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ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ТЕРМОФОРМОВЪЧНА МАШИНА ЗА МЕД 
 
1. Монтаж на машината 
1.1 Изисквания към мястото 
Машината трябва да се инсталира на равен и стабилен терен. Трябва да се предвиди и 
достатъчно място около машината с цел безопасна работа и поддръжка.  
 
 
1.2 Изисквания към средата 
Температура – 15÷40° 
Влажност: 30%-90%. 
Машината да се държи на разстояние от масла, химикали, експлозивни и леснозапалими 
субстанции. 
Да не се инсталира в близост до машини, които могат генерират висока емисия на вибрации . 
 
1.3 Инсталиране 
1) Машината следва да се разположи на място, отговарящи на горните изисквания. 
2) Осигурете подходящо ел. захранване – трифазно, 380V/50Hz .За безопасност, свръзването на 
машината към електропреносната мрежа следва да се извърши от електротехник.  
 
1.4 Принципни схеми с основните модули и реглажни винтове на машината 

 
 



 

  

2. Настройка на машината 
2.1 Зареждане на ролките фолио 
Фолиото се зарежда по схемата, по-горе. PVC формовъчното фолио се центрира спрямо 
матриците на машината. След това се центрира и ламиниращото фолио, така че дизайнът да 
съвпадне с формования блистер. 

 
 
2.2 Двете фолиа се издърпват, докато репера на фолиото съвпадне с позицията на фотоклетката. 
В тази позиция, се натиска бутон AIR, за да се захванат и фиксират двете фолиа на подходящата 
позиция. 



 

  

 

2.3 След позиционирането на репера, натиснете бутон MOTOR, за да стартирате машината. 
Изчакайте машината да формова 10-15 блистера и включете дозатора. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

3. Управление и интерфейс 
 

 
4. Настройка изтегляне на фолиото. 
 

 
5. Поддръжка 
5.1. Почистване на машината 
Машината трябва да се почиства редовно, за да се осигури безпроблемна работа с нея. 
Преди да премините към почистване, изключете захранването на машината. 



 

  

Всичко повърхности, намиращи се в пряк контакт с продукта, се почиствам с чист парцал и спирт. 
Челюстите се почистват (докато са изстинали) внимателно с месингова четка. Не бива да се 
оставят останки или частици от продукт или разтопено фолио (при несъобразена висока 
температура) по тях, за да не се нарушава качеството на слепване.  
6.2. Смазване на машината 
Всички зъбни колелета и предавки на машината трябва да се смазва редовно. Трябва да се 
следи и опъна на задвижващите пружини и да се коригира, ако е необходимо. 
 
 


