
 

   
  

Инструкция за безопасна работа с обемен 
дозатор 

 
1. Показатели относно околната среда: 
- температура   15 - 30°C 
- влажност   35 – 85% 
- захранване  220V±10%, 50Hz 
- монтаж   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. 
- захранване с компресиран въздух. 
2. Заземете машината. Не се допуска работа на незаземена машина. 
3. До работа с машината се допускат само лица, които са: 
- навършили 18 години; 
- преминали медицински преглед; 
- преминали начален инстуктаж и инструктаж на работното място. 
4. Не се допуска работа с неизправна машина. 
5. При забелязване на някаква повреда или нехарактерен шум, машината 
трябва незабавно да се спира от работа и да се извика техническо лице, 
което е натоварено да извършва ремонтите. 
6. Не се допуска работа с машината при отворено ел. табло. Всички 
ремонти в ел. таблото се извършват САМО от квалифициран 
електротехник. 
7. Машина е предназначена за дозиране на хранителни продукти в 
полипропиленови пликове. Всяко друго нейно приложение би се считало 
за несъобразно и опасно. 
8. Не се допуска извършването на механични настройки и  технически 
обслужвания при включена машина. 
9. Не се допуска натрупването на празни и пълни опаковки около 
машината и разпиляване на опакования продукт. Мястото около 
машината трябва да е  абсолютно свободно и чисто, невъзпрепятстващо  
оперирането с нея. 
10. В близост до машината следва да се постави кош или контейнер за 
поставяне на скъсани или дефектни опаковки. 
11. Не се допуска катеренето и стъпването по машината. 
12. След края на всеки работен ден, машината следва: 
- да се изключи от захранване с ел. ток. 
- да се почисти от прах и други пожароопасни остатъци. 
- в дозиращата част на машината, вкл. бункера, не трябва да остава 
продукт. 

 



13. Почистването на повърхностите се извършва с чист парцал и спирт, 
коресилин или разредител. Производителят не може да поеме отговорност 
при използване на други почистващи препарати. 
14. Транспортирането и преместването на машината се извършва 
посредством подемна техника – палетна колична или мотокар. 
15. Всякакви действия от страна на оператора на машината, 
несъответстващи на тук описаните, се считат за несъобразни и 
неадекватни и произодителя не е отговорен за тях. 
 
 


