
СТАРТИРАНЕ НА МАШИНАТА 
При стартиране на машината, ще бъдете отведени в главното меню. 

 
HELP /помощ- при натискане на този бутон, Вие ще имате възможност да получите 
информация относно всеки един параметър на машината. 
Zero /тариране– Тариране 
След стартирането на машината на екрана ще се появи надпис „PLS PRESS Zero”, 
изискващ от Вас да натиснете бутона “Zero”. Тази команда ще извърши автоматично 
тариране на дозиращите кофи, което е от съществено значение за точността на 
дозиращата система по време на работа. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Моля да обърнете внимание, че стъпката „тариране” е задължителна с 
оглед  доброто функциониране на машината. 
След като тарирането бъде изпълнено, надписът „PLS PRESS ZERO” ще бъде заменен от 
нов такъв, посочващ датата към текущия ден. 
Empty/изпразване – този бутон се използва в случай, че желаете да освободите 
машината от заредения в нея продукт. С натискането му, всички съставни елементи на 
машината (главен вибратор, линейни вибрационни канали, захранващи кофи и дозиращи 
кофи) започват да работят непрекъснато. Работата им се преустановява при натискане на 
произволен бутон. 
 

РЪЧЕН ТЕСТ 
Първото нещо, което следва да проверите е състоянието на основните устройства на 
машината.  За тази цел, моля натиснето бутона MANUAL TEST/Ръчен тест от главното 
меню. 
Тази команда ще Ви прехвърли в ръчния режим на работа на дозатора, където ще 
следите за състоянието на съставните устройства. 



 
1. Prod. Sensor (ниворегулатор) - натиснете този бутон, за да проверите нивото на 

продукта в захранващата фуния на машината. Ако нивото на продукта е под 
зададеното, на екрана ще се появи надпис „Feeding product” , а „приемащата” част на 
ниворегулатора ще сигнализира(мигаща червена светлина) за поднорменото ниво, 
докато продуктът не достигне зададеното равнище. 

2. Main VB (главен вибратор) – натиснете този бутон за да активирате главния вибратор 
и след това натиснете бутона „М” за да го тествате.  Можете да го накарате да работи 
непрекъснато като задържите бутона „М”. 

3. Linear VB (линейни вибрационни канали) – натискайки този бутон, Вие ще имате 
възможност да манипулирате всеки един захранващ канал поотделно. След като сте 
натиснали бутона Linear VB, изберете номер на захранващия канал, който желаете да 
тествате. Избрания канал ще започне да вибрира (съгласно посочената му в текущата 
програма амплитуда). За да тествате всички вибрационни канали едновременно, 
натиснете бутона „М”. 

4. Feed HP (захранващи кофи) - натискайки този бутон, Вие ще имате възможност да 
манипулирате всяка една захранваща кофа поотделно. След като сте натиснали 
бутона Feed HP, изберете номер на захранващата кофа, която желаете да тествате.  
За да тествате всички захранващи кофи едновременно, натиснете бутона „М”. 

5. Weigh HP (дозиращи кофи) - натискайки този бутон, Вие ще имате възможност да 
манипулирате всяка дозираща кофа поотделно. След като сте натиснали бутона 
Weigh HP, изберете номер на дозиращата кофа, която желаете да тествате.  За да 
тествате всички дозиращи кофи едновременно, натиснете бутона „М”. 

6. Next(2 стр.) –този бутон отваря 2-ра страница от ръчния режим на работа. 

 
 

7. Load Cell (тензодатчици) – Натиснете този бутон, за да проверите състоянието на 
тензометричните датчици. Ако комуникацията е нормална, числата на съответните 
тензо датчици са оцветени в зелено, ако има проблем, оцветяването е червено. Също 



така на дисплея ще се визуализират колко грама продукт има  във всяка една 
дозираща кофа. Можете да тарирате всеки един тензо датчик, като натиснете 
съответния грамаж. 

8.  Disable HP (изключване на кофа) – забранява на избрана кофа да участва в 
дозиращите комбинации. Забранената кофа е обозначена с черна буква „D”. 
Натиснете номера на кофата отново, за да я активирате. Тази функция се прилага в 
случай на повреда в определена кофа. 
Забележка: За да може машината да работи в условия на повредена кофа, тя 
(повредената кофа) трябва да бъде изключена от участие в дозиращите 
комбинации. 
 

9. Once run/еднокр. тест(тестване на сектор) – натиснете този бутон и след това 
изберете номер на сектор (кофа). Това ще тества еднократно и последователно 
работата на главния вибратор, вибрационния канал (на избрания сектор), 
захранващата кофа и дозираща кофа. С натискането на „М” това действие се 
изпълнява за всички сектори едновременно. 

10. Cont. Run (продълж. тест) - натиснете този бутон и след това изберете номер на 
сектор (кофа). Цикълът на тестване за избрания сектор (глав. вибратор  вибрац. 
канал захранваща кофа  дозираща кофа) ще се повтаря докато не се зададе 
отменяща команда. С натискането на „М” това действие се изпълнява за всички 
сектори едновременно.  

11. Test run (тест старт)– тестово стартиране на машината. 
12. Exit/изход – този бутон Ви връща в главното меню. 

 
 

РАБОТЕН РЕЖИМ НА МАШИНАТА 
 

За да стартирате работния режим на машината, натиснете бутона Start to Run/Старт 
от главното меню (виж графиката).  

 
За да променяте стойностите на параметрите, натиснете върху тях, след което ще се 
визуализира виртуална клавиатура, с чиято помощ ще въведете новите параметри. 
Натиснете ENT за потвърждение на новата стойност, CLR за изчистване и ESC за изход.  
 
1. Preset speed/очакв. скорост -Оказва очакваната скорост на дозиране, съобразена 

със скоростта на пакетиране на машината. След изключване на машината 
параметърът не се запазва. 

2. Main AMP/Конус вибр. - Оказва амплитудата на вибриране на главния вибратор. 
След изключване на машината параметърът не се запазва. 

3. Lin. AMP/Канал вибр. – Оказва амплитудата на вибриране на захранващите 
вибрационни канали. След изключване на машината параметърът не се запазва. 

4. Details/ детайли – Показва количеството продукт (грамаж) в отделните 
претеглящи кофи. В идеалния случай всяка кофа трябва да съдържа от 20 – 35% от 
зададения грамаж. Освен това, тук се води и статистика за броя на „правилните 



дози” (pass bags), броя на „грешните дози” (overweight bags) и относителното 
тегло на „правилните дози” в общия брой направени дози (pass rate %). 

 
 
Pass rate(%) Успеваемост = „правилни дози” : „правилни” + „грешни” дози *100 
 

5. Run/старт – стартиране / пауза. 
6. Exit/изход – връщане в главното меню. По време на работа, първо трябва да се 

натисне Пауза (Pause) и след това изход (exit). 
 

НАСТРОЙВАНЕ НА РАБОТНА ПРОГРАМА 
 

Натиснете Program Setup/ Прог. настройки от главното меню, за да влезете в 
режим на създаване и модифициране на работни програми. Щракнете върху 
полето за въвеждане на парола и въведете 111

 

 (първоначална парола за промяна 
на програми). Натиснете Program Setup (в долния ляв ъгъл), за да влезете в режим 
на редактиране на избраната програма. 

 
 



 
 
1. program No./програма # (номер на програма [1-99]) – можете да сменяте 

програмите и от стрелките в горния ляв ъгъл.  
2. Product name/име (име на продукта) – 4 букви максимално. 
3. Target WT/грамаж (желан грамаж) – оказва грамажа на отделните дози. 
4. Over WT/грешка нагоре (горна граница на грешка) – оказва горната граница 

на грешка при дозирането 
5. Under WT/ грешка надолу (долна граница на грешка) – оказва долната 

граница на грешка при дозирането. 
6. Correct WT/коригираща стойност – Отнася се до отклонението между 

визуализираната стойност на грамажа и реалната стойност на грамажа. 
Реалната стойност = Визуализираната стойност + Коригиращата стойност 

7. Preset speed/очакв. скорост - Оказва очакваната скорост на дозиране, 
съобразена със скоростта на пакетиране на машината. 

8. LIN AMP/ канал вибр. – отнася се до силата на вибриране на захранващите 
вибрационни канали (0-99). 

9. VB Feed Tm/Linear vibrator feed time/време канал вибр. – отнася се до 
продължителността на вибрационния импулс  на захранващите вибрационни 
канали (1-99*10mS) 

10. Main AMP/Main vibrator amplitude/конус вибр. – отнася се до силата на 
вибриране на главния вибратор. 

11. Main VB Tm/време конус вибр. – отнася се до продължителността на 
вибрационния импулс на главния вибратор (1-99*10mS). 

12. Zero interval/тара интервал – тензо датчиците изпълняват автоматично 
тариране след определен брой комбинации. Тук следва да се зададе този 
брой (1-999).  

13. Stable time/успокоително време – След като дозиращите кофи се затворят, 
съществува определено забавяне преди системата да претегли грамажа (1-
999*10mS). Това се прави с оглед повишаване точността на дозиране. Колкото 
по-голямо е това време, толкова точността на дозиране е по-висока. 
Препоръчителна стойност – 500mS 

14. Min HP WT%/Minimum single hopper weight%/ Минимално тегло в кофа(%) - 
този параметър оказва минималния процент от зададения грамаж, който 
всяка претегляща кофа трябва да е достигнала за да участва в комбинации 
(препоръчително – 10%). 

15. IDLE/no combination times/Неизползване на кофа – този параметър оказва 
максималния брой комбинации, в които може да НЕ участва дадена 
дозираща кофа. След достигане на този брой, кофата се изсипва 
принудително(1-9999). 

16. Multicomb TMS/multi-combination Times/Брой комбинации 
(мултикомбинации) – параметърът се използва, когато желаният грамаж е 
твърде голям, поради което постигането му се осъществява от няколко 
комбинации. Събирателната фуния „събира” продукта от няколкото 
комбинации и чак тогава изсипва към пакетиращата машина.  



17. Stagger Dump Time/синхронизирано изсипване – Това е един вид 
синхронизирано изсипване, което се използва с цел избягване на 
запушването с продукти като чипс и др. Готовата комбинация от кофи не 
изсипва наведнъж, а всяка кофа се изсипва с определено закъснение. Този 
параметър оказва именно това закъснение(10mS). 

18. Linear Vibrator feed delay /Забавяне вибр. на канали– Това е забавяне, което 
се използва за синхронизацията между вибрационните канали и 
захранващите кофи. Забавянето трябва да осигури необходимото време на 
захранващите кофи да се затворят преди постъпването на продукт от вибрац. 
канали (1 – 999*10mS). 

19. Feed hopper delay /Вр. захранващи кофи– Това е забавяне, което се използва 
за синхронизация между захранващите кофи и претеглящите кофи. 
Забавянето трябва да осигури необходимото време на претеглящите кофи да 
се затворят преди постъпването на продукт от захранвашите кофи (1 – 
999*10mS). 

20. Weigh hopper delay /Вр. дозиращи кофи– Това е забавяне, което се използва 
за синхронизация между дозиращите кофи и събирателната кофа. Забавянето 
трябва да осигури необходимото време на събирателната кофа да се затвори 
преди постъпването на продукт от претеглящите кофи (1 – 999*10mS). 

21. Timing hopper delay/Вр. събирателна кофа – Това е забавянето преди 
събирателната кофа да изсипе събрания продукт към пакетиращата машина. 
С него се гарантира, че изсипания от дозиращите кофи продукт, е постъпил в 
събирателната кофа (1 – 999*10mS). 

22. Next – прехвърля Ви на следващата страница от програмните настройки. 

 
 

23. Level products feed time/Забав. ниво – Това забавяне се свързва със 
захраванващия машината елеватор. Когато продуктът в захранващата фуния 
на мултиглавата е под установеното равнище, ниворегулаторът излъчва 
сигнал до елеватора да се включи. Този сигнал НЕ се изключва веднага след 
достигането на установеното от ниворегулатора ниво, а определено време 
след това – с определено закъснение. Този параметър оказва именно това 
закъснение(в секунди). 

24. Dump signal delay/Забавяне изсипващия сигнал – След като мултиглавата 
изсипе продукта към пакетиращата машина, има определено време на 
забавяне, след което се изпраща сигнал до пакетиращата машина за 
извършеното изсипване               (1-999*10mS). 

25. Dump signal time/Дължина изсипващия сигнал – става въпрос за 
продължителността на изпращания от мултиглавата сигнал за изсипване до 
пакетиращата машина (1-999*10mS, преоръчително е 100). 

26. Feed hopper motor mode/Мотор захранващи кофи – Избор начин на работа 
на моторите, контролиращи захранващите кофи. Съществуват 4 степени за 
управление на стъпковите мотори (0-3), които регулират както скоростта, така 
и ъгъла на отваряне на кофите. Можете да разгледата и да промените 
настойките за всяка степен от System setup (главното меню). 



27. Weigh hopper motor mode/Мотор дозиращи кофи – Избор начин на работа 
на моторите, контролиращи дозиращите кофи

28. Timing hopper motor mode/Мотор събирателна кофа – Избор начин на 
работа на моторите, контролиращи 

. Съществуват 4 степени за 
управление на стъпковите мотори (0-3), които регулират както скоростта, така 
и ъгъла на отваряне на кофите. Можете да разгледата и да промените 
настойките за всяка степен от System setup (главното меню). 

събирателната кофа

29. AFC (режим на управление на захранващите вибрации)/Автомат контрол 

. Съществуват 4 
степени за управление на стъпковите мотори (0-3), които регулират както 
скоростта, така и ъгъла на отваряне на кофата. Можете да разгледата и да 
промените настойките за всяка степен от System setup (главното меню). 

- 0: Ръчен режим на управление на вибрациите т.е. машината работи 
съгласно стойностите на параметрите Lin AMP/вибр. канал и Main 
AMP./вибр. конус 

- 1 (AFCT): Автоматичен режим на управление на вибрациите – машината 
автоматично наглася вибрациите съгласно желания грамаж. 

- 2 (AFCW): Автоматичен режим на управление на вибрациите – машината 
автоматично  наглася вибрациите съгласно желания грамаж. 

Амплитудата 
на вибриране е еднаква за всеки вибр. канал. 

 

Амплитудата 
на вибриране се наглася за всеки вибр. канал поотделно. 

---AFCT--- 

30. AVG combination hoppers /Среден брой кофи– Оказва средния брой кофи, 
които да участват в ена комбинация. Препоръчително – 3.5 

Следните настройки са валидни само при избор на режим AFCT 

31. Single acceptable combination error hopper/Комбин. грешка – тук се оказва 
максималната вариация от гореспоменатата стойност (#30). Препоръчително 
– 0.5. Тоест,  при тези параметри, машината ще се „самонастрои” така че да 
прави желания грамаж от 3-4 кофи. 

32. Track interval/следящ интервал – това е така нар. „следящ интервал”. Той 
оказва броя на комбинациите, които машината ще съблюдава и, въз основа 
на които ще настройва „подходящите” амплитуди на вибриране за всички 
вибрац. канали.   

 
---AFCW--- 

33. Avg HP Wt%/Single AVG Hopper weight percent/Средно тегло в кофа(%)– 
оказва идеалното средно тегло (в %) за всяка дозираща кофа, участваща в 
комбинация. Препоръчително 25 – 33%. 

Следните настройки са валидни само при избор на режим AFCW 

34. ACPT HP Wt Err/Single hopper acceptable error weight /Диапазон на грешка– 
оказва толерантността на грешка от зададената в параметър #33 стойност. 
Препоръчително 10 – 50гр 
Пример

35. Track interval/следящ интервал - това е така нар. „следящ интервал”. Той 
оказва броя на комбинациите, които машината ще съблюдава и, въз основа 
на които ще настройва „подходящата” амплитуда на вибриране за всеки един 
вибрац. канал поотделно.   

: Желан грамаж – 100гр., Avg HP Wt% - 25% (25гр идеално средно 
тегло в кофа), ACPT HP Wt Err – 10гр. За да участва в комбинация, дозиращата 
кофа следва да има тегло в диапазона 15 – 35гр. 

 

 

Следните настройки са валидни само, ако сте посочили режим на работа „броене” от 
системните настройки (System setup) 

 
36. Single Piece Wt/Тегло на бройка - Тегло на единица продукт, който ще се 

брои. 
37. Target Pcs/ Желани бройки – желана бройка на доза. 
38. Over Pcs/грешка нагоре (бр) – граница нагоре от желаната доза (в бр.). 
39. Under Pcs/грешка надолу (бр) – граница надолу от желаната доза (в бр.) 

 
 



 
Когато привършите с настройките, натиснете EXIT (в горния десен ъгъл), за да се 
върнете към менюто, показано на графиката. После натиснете SAVE и задръжте 

за секунда за да запазите направените промени 

 
 
 
 
 

КАЛИБРАЦИЯ 
Влезте в режим на калибрация чрез натискане на бутон КАЛИБРАЦИЯ от главното 
меню. Калибрацията се използва в случаите, в които дозиращите кофички не 
теглят правилно. Подменюто е защитено. Първоначалната парола е 222. 

 
 

Преди да пристъпите към калибрация, убедете се, че всички дозиращи кофички са 
напълно празни! 
- Poise weight/тежест – задава стойността на контролната тежест, която ще се 

използва при калибрирането. Мултиглавата е снабдена с 500г контролна тежест. 
 

Процедурата на калибриране на както следва: 
1. HP no/номер кофа – задава номер на кофичката, която ще се калибрира; 
2. Zero/Тариране – тарира избраната кофичка; 
3. Поставете контролната тежест на избраната дозираща кофа и натиснете 

FULL/ПЪЛНА. Изчакайте, докато теглото в кофичката се стабилизира на 500гр. 
 
 



 
ВНИМАНИЕ: при извършване на калибрация, мултиглавата трябва да е в пълен 
покой. Всякакви вибрации биха понижили прецизността на калибрацията! 

 
 
 

СИСТЕМНИ НАСТРОЙКИ 
 
За да променяте системните настройки, моля натиснете бутона SYSTEM 
SETUP/СИСТЕМНИ НАСТРОЙКИ от главното меню. Щракнете върху полето за 
въвеждане на парола и въведете 333 (първоначална парола за промяна на 
програми). Натиснете System Setup/системни настройки, за да влезете в режим 
на редактиране на избраната програма. 

 
 

 
 
1. Time and date sitting – можете да променяте врема/дата като натиснете върху нея 

(горния десен ъгъл). 
2. Weighing Mode/Режим доза – режим на работа – дозиране (стойност 0) или 

броене     (стойност 1). 
3. Signal Type/тип на сигнала – тип на сигнала (0-3). 



Discharge

Discharge

Discharge

2 
Tension memory
3 
Tension without memory

1 
Pulse without memory

0 
Pulse MemoryDischarge

Ready

Request 

 
4. Optimum/Оптим. комбинации – от тук се задава количеството комбинации, от 

които дозатора избира най-подходящата т.е. оптималната. 
5. Tm HP mode /събирателна кофа/Режим събирателна кофа – от тук се оказва 

наличието(1)/липсата(0) на събирателна кофа. 
6. Top cone mode/Конус режим – оказва вида на захранващия конус – вибрационен 

(0) или въртящ се (1). 
7. Comb. Hoppers /Комб. кофи– този параметър оказва броя на кофите, които се 

съблюдават в случай на „рекомбиниране” или на принудително изсипване. 
8. Screen saver/защита екран – оказва времето до вкл. на защитния режим на 

екрана. 
9. Motor mode setup/мотор настройки – От тук се настройват четирите степени за 

управление на стъпковите мотори (на захранващите и дозиращите кофи). Кофите 
се отварят и затварят в 10 хода(moves) (5 за отваряне и 5 за затваряне). За всеки 
ход(move) се оказват брой стъпки(steps) (1 стъпка = 1,8°) и скоростта, с която се 
осъществяват. 
a) FD HP motor (мотор на захр. кофа), WG HP motor (мотор на дозир. кофа), Tm 

HP motor (мотор на събир. кофа) –избор на устройство, на което ще се 
настройват моторите. 

b) 0, 1, 2, 3 – избор степен на управление на стъпковите мотори. 
c) Init. Move Direction – оказва първоначалната посока на въртене на мотора. По 

часовниковата стрелка – 0, обратно на часовниковата стрелка – 1. 
d) Return Move direction – оказва посоката на въртене на мотора за връщащите 

5 хода (moves). 
e) Hp open time/Време изсипване – време за изсипване или времето на 

отворено състояние на кофата преди да започне да се затваря (паузата между 
първите 5 и вторите 5 хода на движение). (1-99x10ms) 

f) Front move total angle/общо стъпки (градуси) – показва ъгъла на отваряне на 
кофата, съгласно упоменатите съпки (1 стъпка = 1,8°). 

 

 
10. Program Recovery – възстановява фабричните настройки на машината. 
11. Password setup – промяна на паролите. 



 
 

12. Save – задръжте бутона за секунда, за да запазите извършените промени. 


