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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАРЕЖДАНЕ МАШИНАТА С ФОЛИО  

Назад към 
Съдържание 

Назад към 
Съдържание 
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1. Включете пакетиращата машина (от черния ключ, намиращ се на задната 
част на таблото). На екрана на машината ще се визуализира следния 
прозорец: 

 

Натиснете ENABLE  бутона , за да включите машината в готовност. 
2. 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!!! 

 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 (виж по-долу за справка).  
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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. За целта, от контролния 
панел на пакетиращата машина, влезте в РЪЧЕН РЕЖИМ (виж снимка по-
долу). Посредством бутона БАВНО от секция Транспорт Фолио, активирате 
ръчно механизма за издърпване на фолиото надолу. След като фолиото е 
надянато успешно на тръба-формиращата яка, проверете залягането на 
вертикалния шев на образувания ръкав. Ако има нужда, дооправете с ръка. 
3. След като всичко е готово, натиснете бутона БАВНО ДО МАРКЕР, за да 
позиционирате фолито на правилното място и чрез бутоните БАВНО 
НАГОРЕ И БАВНО НАДОЛУ от секция ДВИЖЕНИЕ СПОЙВАЩИ 
ЕЛЕМЕНТИ залепете дъното на пакета, преди стартиране на пакетиращата 
машина. 

ВАЖНО: за да направите всички гореописани стъпки, предните 
плексигласови капаци на пакетиращата машина трябва да се отворят. От 
съображения за сигурност, машината НЕ МОЖЕ ДА СЕ СТАРТИРА при 
отворени плексигласови капаци. При отворени капаци, САМО модулът 
РЪЧЕН РЕЖИМ е активен и може да се използва с оглед по-лесното 
надяване/зареждане на фолиото. 
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СТАРТИРАНЕ НА ПАКЕТИРАЩАТА МАШИНАТА  

1. Включете пакетиращата машина (от черния ключ, намиращ се на задната 
част на таблото). На екрана на машината ще се визуализира главното меню 
за управление на машината.  

Натиснете ENABLE  бутона , за да включите машината в готовност. 

 

 

В работния панел на машината се визуализират 3 секции: 
- секция работна програма; 
- секция температури;  
- секция за управление на външните устройства; 

а/секция работна програма– служи за избор и редакция на работни 
програми. Изборът на работна програма се осъществява чрез стрелките 

нагоре/надолу   , след което желаната програма се зарежда чрез 
бутон ЗАРЕДИ. 

ВНИМАНИЕ: при промяна на работна програма, дължина на пакет или 
скорост на изтегляне на фолиото, машината задължително следва да 
премине през процес на самообучение.  

Това става в подменю РЪЧЕН РЕЖИМ, бутон ОПРЕДЕЛЯНЕ ДЪЛЖИНА 
НА ПАКЕТ. 

Назад към 
Съдържание 
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След натискане на този бутон, машината прави първо бавно 
издърпване на пакета и след това няколко бързи издърпвания и 
избира оптимално изтегляне на пакета. 

Чрез бутон ПРОМЯНА се влиза в режим на редакция на избраната програма. 
Повече за това, можете да научите в секция НАСТРОЙКИ НА РАБОТНА 
ПРОГРАМА (по-долу) 

 
б/ секция температури – визуализира моментните/реалните температури на 
всеки един от спойващите елементи. Тази секция служи само за 
визуализация, а не за задаване на работните температури (стойностите на 
температурите се задават като параметри в избраната работна програма . 
(виж секция настройки работни програми за повече информация). 

 
в/ секция за управление на външните устройства – от тази секция се 
синхронизират външните устройства (ако има такива) с пакетиращата 
машина. Допълнително, на екрана се визуализират и индикатори, които 
показват готовността/неготовността на всяко едно външно устройство. 
Външните устройства, които могат да се интегрират и синхронизират с 
машината са: 
- клапа – устройството се използва предимно, когато пакетиращата машина е 
оборудвана с комбинационен дозатор тип мултиглава; 
- дозатор –устройството се използва за дозиране на продукта; 
- принтер – устройството се използва за отпечатване на дата, лот номер, 
баркод и др. върху опаковъчното фолио; 
- нагреватели – използва се само за диагностични цели; 
- 4 ръба – използва се, когато машината е оборудвана с формообразувател 
за бигован пакет. 
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3. Проверете стойностите на температурите на спойващите елементи. При 
първоначално включване на машината (от черния ключ), нагревателите се 
нуждаят от известно време (7-8мин), докато достигнат стойностите на 
зададените в избраната работна програма температури. 
 
4. Включете външните устройства, които желаете да синхронизирате с 
машината (всяко външно устройство има бутон ВКЛ/ИЗКЛ) 

5. Проверете готовността на всяко едно устройство, което сте включили. Ако 

до включеното устройство се визуализира , то значи устройството няма 

готовност за работа. Ако до включеното устройство се визуализира , то 
устройството е в готовност за работа. 

Като пример, можете да погледнете снимката по-долу: 
Както е видно, допълнителни устройства Клапа, Дозатор и Принтер са 

включени, но и трите устойства не са в готовност (видно от иконата ) 
Най-чести причини за неготовността на дадено устройсвто са: 
-липса на захранване; 
-липса на готова доза ( за устройство дозатор ); 
-неправилно свързване на синхронизиращите кабели; 
 
 

 

 

6. След изпълнението на стъпки 3 и 4, можете да продължите напред и да 
стартирате машината от бутон СТАРТ. 

ЗАБЕЛЕЖКА: ако не включите никакво външно устройство и стартирате 
машината от бутон СТАРТ, машината започва да прави празни пакети. Ако 
включите външно устройство, машината ще проверява и за готовността на 
това устройство.  
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Ако например устройство Дозатор  няма готова доза, респективно няма 
готовност, пакетиращата машина НЯМА да прави празни пакети, а ще спре и 
ще чака за готовност от страна на дозатора. 
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НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА 
 

1. От секция РАБОТНА ПРОГРАМА, изберете съответната работна програма, 
която желаете да се коригира и натиснете бутон ПРОМЯНА 

 
 
2. Пред оператора се визуализират няколко страници с параметри в следната 
последователност: 
- 1-ва страница – задаване работни стойности на температурите и име на 
работната програма. 
Забележка: нагревателите 1, 2, 3 и 4 се използват само при работа с бигован 
пакет (задаване температури на 4-те ръба) 

 
 
 
 
- 2-ра страница 

Назад към 
Съдържание 
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- Скорост фолио – задава скорост на изтегляне на фолиото. Стандартно се 
използват стойности между 1800-2400 оборота; 
- Дължина на пакет – задава желана дължина на готовия пакет в мм; 
 
ВНИМАНИЕ: при промяна на работна програма, дължина на пакет или 
скорост на изтегляне на фолиото, машината задължително следва да 
премине през процес на самообучение.  

Това става в подменю РЪЧЕН РЕЖИМ, бутон ОПРЕДЕЛЯНЕ ДЪЛЖИНА 
НА ПАКЕТ. 

След натискане на този бутон, машината прави първо бавно 
издърпване на пакета и след това няколко бързи издърпвания и 
избира оптимално изтегляне на пакета. 

 
- Фолио пауза преди начало – задава пауза преди да започне изтеглянето 
на фолиото. Стандартно е 0. 
- Вкл. спирачка преди стоп на фолио – задава колко мм преди достигане 
на зададената дължина на пакета, да се вкл. спирачката на машината. 
Стойността се избира така, че позицията на отрязване на пакета да е една и 
съща при всеки пакет (без вариации). Стойности между 80-90мм са 
стандартни. 
- Тип на фолиото – задава режима на работа – с енкодер или с маркер. 
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-3-та страница с параметри: 
 

 
 
- програма челюсти – задава скорост на отваряне и затваряне на 
челюстите. Системно в машината са заложени 4 степени (скорости) на 
челюстите като номер 1 е най-бързата, а номер 4 е най-бавната. За бигован 
пакет се препоръчва степен 2 или 3. 
- челюсти пауза преди старт – задава пауза преди челюстите да започнат 
да се затварят (подбира се така, че челюстите да не захапват продукт). 
Стандартно е 0. 
- челюсти време за залепване – задава време на лепене на 
хоризонталните челюсти. За бигован пакет се препоръчва 1секунда. 
- дозатор пауза преди отваряне – задава пауза преди дозата да се изсипи 
от дозатора към машината. Стандартно е 0.2. 
- дозатор време за изсипване – стандартно е 0. 
- режим на дозиране – задава режима на дозиране – една доза в пакет 
или много дози в пакет. 
 
-4-та страница с параметри: 
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- Клапа пауза преди сигнал – задава пауза преди клапата да се отвори.  
- Клапа времетраене сигнал – задава колко време клапата да стои 
отворена, преди да се затвори (за да се гарантира, че всичкият продукт е 
изсипан). 
- цилинтър нагревател - задава време на лепене на вертикалния 
нагревател и на 4-те ръба на бигования пакет (ако машината е оборудвана с 
такъв). За бигован пакет се препоръчва 1.2 секунди. 
- цилиндър нож – задава време за отрязване на ножа. Стандартно е 0.2 
секунди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
ПАРАМЕТРИ 

 
Подменюто ПАРАМЕТРИ не се използва от оператора на машината, поради 
което е защитено с парола. Системните настройки се задават фабрично и 
тяхната промяна е необходима само при специфични случаи. 

 

Назад към 
Съдържание 


