете бутона PROG от 
контролера. С бутона SELECT редувате различните параметри в 
последователността, описана по-долу, а промяната на параметър става с 
бутоните UP и DOWN (нагоре/надолу). За да запазите промените, задръжте 
бутона PROG. 

Параметрите в режим на програмиране, които можете да променяте, се 
визуализират на дисплея в следната последователност (след всяко натискане 
на бутон SELECT): 

1. Настройване температурата на спойващ елемент №1 т.е. на вертикалния 
спойващ елемент. Допустимият диапазон е 100÷180 градуса. 

2. Настройване температурата на спойващ елемент №2 т.е. на предния 
хоризонтален спойващ елемент. Допустимият диапазон е 100÷180 градуса. 

3. Настройване температурата на спойващ елемент №3 т.е. на задния 
хоризонтален спойващ елемент. Допустимият диапазон е 100÷180 градуса. 



5 
 

След натискането на бутона SELECT, след последния параметър, машината се 
връща отново в работен режим и на дисплея на контролера започват да се 
редуват отново работните температури на всеки от спойващите елементи. 

2.  НАСТРОЙКА РАБОТНИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ НА ДОЗАТОРА 

Настройката на работната температура на дозатора се извършва посредством 
температурен контролер. 

 

 

Стойността в зелен цвят е зададената температура, а стойността в червен – 
моментната температура. От стрелките нагоре/надолу се променя стойността 
на зададената температура, а бутонът SALVARE записва направените 
промени. 
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НАСТРОЙКА ДЪЛЖИНАТА НА ПАКЕТЧЕТО  

 
 

Дължината на пакетчето се настройва механично (виж снимката). 
За целта, разхлабете болта и посредством регулиращия винт, настройте 
желаната дължина.  Затегнете отново болта след приключване на реглажа. 
Логиката е следната: увиличавайки разстоянието посредством винта, 
дължината на пакетчето расте и обратно. 
 

 
 
При работа с прекъснат печат, дължината на пакетчето трябва да е 
настроена механично малко след фотомаркера.  
Например: ако работите с пакетчета с дължина (от маркер то маркер) 100мм, 
дължината на пакетчето трябва да се настрои механично на около 105мм. 
За целта, отдръпнете фотодатчика настрана, така че да не чете фотомаркера 
и настойте дължината на пакетчето механично на около 105мм. След това 
върнете фотодатчика на мястото му, така че да чете фотомаркера и 
стартирайте машината. 
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НАСТРОЙКА ОБЕМА НА ДОЗАТА  
 
 
Обемът на дозата се настройва механично (виж снимката). 
За целта, рахлабете гайката и посредством ръкохватката регулирайте хода 
на дозиращото бутало. Затегнете отново гайката след приключване на 
реглажа. Логиката е следната: намалявайки хода на дозиращото бутало 
посредством ръкохватката, смалявате обема на дозата, която се дозира в 
пакетчето. 
 

 
 


