
 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С АВТОМАТИЧНА ПАКЕТИРАЩА МАШИНА 
АМ014, ДООБОРУДВАНА С ДВУШНЕКОВ ДОЗАТОР 

МОНТАЖ 

1. Изисквания: 
- околна температура     15 - 30°C 
- влажност на помещението   35 – 85% 
- ел. захранване    220V±10%, 50Hz 
- компресиран въздух    0.5Л на работен цикъл 
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. 
 
 
 

СКИЦА НА ЗАРЕЖДАНЕ МАШИНАТА С ФОЛИО 

 

 

 
 
 
 
 



СТАРТИРАНЕ НА МАШИНАТА 

1. Захранете машината с електричество. 
2. Захранете машината с компресиран въздух. 
3. Включете машината да загрява (виж снимката по-долу). Температурите на 
челюстите (спойващите елементи) трябва да достигнат зададените 
стойности. 

 

4. След като машината е загряла, преминаваме към стартиране на машината 
в работен режим. Това става от предната (фронтална) част на таблото: 

1. Завъртаме ключа ДОЗАТОР в позиция ВКЛ, за да вкл. 
синхронизацията между машината и дозатора. Ако пропуснем тази 
операция, машината ще започне да прави празни пакети. 

2. Поставяме ключето ЗАХРАНВАНЕ ПРОДУКТ в позиця ВКЛ, за да 
активираме подаването на продукт към дозиращите шнекове. 

3. Стартираме машината от заления бутон СТАРТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАСТРОЙКИ НА МАШИНАТА 

На схемата по-долу е представена кратка информация относно функциите на 
всеки един бутон, ключ, потенциометър и контролер по таблото (отбелязани 
условно с номера). Начинът на работа и настройка на всеки един от тях е 
обяснен малко след това (следва се номерацията, обозначена на скицата).  

 

1. Двата контролера се използват за регулиране оборотите на въртене на 
дозиращите шнекове (горният контролер регулира левия шнек, а долният – 
десния). Стойността, която се въвежда е в импулси. Спазва се формулата: 

1 оборот = 400 импулса 

Регулирането на броя импулси става по следния начин: 
С бутоните UP и DOWN променяме броя импулси респ. нагоре/надолу. 
След като настроим желаната стойност, запазваме промените с бутона PROG. 
Употребата на бутона START не е задължителна и се използва само, за да се 
тества въведената стойност. 



 

 

2. С този потенциометър (условно обозначен с номер 2 на горната скица) се 
регулира скоростта на въртене на дозиращите шнекове. Със завъртането на 
потенциометъра в посока отляво-надясно, скоростта се изменя в посока 
увеличаване. 

3. Този бутон се изпозлва за ВКЛ/ИЗКЛ подаването на продукт от бункера на 
дозатора към дозиращите шнекове.  

4. Бутонът действа като авариен стоп. Веднъж натиснат, е необходимо да се 
завърти, за да се освободи и върне в начална позиция. 

5. Ключът се използва за ВКЛ/ИЗКЛ на дозатора. Дозаторът се изключва 
само, когато се сменя фолиото (докато се оформи желаното пакетче), за да 
не се пилее продукт.  

6. С този потенциометър се регулира скоростта на изпълнение работния 
цикъл на машината. Със завъртането на потенциометъра в посока отляво-
надясно, скоростта се изменя в посока увеличаване. 

7. Бутоните СТАРТ/СТОП се използват респективно за стартиране и спиране 
на машината. 

8. От този контролер се настройват всички параметри на пакетиращата 
машина, включително стойностите на температурите на всеки един от 
спойващите елементи. 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. 

 

 

 

 

1 234 Показва номер 
на нагревател 

Моментна 
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. 

4. При желание, от този параметър можете да укажете на машината желан 
брой пакети, които да направи, след което да спре. 

5. Параметър t0 – пауза преди да се прочете фотомаркера (стандартно 
стойността е 0.2) 

6. Параметър t1 – указва времето/паузата, след което дозаторът изпраща 
сигнал „готова доза” на машината, която трябва да направи един работен 
цикъл (пакет) и да спре, чакайки нов сигнал. 

7. Параметър t2 – указва дължината на сигнал „готова доза” (t1). 

След натискането на бутона SELECT, след последния параметър (t5), 
машината се връща отново в работен режим. 

 

 



ГРЕШКИ И ДИАГНОСТИКА 

При грешка в някой от температурните канали, на дисплея може да се 
визуализират следните индикатори: 

 -  - при околна температура под   -10 градуса или късо 
съединение в термо сондата на съответния канал; 

 -  - при  температура  над   +200 градуса  или прекъсната термо 
сонда на съответния канал; 

 

 


