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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
1.1. ЦЕЛ НА РЪКОВОДСТВОТО  
 

- Ръководството, представляващо неразделна част от машината, има за цел да даде на оператора 

“Инструкции за употреба”, които ще предотвратят и ограничат рисковете при взаимодействието на 

човека с машината. 

Информацията е изготвена от Производителя в оригинал на говорения от него език (италиански) при 

спазване на принципа за професионално изписване и съгласно действащите разпоредби. 

С цел улесняване четенето и разбирането на информацията, са въведени принципи на общуване, 

съобразени с познанията и способностите на потребителите. 

Информацията е налична и преведена на други езици, като по този начин се спазват законовите 

изисквания и/или се отговаря на пазарното търсене. 

Преводите на ръководствата са извършени дословно, без изменения, по текстовете, съдържащи се в 

оригиналните инструкции. 

Всеки превод (включително този, извършен от упълномощен представител или от субект, пускащ 

машината на пазар със съответната езикова зона), трябва да съдържа маркировката “превод на 

оригиналните инструкции”. 
 

- За по-лесно намиране на информация по въпросите, които ви интересуват, прочетете съдържанието. 

- Някои данни биха могли да не съвпадат изцяло с реалната конфигурация на машината, с която 

разполагате. 

- Ако има включена допълнителна информация, тя е предадена така, че да не затруднява четенето и не 

нарушава нивото на безопасност. 

- Производителят запазва правото си да променя информацията, без да се задължава предварително да 

предупреждава за тях, стига промените да не влияят на нивото на безопасност. 

- Всеки потребителски сигнал може да има важен принос при подобряването на обслужването след 

продажбата, а производителят иска да предложи на клиентите си именно това. 

- С цел наблягане на важността на части от текста или при важни уточнения, са използвани следните 

символи, обяснени и изобразени по-долу. 

 

 

Опасност – внимание 

Символът показва наличие на много опасни ситуации, чието пренебрегване би могло да изложи на 

сериозен риск здравето и безопасността на хората. 

 

 

Повишено внимание – предупреждение 

Символът указва, че е необходимо внимание и спазване на подходящи мерки, така че да не бъдат 

причинени щети или увреждане на машината. 

 

 

Важно 

Символът показва, че е налична особено важна техническа и работна информация. 
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1.2. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И НА МАШИНАТА  
  

Изобразената идентификационна табелка е поставена директно върху машината. В нея се съдържат данни и 

всички задължителни индикации, свързани с безопасното използване. 
 

1. Модел на машината. 

2. Сериен номер на машината. 

3. Година на производство. 

4. Ток захранващо напрежение. 

5. Честота захранващо напрежение. 

6. Фази захранващо напрежение. 

7. Потребление на електроенергия. 

8. Инсталирана електрическа мощност. 

9. Потребление на въздух. 

10. Макс. налягане захранване с въздух. 

11. Тегло на машината. 

12. Идентификационни данни на Производителя. 

13. Наименование. 
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1.3. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
 

За да добиете по-добра представа, тук са обяснени значенията на някои термини, които ще срещнете в 

ръководството. 

 

 

Поддръжки: 

Съвкупност от операции, чието извършване е необходимо за запазване на доброто работно 

състояние и ефективността на машината. 

Обикновено някои операции се планират от производителя, който определя какви са нужните 

умения и начините на действие. 

Някои непредвидени операции трябва да се извършват след предварително уведомяване на 

производителя. 

 

 

Оператор: 

Лице, избрано и упълномощено от отговорния персонал, което име нужните умения и познания 

да използва машината, както и да извършва операциите по редовната поддръжка на машината. 

 

 

 

Техник по поддръжката: 

Техник, избран и упълномощен от отговорния персонал да извършва операциите по редовната 

и извънредната поддръжки на машината. По тази причина той трябва да има правилните 

познания и специални умения в областта на техническите ремонти. 

 

 

Смяна на формата: 

Съвкупност от операции, които трябва да се извършат по машината, преди тя да започне да 

работи с вече променена работна конфигурация. 

 

 

 

Обучение: 

Процес по обучение, който има за цел да предаде на новия оператор познания и способности; 

да го научи как да извършва нужните операции по машината самостоятелно, правилно, с 

точност и без да създава рискови ситуации. 

 

 

 

Техник монтажист: 

Техник, избран и упълномощен от Производителя или от оторизиран представител, между лица, 

способни да извършват монтажа, инсталирането и инспектирането на машината или на 

съответната инсталация. 

 

 

 

Помощник: 

Подчинено лице, чиято длъжност е да помага при изпълнението на производствената дейност 

на работата на съответната инсталация. 

 

 

 

Отговорник производство: 

Квалифициран техник с опит и компетенции в сферата на машините и в дадения работен сектор. 

Вземайки предвид производствените нужди, отговорникът по производството може сам да 

използва машината или 

да избере на кой оператор да повери нейното управление. 
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1.3.1. ПИКТОГРАМИ, УКАЗВАЩИ ОПАСНОСТ  
 

В следващата таблица са обобщени пиктограмите, касаещи безопасността, които показват знаци за 

ОПАСНОСТ. 
 

 

ОБЩ ЗНАК ЗА ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ 

Сигнализира заинтересования персонал, че посочената операция крие риск от нанасяне на щети по 

тялото на лицето, ако не бъде извършена съгласно разпоредбите за безопасност. 
 

 

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК 

Сигнализира заинтересования персонал, че посочената операция крие риск от нанасяне на щети от 

токов удар, ако не бъде извършена съгласно нормите за безопасност. 
 

 

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ЛЕСНО ЗАПАЛИМИ МАТЕРИАЛИ 

 

 

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ 

 

 

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА 

 

 

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ НА ОКАЧЕНИ ТОВАРИ 

 

 

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОТ КОНТАКТ С ВЪЗДУШНО ПРЕПЯТСТВИЕ 

 

 

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ ИЛИ ПАДАНЕ 

 

 

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОТ ПРИТИСКАНЕ 

Сигнализира заинтересования персонал, че съоръжението, върху което е поставена пиктограмата 

има части, които при досег създават риск от притискане. 
 

 

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОТ ПРИТИСКАНЕ НА РЪЦЕТЕ 

 

 

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОТ ПОРЯЗВАНЕ 

 

 

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОТ СРЯЗВАНЕ 

Сигнализира заинтересования персонал, че съоръжението, върху което е поставена пиктограмата 

има режещи части, които могат да наранят ръцете 
 

 

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОТ ДВИЖЕЩИ СЕ ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

 

 

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ 
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1.3.2. ПИКТОГРАМИ, УКАЗВАЩИ ЗАБРАНА  
 

В следващата таблица са обобщени пиктограмите, касаещи безопасността, които показват знаци за ЗАБРАНА. 
 

 

ОБЩ ЗАБРАНИТЕЛЕН ЗНАК 

 

 

ПУШЕНЕТО ЗАБРАНЕНО 

В зоната, в която е поставен знака, пушенето е забранено. 

 

 

ЗАБРАНЕНО ПАЛЕНЕТО НА ОТКРИТ ОГЪН 

Знакът забранява паленето на открит огън в близост до машината или до частите ѝ, с цел 

предотвратяване риска от пожар. 

 

 

ЗАБРАНЕНО ВЛИЗАНЕТО НА ПЕШЕХОДЦИ 

В зоната, в която е поставен знака, не се разрешава влизането на пешеходци. 

 

 

ЗАБРАНЕТО Е ГАСЕНЕТО С ВОДА 

В случай, че възникнат пожари в близост до машината или до нейните части, те НЕ трябва да се 

гасят с вода. 

 

 

ЗАБРАНЕНО ПИПАНЕТО 

 

 

ЗАБРАНЕНО БУТАНЕТО 

 

 

ЗАБРАНЕНО СЯДАНЕТО 

 

 

ЗАБРАНЕНО КАЧВАНЕТО ОТГОРЕ 

 

 

ЗАБРАНЕНО СВАЛЯНЕТО НА ЗАЩИТНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПЕРАТОРА 
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1.3.3. ПИКТОГРАМИ, УКАЗВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ  
 

В следващата таблица са обобщени пиктограмите, касаещи безопасността, които показват знаци за 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ. 
 

 

ОБЩ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗНАК 

Наличието на този знак отстрани на описанието показва, че е задължително да извършите 

операцията/действието, както е посочено съгласно действащите разпоредби за безопасност, с цел 

да се избегнат рискове и/или злополуки. 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ЗАПОЗНАВАНЕТО С РЪКОВОДСТВОТО ЗА ОПЕРАТОРА 

Задължително е, преди извършването на каквито и да било операции по машината, да прочетете 

Ръководството с инструкции, предоставено с машината. 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМАЗОЧНИ МАСЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ 

Задължително е, преди извършването на смяна на маслото или смазките, да прочетете 

Ръководството с инструкции, предоставено с машината. 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ 

Наличието на този знак отстрани на описанието налага операторът да носи защитни ръкавици, тъй 

като е изложен на риск от злополука. 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЩИТНИ ОЧИЛА 

Наличието на този знак отстрани на описанието налага операторът да носи защитни очила, тъй като 

е изложен на риск от злополука. 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЩИТНА КАСКА 

Наличието на този знак отстрани на описанието налага операторът да носи защитна каска, тъй като 

е изложен на риск от злополука. 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЩИТНА МАСКА 

Наличието на този знак отстрани на описанието налага операторът да носи защитна маска за 

предпазване на дихателните пътища, тъй като е изложен на риск от злополука. 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЩИТНИ БОТУШИ 

Наличието на този знак отстрани на описанието налага операторът да носи защитни ботуши, тъй 

като е изложен на риск от злополука. 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО 

Наличието на този знак отстрани на описанието налага операторът да носи защитно облекло, тъй 

като е изложен на риск от злополука. 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЩИТНИ СЛУШАЛКИ 

Наличието на този знак отстрани на описанието налага операторът да носи защитни слушалки, тъй 

като е изложен на риск от злополука. 
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1.4. НАЧИНИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩ  
 

Отсега нататък дистрибуторската мрежа на Robopac е на ваше разположение. Ние ще отговорим на въпросите 

ви, касаещи техническо обслужване, резервни части и на новите ви изисквания, които ще развият вашата 

дейност. 

Във всяко искане за извършване на техническо обслужване, посочвайте данните, налични върху 

идентификационната табелка, приблизителният брой работни часове и вида на констатираната неизправност. 

Ако имате нужда от каквото и да било се обърнете към оторизираните ни сервизи или се свържете директно с 

нас на посочения адрес. 
 

ROBOPAC S.p.A 

VIA FABRIZIO DA MONTEBELLO, 81 

47892 GUALDICCIOLO, REPUBBLICA S. MARINO (RSM) 

Телефон 0549 (от чужбина ++378) 910511 

Факс 0549/908549 - 905946 

http://www.robopac.com 

 
 

1.5. ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ  
 

С изключение на случаите при специални търговски споразумения, машината е придружена от следната 

документация. 
 

- Декларация за съответствие “ЕО”. 

- Гаранционни условия. 

- Пневматична схема. 

- Електрическа схема и списък на компонентите. 

- Ръководства закупени инсталирани устройства (ако са нужни при използването на машината). 

- Инструкции за разопаковане и монтаж. 

- Кратки напътствия за бързо включване. 

- USB ключ, съдържащ посочената информация. 

• Ръководство за употреба и поддръжка, преведено на различни езици. 
• Каталог на резервните части. 

• Софтуер за програмиране на машината. 

• Електрически схеми. 

 
 

1.6. КАК ДА ЧЕТЕМ ИНСРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА  
 

Ръководството е разделено на глави, всяка от които описва специална категория от информация. 
 

 

Важно 

Всеки оператор, който борави с машината, трябва освен да прочете всички документи, да познава 

и прилага съдържанието на информацията, попадаща в работните му компетенции. 
 

Вижте инициалите, предшестващи заглавията на главите, посочени в съдържанието, за да намерите въпросите, 

които ви интересуват. 

Тези указания са резултат от автоматична систематизация и обединяване между текст и картинки, затова е 

възможно при смяната на страници, да откриете прекъсвания в текстовете и таблиците. 
 

 

Важно 

Запазете ръководството през цялото време на използване на машината. Дръжте го на видно и 

лесно достъпно място, за да може винаги да ви бъде под ръка, когато се наложи да потърсите 

информация в него. 
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2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА  
2.1. ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  

 

 

Повишено внимание – предупреждение 

Прочетете внимателно “Инструкции за употреба”, приложени към ръководството, както и 

указанията, поставени върху директно върху машината. 
 

Важно е да отделите време да прочетете “Инструкции за употреба”, за да сведете до минимум 

рисковете и да избегнете нежелани инциденти. 
 

Преди да пристъпи към работа с машината, операторът трябва да бъде напълно сигурен, че е 

разбрал съдържанието на “Инструкции за употреба”. 

 

 

Опасност – внимание 

Обърнете внимание на предупрежденията за безопасност, не използвайте машината по 

неразрешен начин и направете оценка на евентуалните остатъчни рискове. 
 

Бъдете предпазливи и бдителни. 
 

Безопасността на работещите с машината през целия й полезен живот, до голяма степен, е и в 

собствените им ръце. 

 

 

Важно 

Понякога възникналите инциденти се дължат на “невнимателна” употреба на машината от страна 

на оператора. 

Ще бъде прекалено късно да се сетите за това едва след настъпването на инцидент. 

 

 

Повишено внимание – предупреждение 

Погрижете се знаците и информационните обозначения винаги да бъдат видими и спазвайте 

посочените указания. 

Информационните знаци могат да бъдат различни на цвят, в зависимост от предназначението им: 

да сигнализират за опасност, задължение. забрана или указания. 
 

Манипулирането и заобикалянето на устройствата за безопасност може да изложи на риск (при това 

сериозен) здравето на операторите. 
 

Персоналът, упълномощен да извърша операциите по машината, трябва да притежава нужния и 

признат опит за работа в областта. 

 

 

Важно 

Производителят не носи отговорност за щети върху опакован продукт, възникнали както в етапа на 

увиване и стабилизиране, така и в останалите етапи на работа. 

 

 

Важно 

Неспазването на посочени процедури, може да доведе до излагане на риск на безопасността и 

здравето на хората и да нанесе икономически щети. 
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2.2. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ МЕСТЕНЕ И МОНТАЖ  
 

 

Опасност – внимание 

Персоналът, упълномощен да извърша операциите по преместване на машината (товарене и 

разтоварване), трябва да има нужните технически умения и професионална квалификация. 
 

Извършвайте операциите по преместване (товарене и разтоварване) съгласно указанията, 

поставени директно върху машината, върху опаковката и в ръководството за употреба. 
 

Ако условията на етапа на преместване го изискват, използвайте един или повече помощници. Това 

може да доведе до непредвидени рискове. 
 

За да ограничите законовите рискове от наемането на помощници, трябва предварително да ги 

уведомите относно естеството на работата и начините, по които трябва да я извършат. 
 

Преместването с помощта на подемни съоръжения (кран, електрокар и пр.) трябва да се извършва 

от персонал, който е квалифициран да ги управлява, спазвайки условията на безопасност. 
 

Поставете и/или застопорете съоръженията (куки, вилици и пр.) само към местата, предвидени 

върху опаковката и/или върху машината, когато се използват подемни съоръжения. 
 

Транспортирайте с подходящите превозни средства, притежаващи нужната товаропреносимост. 
 

Минималната и максималната температура (при транспортирането и/или складирането) трябва да 

попада в допустимите граници, за да не бъдат повредени електрическите компоненти. 
 

Монтирайте машината само на места, където няма риск от експлозия и/или пожар. 
 

Избягвайте помещения, изложени на атмосферно влияние и влияние на корозивни вещества. 
 

Ако се налага, преди да преминете към монтажа, одобрете “план за безопасност” с цел опазване 

живота и здравето на лицата, извършващи операциите. 
 

Подсигурете необходимите условия за безопасна работа в зоните, разположени нависоко, до които 

няма лесен достъп или са опасни. 
 

Извършете монтажа, съобразявайки се с минималните размери на обкръжаващите пространства, 

посочени от Производителя и с извършващите се наоколо работни дейности. 
 

Приложете плана за монтаж на машината, ако трябва да работи (пряко или непряко) заедно с друга 

машина или с производствена линия. 
 

С цел спазване на законовите разпоредби, третиращи безопасността на работното място, проектът 

трябва да вземе предвид всички работни условия. 
 

За да избегнете натрупването на нездравословен за операторите въздух се уверете, че 

помещението, в което ще се извърши монтажът, е добре вентилирано. 
 

Приложете най-подходящите мерки, за да запазите звуковите емисии в минимални нива, така че да 

намалите шумовото замърсяване. 
 

Извършете електрическото свързване “с хирургическа точност”, спазвайки указанията на 

Производителя и в съответствие с разпоредбите на действащото в страната законодателство. 

 

 

Важно 

Машината е проектираната така, че да бъде свързана към TN-S захранваща система, а стойността 

на пълното съпротивление (импедансът) на PE веригата, към която е свързана машината, трябва 

да бъде под 400 mΩ. 

Електрическите свръзки трябва да се превят само от електротехници, притежаващи нужната и 

призната квалификация за работа в областта. 
 

За да установи, че машината може да бъде въведена в експлоатация без опасност за оператора, 

техникът монтажист трябва да извърши пълна проверка и инспекция. 

Изхвърлянето на отпадъците от опаковки трябва да се извърши съгласно действащите законови 

разпоредби в държавата на монтаж на машината. 
 

Неспазването на посочени процедури, може да доведе до излагане на риск на безопасността и 

здравето на хората и да нанесе икономически щети. 
 

 

  



 
 

 

14 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА  BUL 

 

2.3. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА И РАБОТА  
 

 

Опасност – внимание 

Операторът трябва да бъде обучен, да има точните умения за работата, която се очаква да 

извърши и да бъде в добро здраве, за да борави безопасно с машината. 
 

При първото използване на машината, операторът трябва да прочете ръководството, да разбере 

какви са функциите на бутоните и да направи симулация на някои операции, по-конкретно на 

пускане и спиране. 
 

Машината е проектирана и произведена така, че да изпълнява всички оперативни функции, 

предвидени от Производителя. 

 

 

Повишено внимание – предупреждение 

Използвайте машината само с оригиналните устройства за безопасност, поставени от 

Производителя. 

Не манипулирайте, не прескачайте, не премахвайте или заобикаляйте устройствата за безопасност, 

монтирани по машината. 

 

 

Опасност – внимание 

По никакъв начин не модифицирайте производствените и работни характеристики на машината. 
 

Не използвайте машината, ако устройствата за безопасност не са монтирани, инсталирани и 

правилно работещи. 
 

Винаги носете личните предпазни средства, посочени в “Инструкции за употреба” - и по-специално, 

защитни обувки - както и средствата, предвидени в действащото законодателство, регламентиращо 

безопасността на работното място. 
 

Винаги дръжте обграждащите пространства и по-конкретно, мястото за управление, в подходящите 

условия и с безпрепятствен достъп, за да намалите рисковете за оператора. 
 

Машината трябва да се използва само от един оператор, който е упълномощен и назначен на 

длъжност от работодателя. 
 

Включването на едно или повече лица в която и да е от оперативните фази или в операциите по 

поддръжка (редовна), може да доведе до непредвидени рискове. 
 

За да ограничите законовите рискове от наемането на помощници, трябва предварително да ги 

уведомите относно естеството на работата и начините, по които трябва да я извършат. 
 

Уверете се, че в зоната за работа на машината няма присъствие на външни лица, докато траят 

производството и етапите на поддръжката. 
 

Забранено е качването на електрокари или мотокари върху въртящата се платформа. Освен, че е 

опасно, това може да повреди машината. 

 

 

Важно 

Неспазването на посочени процедури, може да доведе до излагане на риск на безопасността и 

здравето на хората и да нанесе икономически щети. 
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2.4. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА  

2.4.1. РАЗУМНО ПРЕДВИДИМА НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА  
 

- Разумно предвидима неправилна употреба означава: “използването на машината по начин, различен от 
посочения в ръководството за употреба, което може да се дължи на лесно предвидимо човешко 
поведение”. 
Машината трябва да се използва само за увиване и стабилизиране на продукти с правилна форма или 
с такава форма, позволяваща извършването на стабилно увиване. 
Опаковките, съдържащи течности или нестабилни материали, трябва да бъдат с характеристики, 
съобразени с типа на продукта и да бъдат идеално затворени, залепени и запечатани, за да се избегне 
разливане на съдържанието им. 
Не палетизирайте или увивайте пакетирани продукти (кутии, контейнери за течности и др.) с неправилна 
форма или с форма, която би попречила на тяхната стабилност. 

- Машината трябва да се използва само за целите, определени от Производителя. 
- Никога не оставяйте с машината да боравят оператори, които не са надлежно обучени, нямат нужните 

документи или не са упълномощени. 
- Опаковките, съдържащи течности или продукти с нестабилна консистенция, трябва да гарантират 

защита от изтичане. 
- За да предотвратите неправилно палетизиране, не увивайте насипни продукти, продукти с неправилна 

форма и такива, които не са подходящо групирани. 
- Не използвайте машината, за да увивате или поставяте в стабилна форма, живи същества (например 

животни и хора). 
- Не използвайте машината с материал за опаковане, който е различен от посочения от Производителя. 
- Не използвайте машината като съоръжение за повдигане или като място за опора при извършването на 

други работни дейности (например като работна маса). 
- Не опъвайте прекалено фолиото, не размотавайте по-голямо от нужното количество и не увивайте с 

допълнителни слоеве, за да не повредите опаковките на продуктите за фолиране. 
- Не използвайте и не карайте трети лица да използват машината за цели и по начини, които не са 

позволени от Производителя. 
- Не използвайте и не карайте трети лица да използват машината, ако устройствата за безопасност са 

неизправни, неработещи и/или неправилно монтирани. 
- Спрете да използвате машината, ако се появят неизправности. 
- Веднага я спрете; можете да я пуснете отново, едва след като възстановите нормалните работни 

условия. 
- Никога не извършвайте операции, докато машината е пусната; работете по нея, чак след като сте я 

спрели и сте я поставили в безопасни условия. 
- Никога не използвайте машината, ако не носите Личните предпазни средства, посочени от 

Производителя и определени съгласно законодателство, третиращо работното място. 
- Никога е използвайте машината, ако операциите по планираната поддръжка не са били извършвани 

регулярно. 
- Не почиствайте и не мийте машината с агресивни продукти, за да не повредите компонентите й. 
- Не сменяйте компонентите с неоригинални резервни части или с подобни, притежаващи производствени 

и работни параметри, различни от определените. 
- Не оставяйте машината без надзор или наблюдение, докато трае производственият процес, ако не сте 

я спрели и въвели в безопасни условия. 
 

2.4.2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ  
 

- Операторът трябва да бъде обучен, за да придобие нужните умения в сферата на опаковащите и 
сродните им машини. 
След провеждането на обучението се уверете, че операторът е разбрал цялото съдържание на 
ръководството за употреба и по-конкретно - частта му, съдържаща информация относно безопасността. 

- Операторът трябва да докаже, че притежава нужните компетенции и, че се намира в добро здраве, за 
да извършва дейностите в условия на безопасност. 

- Работодателят трябва да уведоми оператора какво представлява разумно предвидимата неправилна 
употреба и какви са остатъчните рискове. 

- Операторът трябва да може да чете и разбира съдържанието на ръководството за употреба и трябва да 
е запознат със значенията на сигналите за безопасност. 

- Оставяйте с машината да боравят само оператори, които са надлежно обучени, имат нужните документи 
или са упълномощени. 
 

 

Важно 

Работодателят трябва надлежно да води документацията относно проведените на 

операторите обучителни и образователни курсове. 
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2.5. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ОТНОСНО ОСТАТЪЧНИТЕ РИСКОВЕ  
 

 

Опасност – внимание 
В етапите на проектиране и производство, Производителят е обърнал специално внимание на 
остатъчните рискове, които биха могли да нарушат безопасността и да застрашат здравето на 
операторите. 
Остатъчните рискове са: “всички рискове, които продължават да съществуват въпреки, че в етапа 
на проектиране са предприети всички мерки и са приложени всички решения за безопасност”. 
Списъкът съдържа остатъчните рискове, които са типични за този вид машини. 

 

 

 

 

Опасност при конвейера на входа: 

Конвейерът може да носи продукти с 

определена дължина (около 700 mm). 

Ако върху конвейера бъдат поставени 

продукти, които са по-дълги от посоченото 

или не са добре балансирани, те могат да 

паднат върху оператора. 

Когато трябва да увивате такъв вид 

продукти, препоръчително е да 

подсигурите подходяща подложка, която 

да крепи/носи стърчащата извън 

конвейера част от обработвания продукт. 

 

 
 

 

Опасност при конвейера на изхода: 

Конвейерът може да носи продукти с 

определена дължина (около 700 mm).  

Ако върху конвейера бъдат поставени 

продукти, които са по-дълги от посоченото 

или не са добре балансирани, те могат да 

паднат върху оператора. 

Когато трябва да увивате такъв вид 

продукти, препоръчително е да 

подсигурите подходяща подложка, която 

да крепи/носи стърчащата извън 

конвейера част от обработвания продукт. 
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2.6. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА НАСТРОЙКИ И ПОДДРЪЖКА  
 

- Погрижете са машината винаги да работи в условия на максимална ефективност и извършвайте 

операциите по планирана поддръжка, определени от Производителя. 

Добрата поддръжка ще осигури по-добри производствени характеристики, продължителен полезен 

живот и поддържане на нивото на изискванията за безопасност. 

- Включете всички устройства за безопасност по машината, преди да извършите операциите по 

поддръжка и настройка. 

- Обозначете прилежащите зони и подсигурете необходимите условия за безопасна работа, спазвайки 

трудовото законодателство, за да предотвратите и сведете до минимум рисковете. 

- Действията по поддръжка, в трудно достъпните или опасните зони, трябва да се извършват след 

осигуряване на нужните условия. 

- Персоналът, упълномощен да извършва операциите по редовната поддръжка на машината (настройки, 

смяна и др.), трябва да има нужните технически умения и професионална квалификация. 

- Не извършвайте операции, различни от посочените в ръководството за употреба, без изричното 

одобрение на Производителя. 

- Не използвайте запалими продукти или със съдържание на корозивни съставки, както и такива, които са 

вредни за здравето на човека. 

- Носете личните предпазни средства, определени в кодекса на труда, посочени в “Инструкции за 

употреба” и/или върху машината. 

- Използването на резервни части, които не са оригинални, но наподобяват на оригиналните, може да 

доведе до неуспешно ремонтиране, неизправна работа и да нанесе икономически вреди. 

- Използвайте препоръчаните от Производителя смазочни материали (масла и греси) или смазки със 

същите химико-физични характеристики. 

- Не изхвърляйте в природата замърсени течности, износени части или отпадъци, останали след 

извършването на поддръжката. 

- Сортирайте отпадъците, в зависимост от химичните и физичните характеристика на материалите и го 

събирайте и изхвърляйте разделно, както е предвидено в действащото законодателство. 

- Всички операции по извънредната поддръжка трябва да се извършват само от упълномощени 

оператори, притежаващи нужния и признат опит за работа в областта. 
 

 

Важно 

Неспазването на посочени процедури, може да доведе до излагане на риск на безопасността 

и здравето на хората и да нанесе икономически щети. 
 

 

2.7. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ  
 

Електрическото оборудване е проектирано и произведено съгласно разпоредбите на действащото 

законодателство, регламентиращо въпроса. 

Тези разпоредби вземат под внимание условията на работа въз основа на заобикалящата среда. 

Списъкът съдържа нужните условия за работата в изправност на електрическото оборудване. 

- Температурата в помещението трябва да попада в границите между 0°C и 40°C. 

- Относителната влажност трябва да бъде между 50% (измерена при 40°C) и 90% (измерена при 20°C). 

- Помещението, в което ще се извърши монтажът трябва да не бъде замърсено от източници на 

електромагнитно излъчване и радиация (рентгенови лъчи, лазерни лъчи и други). 

- Помещението не трябва да има зони с концентрация на газ и взривоопасен прах и/или запалим. 

- Продуктите и материалите, използвани в производството и в етапите на поддръжка, не трябва да 

съдържат замърсяващи и корозивни агенти (киселини, химични вещества, соли и др.); не трябва да 

проникват и/или влизат в контакт с електрическите компоненти. 

- В етапите на транспортиране и складиране, температурата в помещенията трябва да попада в границата 

между -25°C и 55°C. 

- Електрическото оборудване би могло да бъде изложено на температури до 70°C, ако обаче времето на 

излагане не надвишава 24 часа. 

- Електрическото оборудване работи в изправност до 1000 m надморска височина. 
 

 

Важно 

Ако едно или повече от тук посочените условия, задължителни за работата в изправност на 

електрическото оборудване, не може да бъде спазено, още в етапа на подписване на договора 

трябва да уточните какви допълнителни мерки да въведете, за да създадете най-подходящите 

условия (например: специални електрически компоненти, уреди за климатизация и т.н.). 
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2.8. ЗНАЦИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ИНФОРМАЦИОННИ СИГНАЛИ  
 

Илюстрацията показва разположението на поставените върху машината знаци и сигнали за безопасност, и 

информационни знаци. 

Към всеки знак има прилежащо описание. 
 

A) Знак за опасност високо напрежение 

Опасност от токов удар, не пипайте частите от оборудването, ако не са изключени от тока. 

B) Информационен знак 

Посочва точките за поставяне на вилиците на повдигащия мото/електрокар. 

C) Знак за забрана 

Не пипайте компонентите с ръце. 

D) Знак за опасност 

Опасност от порязване. 

E) Информационен знак 

Посока на въртене на пръстена. 

F) Информационен знак 

Електрически прекъсвач. 

G) Знак за опасност 

Опасност от премазване на ръцете. 

H) Информационен знак 

Схема обиколка фолио. 

I) Информационен знак 

Нониус, референция за позиция. 

J) Информационен знак 

Табелка преминаване фолио. 

K) Задължителен знак 

Задължително е да прочетете инструкциите. 

L) Знак за забрана  

Забранява присъствието на повече от един оператор. 

M) Знак за забрана  

Забранява достъпът. 

N) Знак за опасност 

Опасност от падащи предмети 

O) Знак за опасност 

Опасност от падащи предмети 

 

 

Важно 

Уверете се, че табелките са четими. 

Ако не са, сменете ги с нови и ги поставете на оригиналните им места. 
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ORBIT R 5 
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ORBIT R 9 
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ORBIT R 13 
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2.9. ОБГРАЖДАЩИ ЗОНИ  
 

Илюстрацията показва които са обграждащите работни зони на машината. 
 

A) Позиция на оператора: зона за товарене и стартиране на цикъла (*). 

B) Обграждаща зона. 

C) Зона за изход на продукта (*). 

D) Зона за регулиране на страничните релси. 
 

(*) Тези зони трябва да бъдат с точните размери на обработвания продукт. 
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3. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ  
3.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА МАШИНАТА  
 

Тази машина представлява пакетираща машина с въртящ пръстен, предназначена за увиване на различни по 

форма и размер продукти, посредством спираловидни намотавания. 

За увиването се използват ролки от стреч-фолио, налични на пазара. 

Процесът на увиване се състои в комбинация от въртеливо движение на ролката с фолио и от хоризонтално 

движение на продукта. 

Операторът трябва да постави продукта в машината и да стартира цикъла, използвайки педала за управление; 

следващите операции - увиване, омотаване по дължина, закачане и отрязване на фолиото, се извършват 

автоматично. 

Машината е оборудвана с поредица устройства за безопасност, с цел предотвратяване на опасност за 

оператора и за лицата, боравещи с машината. 
 

 

Опасност – внимание 

Обикновено машината се монтира в производствени помещения и цехове на закрито, без излагане 

на атмосферни влияния. 

Строго забранено е използването на машината във взривоопасна среда или при излагането й на 

атмосферно влияние. 

 

На илюстрацията, чисто фигуративно, са изобразени моделите на машината, а в легендата са изброени нейните 

части. 
 

Легенда: 
 

A) Основа: 

основната конструкция на машината. 

B) Командно табло: 

от него се включват функциите на машината. 

C) Конвейер: 

система, използвана за транспортиране на продукта за увиване, е направена от моторизирани ролкови 

конвейери. 

D) Звено въртящия пръстен: 

състои се от въртящ пръстен с ремъчна предавка, задвижван от електромотор, управляван от инвертор. 

E) Звено ролково устройство: 

състои се от шпиндел за ролково устройство с бързо зареждане и от ролка за обратно подаване, която 

регулира опъна при увиването. 

Достъпът до звеното става през вратичката (M). 

F) Звено щипка и отрязване: 

позволява фиксирането и отрязването на фолиото за увиване. 

G) Звено преси: 

задържат продукта срещу конвейерите. 

Позиционирането става автоматично. 

H) Звено мост: (По заявка) 

за опора на къси продукти. 

I) Релси: (По заявка) 

регулирайте на ширина, за да обезопасите продуктите. 

J) Звено ролково устройство с пряка спирачна ролка с предавки: (По заявка)  

състои се от шпиндел за ролково устройство с бързо зареждане и от ролка за обратно подаване, която 

регулира опъна при увиването и от устройство за възстановяването на фолиото. 

Достъпът до звеното става през вратичката (M). 

K) Звено клапани: 

Захранва пневматичните задвижвания. 

L) Светлинна колона (По заявка). 
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ORBIT R 5 
 

 
 

ORBIT R 9 
 

 
 

ORBIT R 13 
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3.1.1. ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛИТЕ НА МАШИНАТА  
 

В етапите на работа е нужно присъствието само на един оператор, който да извършва действията по поставяне 

на продукта, стартирането на цикъла и разтоварването на увития продукт. 

В зависимост от нуждите на работния процес, машината се предлага в различни модели и конфигурации. 

 

Машина Ролка 

ORBIT R 5 125/250 

ORBIT R 9 125/250 

ORBIT R 13 250 

 
 

3.2. ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИТЕ ЦИКЛИ  
 

Възможните цикли на увиване 

Увиването на продукта може да бъде: 

A) “Цялостно” увиване 

Продуктът бива цялостно увит чрез 

спираловидни движения, чрез поредица от 

допълнителни намотавания отгоре и отдолу. 

B) Увиване “отгоре - отдолу”: 

Продуктът бива увит само отгоре и отдолу. 

C) “Цялостно” увиване и “намотани слоеве в 

центъра” 

Продуктът бива цялостно увит със 

спираловидни движения, чрез поредица от 

допълнителни намотавания отгоре и чрез 

увивания за подсилване, извършващи се през 

предварително зададен времеви интервал. 

D) Увиване “отгоре - отдолу” и “намотани слоеве 

в централната част” 

Продуктът бива цялостно увит отгоре и 

отдолу и чрез поредица от увивания за 

подсилване, извършващи се през 

предварително зададен времеви интервал. 

E) Цикъл “Заобикаляне (bypass)” 

Продуктът преминава през машината, без да 

бъде увиван. 

F) Увиване “отгоре и допълнително намотани 

слоеве” 

Продуктът бива увит отгоре и чрез поредица 

от допълнително намотани увивания за 

подсилване, чиито количества и разстояния 

съответстват на зададените параметри. 
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“Цялостно” увиване 

Поставете продукта върху зареждащия конвейер, натиснете бутона за пускане “Start” от командното табло, за 

да стартирате работния цикъл. 
 

Етап 1 

Конвейерът се включва и придвижва продукта към 

въртящия пръстен. 

Продуктът закрива фотоклетка (B1), пресата при 

входа се спуска и блокира продукта неподвижен, 

таймерът започва да отброява “позициониране 

отгоре”. 

След края на отброяването на таймера, конвейерът 

спира, въртящият пръстен се включва, започвайки 

отброяването на “намотавания отгоре и отдолу”; 

продуктът бива увит отгоре. 

 

 
 

 

 
 

Етап 2 

След края на отброяването на “намотавания отгоре и 

отдолу”, конвейерът отново се включва, продуктът 

започва да бъде увиван по дължина. 

Придвижвайки се напред, продуктът закрива 

фотоклетка (B2), пресата при изхода се спуска върху 

продукта, машината продължава да обвива продукта. 

 

 
 

 

Важно 

Полагането на последователни 

припокриващи се слоеве фолио се 

определя от скоростта на конвейерите, от 

скоростта на седловото устройство, както и 

от ширината на фолиото. 
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Етап 3 

Придвижвайки се напред, продуктът открива 

фотоклетка (B1), пресата при входа се вдига, 

таймерът започва да отброява “позициониране 

отдолу”. 

След края на отброяването на таймера, конвейерът 

при изхода спира, започва отброяването на 

“намотавания отгоре и отдолу”; продуктът бива 

оставен в крайна част, а при последната обиколка на 

въртящия пръстен, щипката излиза, за да закачи 

фолиото. 

 

 
 

Етап 4 

След края на отброяването на “намотавания отгоре и 

отдолу”, въртящият пръстен спира, а щипката се 

прибира, застопорява неподвижно и реже фолиото. 

Конвейерът за изход тръгва отново. 

Продуктът открива фотоклетка (B2), пресата при 

изхода се вдига, таймерът започва да отброява 

“разтоварване конвейер”. 

След края на отброяването, конвейерът спира и 

продуктът, който е изцяло опакован, може да бъде 

взет от машината. 
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Увиване “отгоре - отдолу” 

Поставете продукта върху зареждащия конвейер, натиснете бутона за пускане “Start” от командното табло, за 

да стартирате работния цикъл. 
 

Етап 1 

Конвейерът се включва и придвижва продукта към 

въртящия пръстен. 

Продуктът закрива фотоклетка (B1), пресата при 

входа се спуска и блокира продукта неподвижен, 

таймерът започва да отброява “позициониране 

отгоре”. 

 

 
 

След края на отброяването на таймера, конвейерът 

спира, въртящият пръстен се включва, започвайки 

отброяването на “намотавания отгоре и отдолу”; 

продуктът бива увит отгоре. 

При последната обиколка на въртящия пръстен, 

щипката излиза, за да закачи фолиото; въртящият 

пръстен спира, а щипката се прибира, застопорява 

неподвижно и реже фолиото. 

 

 
 

Етап 2 

Конвейерите за вкарване и изкарване се пускат. 

Придвижвайки се напред, продуктът закрива 

фотоклетка (B2). 

Пресата при изхода се спуска върху продукта. 

 

 
 

 

  



 
 

 

BUL ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ  29 

 

Етап 3 

Придвижвайки се напред, продуктът открива 

фотоклетка (B1), пресата при входа се вдига, а 

пръстенът започва да се върти. 

След отброяването на една обиколка, конвейерите се 

пускат и таймерът започва да отброява 

“позициониране отдолу”. 

След края на отброяването на таймера, конвейерът 

при изхода спира, започва отброяването на 

“намотавания отгоре и отдолу”; продуктът бива 

оставен в крайна част, а при последната обиколка на 

въртящия пръстен, щипката излиза, за да закачи 

фолиото. 

 

 
 

Етап 4 

След края на отброяването на “намотавания отгоре и 

отдолу”, въртящият пръстен спира, а щипката се 

прибира, застопорява неподвижно и реже фолиото. 

Конвейерът за изход тръгва отново. 

Продуктът открива фотоклетка (B2), таймерът 

започва да отброява “разтоварване конвейер”. 

След края на отброяването, конвейерът спира и 

продуктът, който е изцяло опакован, може да бъде 

взет от машината. 
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“Цялостно” увиване и “намотани слоеве в центъра” 

Поставете продукта върху зареждащия конвейер, натиснете бутона за пускане “Start” от командното табло, за 

да стартирате работния цикъл. 

 

Етап 1 

Конвейерът се включва и придвижва продукта към 

въртящия пръстен. 

Продуктът закрива фотоклетка (B1), пресата при 

входа се спуска и блокира продукта неподвижен, 

таймерът започва да отброява “позициониране 

отгоре”. 

След края на отброяването на таймера, конвейерът 

спира, въртящият пръстен се включва, започвайки 

отброяването на “обиколки за подсилване”; продуктът 

бива увит отгоре. 

 

 
 

 

 
 

Етап 2 

След края на отброяването на “обиколки за 

подсилване”, конвейерът отново се включва, 

продуктът започва да бъде увиван по дължина. 

Придвижвайки се напред, продуктът закрива 

фотоклетка (B2), пресата при изхода се спуска върху 

продукта, машината продължава да обвива продукта. 

 

 
 

 

Важно 

Полагането на последователни 

припокриващи се слоеве фолио се 

определя от скоростта на конвейерите, от 

скоростта на седловото устройство, както и 

от ширината на фолиото. 
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Етап 3 

Таймерът започва да отброява “намотани слоеве в 

центъра”, след края на отброяването на таймера, 

конвейерът спира, въртящият пръстен продължава 

да се върти и продуктът се увива със зададения брой 

подсилващи слоеве. 

 

 
 

 

Важно 

Борят на намотаните слоеве в центъра се 

определя от таймер “намотани слоеве в 

центъра” и зависи от скоростта на 

конвейерите и за дължината на продукта. 

Етап 4 

Придвижвайки се напред, продуктът открива 

фотоклетка (B1), пресата при входа се вдига, 

таймерът започва да отброява “позициониране 

отдолу”. 

След края на отброяването на таймера, конвейерът 

при изхода спира, започва отброяването на “обиколки 

за подсилване”; продуктът бива оставен в крайна 

част, а при последната обиколка на въртящия 

пръстен, щипката излиза, за да закачи фолиото. 

 

 
 

Етап 5 

След края на отброяването на “обиколки за 

подсилване”, въртящият пръстен спира, а щипката се 

прибира, застопорява неподвижно и реже фолиото. 

Конвейерът за изход тръгва отново. 

Продуктът открива фотоклетка (B2), пресата при 

изхода се вдига, таймерът започва да отброява 

“разтоварване конвейер”. 

След края на отброяването, конвейерът спира и 

продуктът, който е изцяло опакован, може да бъде 

взет от машината. 
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Увиване “отгоре-отдолу” и “намотани слоеве в централната част” 

Поставете продукта върху зареждащия конвейер, натиснете бутона за пускане “Start” от командното табло, за 

да стартирате работния цикъл. 
 

Етап 1 

Конвейерът се включва и придвижва продукта към 

въртящия пръстен. 

Продуктът закрива фотоклетка (B1), пресата при 

входа се спуска и блокира продукта неподвижен, 

таймерът започва да отброява “позициониране 

отгоре”. 

След края на отброяването на таймера, конвейерът 

спира, въртящият пръстен се включва, започвайки 

отброяването на “намотавания отгоре и отдолу”; 

продуктът бива увит отгоре. 

При последната обиколка на въртящия пръстен, 

щипката излиза, за да закачи фолиото; въртящият 

пръстен спира, а щипката се прибира, застопорява 

неподвижно и реже фолиото. 

 

 
 

 
 

Етап 2 

Конвейерите за вкарване и изкарване се пускат. 

Придвижвайки се напред, продуктът закрива 

фотоклетка (B2). 

Пресата при изхода се спуска върху продукта. 
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Етап 3 

Таймерът започва да отброява “намотани слоеве в 

центъра”, след края на отброяването на таймера, 

конвейерът спира, въртящият пръстен се включва, 

започвайки отброяването на зададените “обиколки за 

подсилване”; продуктът бива увиван толкова пъти, 

колкото е броят на зададените обиколки. 

При последната обиколка на въртящия пръстен, 

щипката излиза, за да закачи фолиото; въртящият 

пръстен спира, а щипката, докато се прибира, 

блокира отрязва фолиото. 

 

 
  

Важно 

Борят на намотаните слоеве в центъра се 

определя от таймер “намотани слоеве в 

центъра” и зависи от скоростта на 

конвейерите и за дължината на продукта. 

Етап 4 

Придвижвайки се напред, продуктът открива 

фотоклетка (B1), пресата при входа се вдига, а 

пръстенът започва да се върти. 

След отброяването на една обиколка, конвейерите се 

пускат и таймерът започва да отброява 

“позициониране отдолу”. 

След края на отброяването на таймера, конвейерът 

при изхода спира, започва отброяването на 

“намотавания отгоре и отдолу”; продуктът бива 

оставен в крайна част, а при последната обиколка на 

въртящия пръстен, щипката излиза, за да закачи 

фолиото. 

 

 
 

Етап 5 

След края на отброяването на “намотавания отгоре и 

отдолу”, въртящият пръстен спира, а щипката се 

прибира, застопорява неподвижно и реже фолиото. 

Конвейерът за изход тръгва отново. 

Продуктът открива фотоклетка (B2), таймерът 

започва да отброява “разтоварване конвейер”. 

След края на отброяването, конвейерът спира и 

продуктът, който е изцяло опакован, може да бъде 

взет от машината. 
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Увиване с Цикъл Байпас 

Поставете продукта върху зареждащия конвейер, натиснете бутона за пускане “Start” от командното табло, за 

да стартирате работния цикъл. 
 

Етап 1 

Конвейерът се включва и придвижва продукта към 

въртящия пръстен. 

Продуктът закрива фотоклетка (B1), пресата при 

входа се спуска и блокира продукта. 

 

 
 

Етап 2 

Въртящият пръстен остава неподвижен. 

Придвижвайки се напред, продуктът закрива 

фотоклетка (B2), пресата при изхода се спуска върху 

продукта. 

 

 
 

Етап 3 

Придвижвайки се напред, продуктът открива 

фотоклетка (B1), пресата при входа се вдига. 

 

 
 

Етап 4 

Придвижвайки се напред, продуктът открива 

фотоклетка (B2), пресата при изхода се вдига, 

таймерът започва да отброява “разтоварване 

конвейер”. 

След като отброяването на времето приключи, 

конвейерът спира. 
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Увиване “отгоре и допълнително намотани слоеве” 

Поставете продукта върху зареждащия конвейер, натиснете бутона за пускане “Start” от командното табло, за 

да стартирате работния цикъл. 
 

Етап 1 

Конвейерът се включва и придвижва продукта към 

въртящия пръстен.  

Продуктът закрива фотоклетка (B1), пресата при 

входа се спуска и блокира продукта неподвижен, 

таймерът започва да отброява “позициониране 

отгоре”.  

След края на отброяването на таймера, конвейерът 

спира, въртящият пръстен се включва, започвайки 

отброяването на “намотавания отгоре и отдолу”; 

продуктът бива увит отгоре.  

При последната обиколка на въртящия пръстен, 

щипката излиза, за да закачи фолиото; въртящият 

пръстен спира, а щипката се прибира, застопорява 

неподвижно и реже фолиото. 

 

 
 

 
 

Етап 2 

Конвейерите за вкарване и изкарване се пускат. 

Придвижвайки се напред, продуктът закрива 

фотоклетка (B2). 

Пресата при изхода се спуска върху продукта. 
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Етап 3 

Таймерът започва да отброява “допълнителни слоеве”, 

след края на отброяването на таймера, конвейерът 

спира, въртящият пръстен се включва, започвайки 

отброяването на зададените “обиколки за подсилване”; 

продуктът бива увиван толкова пъти, колкото е броят на 

зададените обиколки. При последната обиколка на 

въртящия пръстен, щипката излиза, за да закачи 

фолиото; въртящият пръстен спира, а щипката, докато 

се прибира, блокира отрязва фолиото. 
 

 

 
 

 

Важно 

Броят на допълнителните слоеве се определя 

от съответно зададените на операторския 

панел параметри. 

Етап 4 

Придвижвайки се напред, продуктът открива 

фотоклетка (B1), пресата при входа се вдига. 
 

 

Важно 

Ако фотоклетка (B1) се открие преди 

изпълнението на всички зададени 

допълнителни увивания, цикълът приключва, 

преди да се завършат останалите увивания. 
 

 

 
 

Етап 5 

Придвижвайки се напред, продуктът открива 

фотоклетка (B2), пресата при изхода се вдига, таймерът 

започва да отброява “разтоварване конвейер”. 

След като отброяването на времето приключи, 

конвейерът спира.   
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3.3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
 

Илюстрацията показва разположението на устройствата за безопасност върху машината. 
 

A) Главен прекъсвач 

Позволява преустановяването на връзката на машината със захранващата линия; може да бъде 

заключен, с цел предотвратяване достъпа на външни лица. 

B) Аварийни бутони 

Ако бъдат натиснати, незабавно спират машината и я поставят в аварийно положение. 

За да възстановите работата, завъртете задействания бутон в посоката, обозначена със стрелка. 

C) Микропрекъсвач на вратичката 

Блокира всяка функция на машината, ако бъде отворена. 

D) Неподвижни защитни прегради 

Възпрепятстват достъпа до компонентите вътре в машината. 

E) Алармена сигнализация 

Дисплеят на панела сигнализира, когато бъдат засечени неизправности по машината. 

F) Подвижни защитни прегради 

Възпрепятстват достъпа до компонентите вътре в машината. 
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Илюстрацията показва разположението на устройствата за безопасност в пневматичното звено. 
 

A) Електромагнитен вентил за цялостно изпускане: 

Затваря входа за постъпване на сгъстен въздух по линията, когато машината не е включена в 

електрозахранването. 

B) Електромагнитен вентил с две устойчиви състояния: 

Блокира всички движения, произтичащи от пневматичното задвижване, когато електрозахранването 

бъде преустановено, в следствие на натискането на аварийния бутон. 

C) Кран със заключване, за вкарване въздух: 

Ако е затворен и заключен, пречи на машината да бъде пусната от неоторизирани лица. 

D) Пресостат: 

Поставя машината в авариен режим, когато налягането по линията е по-ниско от зададената стойност. 

 

ORBIT R 5 
 

 
 

ORBIT R 9 / ORBIT R 13 
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3.4. ОПИСАНИЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА  
 

Илюстрацията показва разположението на устройства върху машината. 
 

A) Фотоклетка (B1) 

Засича наличието на продукт върху конвейера за вкарване. 

B) Фотоклетка (B2) 

Засича наличието на продукт върху конвейера за изкарване. 

C) Сензор за фазата (SQ3) 

Засича въртящия пръстен в позиция на начало на цикъла (машина в стартова позиция). 

D) Микропрекъсвач (SQ1) 

Спира машината, ако преградата бъде отворена. 

E) Електромотор 

Задейства въртящия пръстен. 

F) Електромотор 

Задейства конвейера за вкарване. 

G) Електромотор 

Задейства конвейера за изкарване. 

H) Сензор 

Засича щипката в позиция “назад”. 
 

 

Важно 

За подробна информация, вижте електрическата схема. 
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ORBIT R 5 
 

 
 

ORBIT R 9 
 

 
 

ORBIT R 13 
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3.5. ОПИСАНИЕ ПНЕВМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА  
 

Илюстрацията показва разположението на устройства върху машината. 
 

A) Кран 

Служи за спиране на пневматичното налягане на машината. 

B) Пневматичен регулатор с филтър и манометър 

За регулиране на общото налягане в пневматичната инсталация. 

Завъртете ръкохватката, за да промените стойностите на налягането, посочени върху манометъра. 

C) Регулатор на налягането с манометър 

За регулиране на налягането на пресите за вкарване/изкарване. 
 

 

Важно 

За подробна информация, вижте схемата на пневматичната верига. 

 

ORBIT R 5 ORBIT R 9 / ORBIT R 13 
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3.6. ОПИСАНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБОРУДВАНЕ ПО ЗАЯВКА  
 

- Вътрешен диаметър на ролковото устройство 50 mm (ORBIT R 5-9 ролка 125) 

- Звено лентов конвейер вкарване и изкарване (дължина 1500 mm и 3000 mm) 

- Звено странични релси (с ролки или плъзгачи) за стандартни конвейери 

- Звено странични релси (с ролки или плъзгачи) за конвейери по заявка (дължина 1500 mm и 3000 mm) 

- Звено ролково устройство с вал балерина и предварително размотаване 

- Звено мост 

- Звено конвейери за вкарване и изкарване 

По заявка се доставят конвейери, оборудвани с междинни ролки, с дължина от 1000 или 2000 mm, които да 

се осъвместят с ролковите конвейери. Конвейерите имат двойно предназначение - събиране на продукта и 

допълнителна опора. 

- Щипка S.K.I.D. 

- Pluripac - Плурипак 

- Версия с двойна ролка 
 

3.7. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  
 

 

 

 Мощност 

Потребление 

на 

електроенергия 

Потребление 

на въздух 

Макс. 

налягане 

   

kW 

A 

NI/цикъл bar 
 

 
 

Напрежение 

(V) 

Машина Ролка 
400 + N 

трифазен 

ORBIT R 5  

щипка STD 
125 

1,6 
2,7 

3,5 
6 

щипка SKID 1,8 2,5 

щипка STD 

250 

1,7 

3,2 

5,5 

6 щипка SKID 2 2,5 

DR - щипка STD 1,7 9 

ORBIT R 9  

щипка STD 
125 

1,7 
3,2 

13 
6 

щипка SKID 1,9 12 

щипка STD 

250 

1,7 

3,2 

15 

6 щипка SKID 1,9 12 

DR - щипка STD 1,7 18 

ORBIT R 13  

щипка STD 

250 

2,6 5 21 

6 щипка SKID 2,8 5 18 

DR - щипка STD 2,6 5 25 
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3.7.1. РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА  
 

Размерите (ширина и височина) на секциите за обработка на продукти трябва да попадат в периметъра, 

защрихован на графиката. Горепосочените данни са валидни при положение, че секцията се запази равномерна 

по продължението на целия продукт. 

С цел постигане на най-добри резултати от гледна точка на качеството, е добре напречната секция на продукта 

да бъде възможно най-близо до диаметъра на машината. 

Когато продуктът пресича защрихованите зони, свържете се с Производителя. 
 

Машина Ролка Минимални размери продукт за обработка (mm) 

ORBIT R 5 

125 50 x 50 x 600 * 

250 50 x 50 x 725 * 

250 (двойна ролка) 50 x 50 x 1000 * 

ORBIT R 9 

125 90 x 90 x 625 * 

250 90 x 90 x 750 * 

250 (двойна ролка) 90 x 90 x 1000 * 

ORBIT R 13 
250 150 x 150 x 800 

250 (двойна ролка) 150 x 150 x 1000 
 

(*): Размери, отнасящи се до основната конфигурация на машината. За различни размери, моля свържете се с 

Robopac. 

 

ORBIT R 5 / ORBIT R 5 ДВОЙНА РОЛКА 
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ORBIT R 9 
 

 

 
 

 

ORBIT R 9 ДВОЙНА РОЛКА 
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ORBIT R 13 
 

 

 
 

 

ORBIT R 13 ДВОЙНА РОЛКА 
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3.7.2. РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА  
 

(стандартно L = 1670 mm за ORBIT R 5-9, по заявка L = 6700 mm за ORBIT R 13) 

(стандартно W = 1300 mm за ORBIT R 5-9, по заявка W = 900 mm за ORBIT R 13) 
 

 
 

 
ORBIT R 5 ORBIT R 9 ORBIT R 13 

СТНД ЗВК СТНД ЗВК СТНД ЗВК 

L mm 1585 6585 1585 6585 1700 6700 

N mm 1470 2020 2630 

H mm 1500 2235 2770 

H’ 
min. mm 800 800 825 

max. mm 900 1050 1050 

W mm 500 350 900 600 1300 900 

 
 

  



 
 

 

BUL ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ  47 

 

3.7.3. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОЛИО  
 

 

 
 

 

 ORBIT R 5 ORBIT R 9 ORBIT R 13 

D mm 250 250 250 

d mm 76 76 76 

d по заявка mm 50 (само за ролка 125) 50 (само за ролка 125) - 

L mm 125 / 250 125/250 250 

Дебелина μm 17-35 17-35 17-35 

 
 

3.7.4. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ВЕНТИЛИ  
 

ПНЕВМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ СЪС СТАНДАРТНА ЩИПКА 
 

- Електромагнитен вентил H1: 

управлява спускането на пресата на входа. 

- Електромагнитен вентил H2: 

управлява повдигането на пресата на входа. 

- Електромагнитен вентил H3: 

управлява спускането на пресата на изхода. 

- Електромагнитен вентил H4: 

управлява повдигането на пресата на изхода. 

- Електромагнитен вентил V0: 

селекторен пневматичен вентил за налягане в притискащите звена (управлява се от H2 и H4: захранва 

пресите с налягане до максималното за инсталацията (6 бара) във фаза повдигане). 

- Електромагнитен вентил V1: 

управлява отварянето и затварянето на щипката. 

- Електромагнитен вентил V2: 

управлява повдигането и спускането на пресата на входа. 

- Електромагнитен вентил V3: 

управлява повдигането и спускането на пресата на изхода. 

- Електромагнитен вентил Z0: 

затваря входа за постъпване на сгъстен въздух, когато няма електрическо напрежение. 

- Електромагнитен вентил Z1: 

затваря захранването към пилотите на спирателните вентили за спускане на пресите. 

- Електромагнитен вентил W1: 

пневматичен вентил, който задейства цилиндъра на пресата на входа (управлява се от електромагнитни 

вентили H1 и H2). 

- Електромагнитен вентил W2: 

пневматичен вентил, който задейства цилиндъра на пресата на изхода (управлява се от 

електромагнитни вентили H3 и H4). 
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ORBIT R 5 

 
ORBIT R 9 / ORBIT R 13 
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ПНЕВМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ С ЩИПКА S.K.I.D. 
 

- Електромагнитен вентил H1: 

управлява спускането на пресата на входа. 

- Електромагнитен вентил H2: 

управлява повдигането на пресата на входа. 

- Електромагнитен вентил H3: 

управлява спускането на пресата на изхода. 

- Електромагнитен вентил H4: 

управлява повдигането на пресата на изхода. 

- Електромагнитен вентил V0: 

- селекторен пневматичен вентил за налягане в притискащите звена (управлява се от H2 и H4: захранва 

пресите с налягане до максималното за инсталацията (6 бара) във фаза повдигане). 

- Електромагнитен вентил V1: 

управлява повдигането и спускането на щипка/лепачка 

- Електромагнитен вентил V2: 

управлява повдигането и спускането на пластината на щипката. 

- Електромагнитен вентил V3: 

управлява повдигане и спускане на пресата на входа. 

- Електромагнитен вентил V4: 

управлява повдигане и спускане на пресата на изхода. 

- Електромагнитен вентил Z0: 

затваря входа за постъпване на сгъстен въздух, когато няма електрическо напрежение. 

- Електромагнитен вентил Z1: 

затваря захранването към пилотите на спирателните вентили за спускане на пресите. 

- Електромагнитен вентил W1: 

пневматичен вентил, който задейства цилиндъра на пресата на входа (управлява се от електромагнитни 

вентили H1 и H2). 

- Електромагнитен вентил W2: 

пневматичен вентил, който задейства цилиндъра на пресата на изхода (управлява се от 

електромагнитни вентили H3 и H4). 
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ORBIT R 5 

 
ORBIT R 9 / ORBIT R 13 
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3.8. НИВО НА ШУМ  
 

Нивата на шум на машината в работен режим, са посочени в таблицата. 
 

Определяне на нивата на звукова мощност в работни условия, съгласно стандартите: 
 

- ISO 3746-79 

- ISO/cd 11202-1997 
 

 

Повишено внимание – предупреждение 

Продължително излагане при над 80 dB (A), може да бъде вредно за здравето. 

 

 

Задължение 

Наложително е използването на защитни средства (слушалки, тапи и др.). 

 

Описание 

Ниво на налягане върху 

измервателната повърхност 

(Lpm) 

Ниво на излъчвана звукова 

мощност (Lw) 

Ниво на мястото 

за оператора 

(Lop) 

Празен ход 47.0 dB (A) 63.0 dBw (A) 0.00 mW (A) 52.7 dB (A) 

Функциониране в 

работни условия 
67.9 dB (A) 83.8 dBw (A) 0.24 mW (A) 75.3 dB (A) 

 
 

3.9. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАБОТНАТА СРЕДА  
 

Когато избирате работно помещение, в което ще монтирате машината, е добре да вземете предварителни мерки 

относно условията на средата, с цел осигуряване на полезни условия на използване, които не съдържат рискове 

за хората. 

Затова предлагаме някои изисквания, които да спазвате, като например: 
 

- Температура в помещението: в границите между +0°C и 40°C. 

- Обграждаща зона, която включително с оглед на безопасността, трябва да бъде оставена свободна около 

машината. 

- Гладка, стабилна и без вибрации повърхност, която да издържа на натоварването. 
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4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕТО И МОНТАЖА  
4.1. ПРОПОРЪКИ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ И ТОВАРЕНЕ  
 

- Преди да премине към извършването на операциите, упълномощеният персонал трябва да се запознае 

със съдържанието на “Инструкции за употреба”. 

- Прочетете внимателно “Инструкции за употреба”, приложени към ръководството, указанията, поставени 

върху опаковката и/или направо върху машината. 

- Осигурете предварително подходящи условия на безопасност, съгласно законодателство, третиращо 

работното място, за да предотвратите и сведете до минимум рисковете. 

- Обърнете внимание на предупрежденията за безопасност, не използвайте машината по неразрешен 

начин и направете оценка на евентуалните остатъчни рискове. 
 

4.2. ОПАКОВАНЕ И РАЗОПАКОВАНЕ  
 

Опаковката е изработена по размерите на изделието, което ще съдържа, както и според вида на превозното 

средство, което ще транспортира машината. 

С цел улесняване на транспорта, експедирането може да се извърши след демонтиране на някои компоненти, 

които ще бъдат специално опаковани и защитени. 

Някои части, и по-специално електрическите, са защитени от непромокаем найлон. 

Върху опаковката е посочена цялата информация, която е необходима за извършването на товаренето и 

разтоварването. 

В етапа на разопаковане, проверете цялостта и пълната окомплектовка на компонентите. 

Опаковъчният материал трябва да бъде изхвърлен съгласно действащите законови разпоредби. 

На картинките са посочени най-често използваните опаковки. 

 
 

Опаковка върху пале  
 

 
 

Опаковка в каса 
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4.3. ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ  
 

В зависимост и от мястото на разтоварване, транспортът може да се извърши с различни средства. 

На схемата са посочени най-използваните начини. 

При транспортиране, за да се избегнат непредвидени размествания, закответе товара към транспортното 

средство. 

 

 

Важно 

Ако се налагат последващи премествания или транспортиране, опитайте се да възстановите 

първоначалния начин на опаковане. 

 

 
 
 

  



 
 

 

54 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕТО И МОНТАЖА  BUL 

 

4.4. ПРЕМЕСТВАНЕ И ПОВДИГАНЕ  
 

Машината може да бъде премествана с помощта на подемно съоръжение с вилици, имащо нужната 

товароподемност, след поставянето на виличните рогове в дупките, посочени директно върху машината. 
 

ORBIT R 5 
 

 
 

ORBIT R 9 ORBIT R 13 
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4.5. МОНТАЖ НА МАШИНАТА  
 

Изпълнете действията, описани по- долу: 
 

Разопаковане 
 

1. Извадете покриващото платно. 

2. Отстранете крепежните елементи от всички компоненти (пластмасовото въже или дървените дюбели). 

3. Извършете визуален контрол на материала, проверявайки цялостта му. 
 

 

Важно 

Препоръчително е да запазите опаковката. 

 

Как да извършите стандартното монтиране: 
 

 

Опасност – внимание 

Операциите по инсталиране и монтаж трябва да се извършват от Упълномощени техници. 

 

1. Свалете винтовете, които държат машината към дървеното пале. 

2. Поставете вилиците на електрокара в предвидените за целта отвори в основата. 

3. Повдигнете машината от подиума. 

4. На мястото на държащите винтове, поставете носещите крака. 

5. Разположете машината в зоната, предвидена за монтаж. 
 

 

Опасност – внимание 

За да извършите действията в безопасни условия, нахлузете дървени накрайници на виличните 

рогове на електрокара и свалете всички на земята. 
 

ORBIT R 5 ORBIT R 9 ORBIT R 13 
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6. Нивелирайте машината, използвайки носещите крака. 

7. Ако е необходимо, можете да захванете машината към пода, пробивайки предвидените за целта стени 

на носещите крака. 
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4.5.1. МОНТИРАНЕ КОНВЕЙЕРИ  

 (дължина 1500 mm / 850 mm) 
 

Изпълнете действията, описани по- долу. 
 

1. Разопаковайте конвейерите. 

2. Свалете винтовете, които държат конвейера блокиран. 

3. Закачете конвейера и го подпрете, за да не повредите транспортната лента. 

4. Повдигнете конвейера и завийте към рамката регулируемите крачета. 

5. Закрепете конвейера към основата на машината. 
 

 

 
 

 

6. Свържете маркучите на пневматичната инсталация (A) към цилиндъра на звеното на щипката, след като 

приключите с монтажа на конвейера (виж следващите страници). 
 

 

Важно 

Напомняме ви, че маркучът, който управлява излизането на щипката е маркиран с “6” , а този, който 

управлява прибирането ѝ - с “5”. 
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7. Свържете конвейерът за вкарване към основата и завийте винтовете (B). 
 

 

Важно 

Напомняме ви, че върху конвейерите има поставени лепенки със стрелки, указващи стандартната 

посока на тяхното движение. 
 

 

Повишено внимание – предупреждение 

Докато изпълнявате операцията, внимавайте да не повредите звеното на щипката. 

 

 

 
 

 

8. Нивелирайте машината, използвайки носещите крака. 
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9. Свържете кабел (C) на фотоклетка (D). 
 

 
 

10. Вкарайте букса (E) клема (F). 

11. Застопорете проводника, използвайки кабелните превръзки на машината. 

12. Повторете същите действия и за конвейера за изкарване. 
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4.5.2. МОНТАЖ ЗВЕНО ПРЕСА  

 (само за ORBIT R 9 и ORBIT R 13) 
 

Машината се доставя оборудвана с преси за поставяне. 

За да монтирате правилно пресите, извършете следното. 
 

1. Закрепете цилиндъра към конструкцията на мястото на четирите винта (A). 

2. Завийте гайката (B) на вилката на цилиндъра. 

3. Свържете маркучите на пневматичната инсталация, като внимавате за референтните стойности. 
 

 

Повишено внимание – предупреждение 

Докато изпълнявате операцията, внимавайте да не повредите звеното на пресата. 
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4.6. ПРЕПОРЪКИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СВЪРЗВАНЕТО  
 

 

Важно 

Изграждането на свръзките трябва да се извърши при спазване на указанията, предоставени от 

Производителя в приложените схеми. Лицето, упълномощено да извърши това действие, трябва 

да има доказан професионален опит и призната квалификация; то трябва да изпълни 

свързванията с изключителна прецизност, спазвайки всички законови правила и разпоредби. 

Когато свързването бъде извършено, преди да включите машината да работи, направете пълна 

проверка дали всички изисквания са били спазени. 

 
 

4.6.1. ПНЕВМАТИЧНО СВЪРЗВАНЕ  
 

Изпълнете действията, както е посочено. 
 

1. Вкарайте маркуч в края на фитинга за маркуча и го захванете, използвайки метална скоба (A) с винт. 

2. Проверете дали клапанът (B) е в позиция отворен “OPEN”. 

3. Пуснете налягането в захранващата линия. 

4. Уверете се, че манометърът показва налично налягане от поне 6 бара и въртете ръкохватката (C), за да 

компенсирате евентуални разлики в налягането. Повторете операцията при работеща машина. 
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4.6.2. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ  
 

Стандартните машини работят с мрежово напрежение: 
 

− 400 V 3Ph+N 50/60 Hz 
 

За да извършите електрическото свързване, изпълнете действията, както е посочено. 
 

1. Проверете дали напрежението по линията (V) и честотата (Hz) съответстват на тези на машината (виж 

идентификационна табелка и електрическата схема). 

2. Поставете главния прекъсвач в поз. 0 (OFF). 

3. Свържете захранващия кабел, както е посочено на фигурата. 

4. Включете машината в тока, използвайки главния прекъсвач. 

5. Натиснете СТАРТ педала. 
 

 

Важно 

Кабелът на заземяването (жълто-зелен) трябва да бъде свързан към съответната клема на 

заземяването PE. 

Точните размери на захранващия кабел и на защитното устройство ще наметите в електрическата 

схема, на страницата за захранване на машината. 
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5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТРОЙКИТЕ  
5.1. ПРЕПОРЪКИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ  
 

- Преди да премине към извършването на операциите, упълномощеният персонал трябва да се запознае 

със съдържанието на “Инструкции за употреба”. 

- Активирайте всички предвидени устройства за безопасност, спрете машината и преценете дали има 

остатъчен ток, преди да преминете към извършването на операциите. 

- Осигурете предварително подходящи условия на безопасност, съгласно законодателство, третиращо 

работното място, за да предотвратите и сведете до минимум рисковете. 

- Обърнете внимание на предупрежденията за безопасност, не използвайте машината по неразрешен 

начин и направете оценка на евентуалните остатъчни рискове. 
 

5.2. РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНА ЛЕНТОВИ КОНВЕЙЕРИ ВКАРВАНЕ И ИЗКАРВАНЕ  
 

В зависимост от вида на продукта за увиване, регулирайте височината на конвейерите за вкарване и изкарване 

по следния начин: 
 

1. Разхлабете ръкохватките (A). 

2. Поставете конвейерите, като проверите височината по разграфената скала (B). 

3. Затегнете ръкохватките (A). 
 

 

Важно 

Използвайте нивелир с балонче, за да нивелирате хоризонталността и успоредността на 

конвейерите. 
 

 

Важно 

Конвейерите трябва да бъдат успоредни по между си; това може да не бъде така само, ако 

конвейерът за изкарване се намира на няколко милиметра под този за вкарване. 
 

 

Важно 

Когато продуктите са много широки, трябва да повдигнете конвейерите до максималната им 

височина от земята, в рамките на зададената стойност за височина на продукта (виж глава 

“Технически данни”). 
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5.3. РЕГУЛИРАНЕ РЕЛСИ С РОЛКИ ИЛИ ПЛЪЗГАЧИ (ОПЦИОНАЛНО)  
 

За да настроите ролковите водачи, изпълнете следното 
 

Ширина 
 

1. Поставете водачите отстрани на конвейерите в позициите (A). 

2. Закрепете водачите с винтовете. 

3. Според продукта, който ще се пакетира, регулирайте водачите, като въртите ръкохватките (B). 

4. Регулирайте позицията на водачите така, че продуктът да остане максимално в центъра на лентата. 
 

 

Повишено внимание – предупреждение 

Избягвайте релсите да притискат продукта, оставете 1÷3 cm разстояние между продукта и релсите. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Когато се обработват много широки продукти, поставките на водачите трябва да бъдат преместени, като се 

разхлабят дръжките (C). 
 

 

Важно 

Напомняме ви, че когато продуктите са по-широки от конвейерите, трябва да регулирате и позицията 

на фотоклетките. 
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Позиция релси 
 

1. Според продукта, който ще се пакетира, регулирайте позицията на релсите, след като разхлабите 

винтовете (A). 

2. Уверете се, че релсите не препречват фотоклетките. 
 

 

Повишено внимание – предупреждение 

Доколкото е възможно, дръжте близо до въртящия пръстен водачите, както на конвейера за 

вкарване, така и на този за изкарване; когато продуктите, които ще се обработват, са много ниски, 

внимавайте пресите да се спускат върху релсите. 
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5.4. РЕГУЛИРАНЕ ПРЕСИ  
 

Когато се обработват много високи предмети с кръгла форма, преместете пресите в горна позиция: 
 

Позиция по височина 
 

За да настроите височината на пресите, изпълнете описаното по- долу. 
 

ORBIT R 5 
 

1. Демонтирайте горния панел (A). 

2. Развийте винтовете (B). 

3. Регулирайте във височина цилиндъра (C). 

4. Завийте винтовете (B). 

5. Монтирайте обратно горния панел (A). 
 

 

Повишено внимание – предупреждение 

Между пресите, поставени в горна позиция, и продукта, винаги трябва да остава разстояние. 
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ORBIT R 9 
 

1. Развийте винтовете (A). 

2. Регулирайте във височина цилиндъра (B) и опорите (C). 

3. Затегнете винтовете (A). 
 

 

Повишено внимание – предупреждение 

Между пресите, поставени в горна позиция, и продукта, винаги трябва да остава разстояние. 
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ORBIT R 13 
 

1. Развийте винтовете (A). 

2. Регулирайте във височина цилиндъра (B). 

3. Затегнете винтовете (A). 
 

 

Повишено внимание – предупреждение 

Между пресите, поставени в горна позиция, и продукта, винаги трябва да остава разстояние. 

 

 

 
 

 
  



 
 

 

BUL ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТРОЙКИТЕ  69 

 

Когато пресите са в долна позиция, те не трябва да опират в конвейера, а да са на разстояние около 10-15 mm 

от него. 

За да проверите позицията, ръчно подайте команда за спускане на пресите от съответните командни бутони на 

операторските панели (виж разд. “Описание на бутоните за ръчно управление на командния панел”). 
 

 

Важно 

Когато се обработват продукти с много голяма височина, има риск притискащият вал (A) на двете 

преси да влезе в досег с въртящия пръстен. 

В този случай е нужно да разхлабите винтовете на опорите (B) и да ги поставите разположени най-

далече от въртящия пръстен. Регулирайте височината на пресата. 
 

ORBIT R 5 ORBIT R 9 / ORBIT R 13 
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5.5. РЕГУЛИРАНЕ НАТИСК ПРЕСИ  
 

Изпълнете действията, както е посочено. 
 

Според продукта, регулирайте натиска, въртейки ръкохватката (A), за да може пресите да държат продукта 

стабилно, без да го деформират. 

Стойността на натиска се вижда върху манометъра (B). 
 

ORBIT R 5 ORBIT R 9 / ORBIT R 13 
 

 
 

 

 
 

 
 

  



 
 

 

BUL ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТРОЙКИТЕ  71 

 

5.6. РЕГУЛИРАНЕ СЪЕДИНИТЕЛЯ НА ВАЛЯКА ЗА РОЛКОВОТО УСТРОЙСТВО  
 

Съединителят на вала на ролковото устройство предпазва от случайно движение по инерция ролката с фолио, 

като предотвратява прекомерното му размотаване в работния цикъл. 

Оптималната настройка трябва да бъде извършена с поставянето на възможно най-тежката ролка, т.е. на тази, 

която би набрала най-голяма инерция. При правилно регулиране, намотките на ролката би трябвало да остават 

непроменено плътно прилепнали една до друга в ролката. 

За да направите настройката, изпълнете описаното по- долу. 
 

1. От главната страница, натискайки бутон (A), влизате в ръчните задвижвания. 

2. Натискайте бутона седлово устройство/смяна на ролка (B), докато ролковото устройство не застане пред 

вратичка (C). 

3. Отворете вратичката (C) за достъп до регулирането на съединителя на ролката. 

4. Регулирайте триенето на валяка на ролковото устройство от ръкохватката (D); по посока на 

часовниковата стрелка спиращото действие се увеличава. 

5. Затворете вратичката и натиснете бутона за reset. 

6. Натиснете клавиша (E) , за да се върнете към основната страница и за да синхронизирате машината. 
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5.7. РЕГУЛИРАНЕ ОПЪН ПРИ УВИВАНЕ  
 

Изпълнете действията, както е посочено: 
 

1. Отворете на дисплея главната страница. 

2. Докоснете клавиш (A), за да достъпите до бутоните за ръчно управление (виж раздел “Описание на 

командния панел” - “Описание на ръчните команди на командния панел”). 

3. Натискайте клавиш седлово устройство/смяна на ролка (B), докато ролковото устройство не застане 

пред вратичката (C). 

4. Отворете вратичка (C) за достъп до регулирането на фрикционния валяк. 

5. Регулирайте опъна на фолиото при увиване, въртейки ръкохватката (D) на фрикционния валяк; валякът 

е оборудван с механичен съединител, така че при завъртане по часовниковата стрелка, се увеличава 

спирачното действие и съответно опъна на фолиото. 

6. Затворете вратичката и натиснете бутона reset. 

7. Натиснете клавиша “Home” (E), за да се върнете към основната страница и за да синхронизирате 

машината. 
 

 

Повишено внимание – предупреждение 

Не увеличавайте прекалено много спирачното действие. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  



 
 

 

BUL ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА  73 

 

6. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА  
6.1. ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА И РАБОТА  
 

- При първото използване на машината, операторът трябва да прочете ръководството, да разбере какви 

са функциите на бутоните и да направи симулация на някои операции, по-конкретно на пускане и 

спиране. 

- Уверете се, че всички устройства за безопасност са монтирани и инсталирани правилно и, че работят 

ефикасно. 

- Използвайте машините само по предназначението, дадено от Производителя и не манипулирайте нито 

едно от устройствата й, за да я накарате да работи по друг от определения начин. 
 

 

Важно 

Честотата на злополуките, причинени при използването на машини, зависи от много фактори, 

които не винаги могат да бъдат предотвратени и контролирани. 

Някои инциденти биха могли да зависят от непредвидими фактори на средата, а други - най-вече 

от 

действията на лицата, които ги използват. 

Освен, че трябва да бъдат упълномощени, да имат нужната документация и, ако е необходимо, 

при първоначалната употреба, трябва да симулират някои действия, за да опознаят бутоните за 

управление и да разучат основните функции. 

Използвайте машините само по предназначението, дадено от Производителя и не манипулирайте 

нито едно от устройствата й, за да я накарате да работи по друг от определения начин. 

Преди употреба се уверете, че устройствата за безопасност са идеално поставени и правилно 

работещи. 

Освен, че трябва да отговарят на тези изисквания, лицата, използващи машината, трябва да 

прилагат всички разпоредби за безопасност и да четат внимателно описанията на бутоните и 

информацията за въвеждането ѝ в експлоатация. 
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6.2. ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ  
 

На картинката са посочени основните бутони на машината, а списъкът съдържа тяхното описание и функции. 
 

A) Главен прекъсвач 

Подава и прекъсва захранващото напрежение. 

В позиция 0 (OFF), машината е изключена от захранването. 

В позиция 1 (ON), машината е включена в захранването 

B) Авариен бутон 

В случай на авария, незабавно изключва захранващото напрежение, спирайки машината. 
 

 

Важно 

След натискането на аварийния бутон, трябва да натиснете бутона за нулиране reset, за да можете 

да включите автоматичния цикъл. 
 

C) Стоп бутон 

Натискайки този бутон, спирате автоматичния цикъл на увиване. 

D) Старт бутон 

Натискайки този бутон, пускате автоматичния работен цикъл. 

E) Бутон Reset 

Натискайки бутона, машината се връща в начална позиция. 

Служи за нулиране на машината, преди рестартирането й, след настъпило аварийно спиране или за 

повторно стартиране, след спиране, причинено от прекъсване на електрозахранването. 
 

ORBIT R 5 ORBIT R 9 / ORBIT R 13 
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6.3. ОПИСАНИЕ ПУЛТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
 

Пултът за управление представлява оборудване, позволяващо настройката на работните параметри и 

управление на всички условия на работа на машината. Той има дисплей (A), който позволява активирането на 

различни функции, само чрез “докосване” на изображенията, иконките и надписите, които се появяват върху 

него. Във всяка визуализирана страница има клавиши, чрез които преминавате от една към друга. Ако е 

необходимо използването, има и клавиши, позволяващи настройка на параметрите, извършване на определени 

команди и др. 
 

Клавишите със син цвят показват, че са активни и могат да бъдат натискани (функционални клавиши), а 

клавишите със сив цвят, не са активни или са само за визуализация. 
 

ORBIT R 5 ORBIT R 9 / ORBIT R 13 
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6.3.1. УПОТРЕБА НА ТЕРМИНАЛА  
 

За да използвате терминала, изпълнете описаното по- долу. 
 

1. Завъртете селектора за електро захранване на 

“ON”. 

При включване на машината се появява 

страницата с представянето, която включва и 

логото на Конструктора. 

2. Появява се екран, който посочва, че трябва да 

натиснете клавиш “Reset”. 

3. Машината показва, че е готова, когато се появи 

главната страница. 

4. Натиснете бутона за пускане “START - СТАРТ” 

от командното табло, за стартирате работния 

цикъл и съответната рецепта. 

 

Ако желаете да заредите друга рецепта, докоснете 

клавиш (A), за да разгледате списъка с рецепти. 
 

1. Изберете желаната рецепта, като посочите 

съответния й номер и натиснете бутон (B), за да 

се върнете към основната страница и да 

потвърдите рецептата. 
 

 

Важно 

За да изпълните рецептата, 

разгледайте раздел “Настройка 

параметри цикъл”. 
 

2. Машината е готова в автоматичен режим да 

изпълни всички параметри, зададени за цикъла, 

които се появяват върху главния дисплей. 

3. Натиснете бутона за пускане “СТАРТ” от 

командното табло, за стартирате работния 

цикъл. 
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6.3.2. ГЛАВНА СТРАНИЦА  
 

Страницата визуализира стойностите на текущо използваното увиване и служи за достъп до другите екрани. 
 

A) Клавиш за достъп до списъка с рецепти. 

B) Визуализира името на рецептата, активна към онзи момент. 

C) Клавиш reset за нулиране на цикъла. 

D) Клавиш за вкарване на фолио в щипката 

E) Визуализира включения оператор. 

F) Клавиш за достъп до ръчните придвижвания. 

G) Клавиш настройки в операторския панел. 

H) Клавиш за достъп до настройване на времевия интервал за увиване на продукта. 

I) Главен дисплей, визуализира цикъла на увиване, избран в активната рецепта. 

J) Клавиш за достъп до настройване на броя на увиванията. 

K) Клавиш за достъп до настройване на скоростта на въртящия пръстен и на конвейерите. 

L) Клавиш за достъп до настройване на времето за начало на увиването. 

M) Клавиш за достъп до настройване на времето за край на увиване на продукта. 

N) Клавиш за достъп до следващата страница 

O) Клавиш on off за включване/изключване на спускането на пресите по време на цикъла (По заявка). 

P) Клавиш on off за включване/изключване на предварителното спускане на пресата при изхода (По заявка). 

Q) Клавиш on off за включване/изключване на цикъл “продукти в началото и в края” 

R) Клавиш on off за включване/изключване на управлението за скъсване на фолиото (По заявка). 

S) Клавиш on off за включване/изключване на термозалепването и, ако е включено, термозалепването 

позволява настройки на времето за залепване (По заявка). 

T) Клавиш за достъп до предходната страница. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  



 
 

 

78 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА  BUL 

 

6.3.3. СМЯНА ОПЕРАТОР И СМЯНА ПАРОЛА  
 

Някои настройки са достъпни само от 

отговорника за машината, след предварително 

издаване на парола за достъп (сменяема), за 

да се избегнат неволни промени в 

параметрите от страна на неквалифицирания 

персонал. 

 

 
 

 

Повишено внимание – 

предупреждение 

Задължение на отговорника във 

фабриката е да предостави 

паролите за достъп само на 

оторизирания персонал; останалите 

лица не бива да знаят какви са 

паролите. 
 

Смяна оператор 
 

Влезте в главната страница и: 

1. Докоснете клавиша (А), за да 

визуализирате страницата за смяна на 

оператор. 

2. Докоснете клавиша (B) за смяна на 

съответния оператор. 

3. След като смените и потвърдите 

оператора, в главната страница, 

иконката (A) ще се промени с изгледа 

на оператора, който сте потвърдили. 

Сега вече всички заключени функции 

са достъпни и можете да направите 

различни настройки, включително да 

смените паролата. 

 

Смяна парола 
 

1. Докоснете клавиша (C), за да се 

върнете към страницата с основните 

параметри. 

2. Докоснете клавиша (D), за да 

визуализирате страницата за 

настройки. 

3. Докоснете клавиша (E), за да 

визуализирате страницата за 

настройки операторски панел H.M.I. 

4. Докоснете клавиша (F), за да 

визуализирате страницата за смяна на 

парола. 

5. Въведете новата парола и потвърдете 

с клавиш (G). 
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6.3.4. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРОЛАТА ПО ПОДРАЗБИРАНЕ  
 

Ако се наложи възстановяване на паролата по 

подразбиране, поради забравена настроена 

парола или по друга причина, направете 

следното: 
 

При стартирането на софтуера и зареждането 

на страницата (A), докоснете ъгъл 1 на 

дисплея. 
 

 

 
 

 

Важно 

Изпълнете процедурата бързо, 

страницата ще се вижда само за 5 

секунди. 
 

Операцията е успешна, ако се появи страница 

(B), визуализираща паролата. 
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6.3.5. НАСТРОЙКИ ОБЩИ ПАРАМЕТРИ  
 

От главната страница, натискайки клавиша (A), влизате в страницата с основните параметри. 
 

a) Бутон: служи за достъп до екрана “Броячи на продукция”. 

b) Бутон: служи за достъп до екрана “Вътрешни параметри на машината”. 

c) Бутон: служи за достъп до екрана “Настройки операторски панел H.M.I.”. 

d) Бутон: служи за достъп до екрана “Екран ръководства и каталози”. 
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6.3.6. ЕКРАН “НАСТРОЙКИ ОПЕРАТОРСКИ ПАНЕЛ (H.M.I.)”  
 

Екранът визуализира бутоните, чрез които се персонализира режимът на работа на потребителския интерфейс. 

За да достъпите до екрана, натиснете бутон (A) в екрана с настройки. 
 

a) Бутон: служи за визуализиране на екрана “смяна парола”. 

Функцията е активна само ако достъпите до системата като “отговорник машина”. 

b) Бутон: служи за визуализиране на екрана с версията на софтуера. 

c) Бутон: служи за включване и изключване на звуковата сигнализация на дисплея. 

d) Бутон: служи за визуализиране на телефонния номер на търговското представителство. 

e) Бутон: служи за визуализиране на екрана за настройка на дата и час. 
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6.3.7. ЕКРАН “РЪКОВОДСТВА И КАТАЛОЗИ”  
 

Този екран позволява да достъпите до ръководството на потребителя и до каталога с резервни части за 

машината. 

За да достъпите до екрана, натиснете бутон (A) в екрана с настройки. 
 

a) Бутон: използва се за достъп и разглеждане на ръководството на езика, зададен на машината. 

b) Бутон: използва се за достъп до QR кода, за да разгледате каталога с резервни части. 
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6.3.8. НАСТРОЙКА НА ДАТАТА И ЧАСА  
 

Този екран позволява да настроите датата и часа на машината. 

За да достъпите до екрана, изпълнете описаното по- долу. 
 

1. Натиснете бутон (A) в екрана с настройки. 

2. Натиснете бутон (B), за да визуализирате екрана за настройка на дата и час. 

3. С бутоните “+” и “-“ можете да зададете желаните стойности. 

4. Потвърдете зададените стойности, като натиснете бутон (C). 
 

 

 
 

 
 

  



 
 

 

84 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА  BUL 

 

6.3.9. ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ ЗА РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПУЛТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
 

Бутоните за ръчно управление служат за 

включване на само един от органите на 

машината, когато се извършва поддръжка или 

проверка преди стартиране на автоматичния 

цикъл. 

От главната страница, натискайки бутон (A), се 

достъпва до командите за ръчно задвижване. 

Всеки модул е свързан с един или повече 

бутона с един и същи цвят. Според това кой 

модул искате да задвижите, натиснете 

съответния бутон. 

С натискане на бутон (B) се достъпва до 

следващата страница.  

С натискане на бутон (C) се достъпва до 

предходната страница. 

 

По- долу са описани функциите на различните 

бутони: 
 

a) Въртене на седловото 

устройство/смяна на ролката. 

b) Изваждане/прибиране на щипката. 

c) Вдигане/спускане на пресата при 

изкарване на продукта. 

d) Вдигане/спускане на пресата при 

вкарване на продукта. 

e) Движение напред/назад на изтеглящия 

вал за изкарване на продукта. 

f) Движение напред/назад на изтеглящия 

вал за вкарване на продукта. 
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6.4. НАЧИНИ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ  
 

- Добавяне на надписи и стойности. 

- Прогресивна настройка на стойностите. 

 

 

Важно 

Направените промени стават действащи веднага и се запаметяват автоматично. 

 
 

6.4.1. ПРОМЯНА НА НАДПИСИ И СТОЙНОСТИ  
 

 

Клавишът се визуализира всеки път при активиране 

на функции, които могат да бъдат модифицирани 

или програмирани. 

Въведете цифрата или желаното име и потвърдете 

от клавиша “Enter” / “Ok” (A). 

Натиснете клавиш “X” (B), за да излезете от режим 

на промяна. 

 

По- долу са описани функциите на различните 

бутони от екрана: 
 

A) Бутон за потвърждение и запаметяване на 

въведения текст или стойност. 

B) Бутон “X” за изход от режим на промяна и за 

затваряне на видео страницата. 

C) Дисплей, върху който се появяват 

променените надписи и стойности. 

D) Бутон за изтриване на символите един по 

един (започвайки отдясно). 
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6.4.2. ПРОГРЕСИВНА НАСТРОЙКА НА СТОЙНОСТИТЕ  
 

Страницата се визуализира всеки път при активиране на функции, които могат да бъдат модифицирани или 

програмирани. 

По- долу са описани функциите на различните бутони: 
 

A) Настроена стойност за функцията 

B) Бутон: използва се за намаляване на стойността (A). 

C) Бутон: използва се за увеличаване на стойността (A). 

D) Short-cut: с натискане на тази зона, се настройва стойност 25%. 

E) Short-cut: с натискане на тази зона, се настройва стойност 50%. 

F) Short-cut: с натискане на тази зона, се настройва стойност 75%. 

G) Short-cut: с натискане на тази зона, се настройва стойност 100%. 

H) Бутон: използва се за изход от страницата. 
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6.4.3. ФУНКЦИЯ “КОПИРАЙ РЕЦЕПТИ” 
 

За да копирате рецептите, изпълнете описаното по- долу. 
 

1. От основната страница натиснете бутон (A), за да видите списъка с рецепти. 

2. Натиснете клавиша (C), за да копирате рецептите от командния панел на оператора върху SD карта. 

3. Натиснете клавиша (B), за да копирате рецептите от SD картата от компютъра в командния панел на 

оператора. 

4. Натиснете клавиш (D), за да потвърдите операцията или клавиш (E), за да я анулирате. 
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6.5. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРИ ЦИКЪЛ (СЪЗДАВАНЕ НА РЕЦЕПТА)  
 

За да настроите параметрите на цикъла, изпълнете описаното по- долу. 
 

1. От главната страница натиснете клавиша (A), за да достъпите в страницата с основните параметри. 

2. Докоснете клавиш (B) и влезте с парола, като отговорник на машината (виж “Смяна на оператор и смяна 

на парола”). 

3. Докоснете клавиша Home, за да се върнете към главната страница. 

4. Докоснете един от клавишите (C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M), за да визуализирате страницата с желания 

параметър. 
 

 

Важно 

Клавишът (G) ще се появи само, ако е избран цикъл “Увиване отгоре и допълнително намотани 

слоеве”. 

 
 

 
 

 
 

5. Натиснете клавишите “+” (N) или "-" (O) , за да 

увеличите или намалите стойността на 

параметъра. 

Графичната лента (P) изобразява зададената 

стойност (Q), основаваща се на 

препоръчаните стойности (виж “Начини за 

промяна на настройките”). 

6. Докоснете клавиша (R), за да се върнете към 

предходно визуализираната страница. 

 

 
 

 

  



 
 

 

BUL ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА  89 

 

 

Цикълът на увиване има следните параметри: 
 

C) Времеви интервал увиване продукт (намотани 

слоеве в центъра). 

Това е времето, което определя позицията и 

количеството на намотаните слоеве в центъра, 

спрямо горната част на продукта. 
 

 

Важно 

Клавишът (C) е наличен само, ако видът 

на увиване е с намотани слоеве в 

центъра. 
 

D) Цикли на увиване на продукта. 

- Увиване “ИЗЦЯЛО”. 

Продуктът бива цялостно увит чрез 

спираловидни движения, чрез поредица от 

допълнителни намотавания отгоре и отдолу. 
 

- Увиване “отгоре–отдолу”. 

Продуктът бива увит само отгоре и отдолу. 
 

- Увиване “изцяло” и “с намотани слоеве в 

централната част”. 

Продуктът бива цялостно увит със 

спираловидни движения, чрез поредица от 

допълнителни намотавания отгоре и чрез 

увивания за подсилване, извършващи се през 

предварително зададен времеви интервал. 
 

- Увиване “Отгоре-отдолу” и “ с намотани слоеве 

в централната част”. 

Продуктът бива цялостно увит отгоре и отдолу 

и чрез поредица от увивания за подсилване, 

извършващи се през предварително зададен 

времеви интервал. 
 

- Увиване “отгоре и допълнително намотани 

слоеве”. (По заявка). 

- Продуктът бива увит отгоре и чрез поредица от 

допълнително намотани увивания за 

подсилване, чиито количества и разстояния 

съответстват на зададените параметри. 
 

- Цикъл “заобикаляне (bypass)”. 

Продуктът преминава през машината, без да 

бъде увиван. 
 

E1) Брой увивания (може да варира от 1 до 99). 

Позволява настройката на броя на 

допълнителните намотавания, които трябва да 

бъдат извършени в началото на цикъла по 

увиване (отгоре на продукта). 
 

E2) Брой увивания (може да варира от 1 до 99). 

Позволява настройката на броя на 

допълнителните намотавания, които трябва да 

бъдат извършени в центъра на продукта. 
 

E3) Брой увивания (може да варира от 1 до 99). 

Позволява настройката на броя на 

допълнителните намотавания, които трябва да 

бъдат извършени в края на увиването (отдолу на 

продукта). 
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F) Функция скорост въртящ се пръстен и конвейери. 

- Функция скорост въртящ се пръстен. 
За увеличаване или намаляване на скоростта на 

въртящия се пръстен; позволява забързването 

или забавянето на обработката и съответно 

намаляването или увеличаването на 

припокриване на спиралите фолио. 
 

- Функция скорост конвейери. 
За увеличаване или намаляване на скоростта на 

конвейерите на входа и изхода; позволява 

забързването или забавянето на обработката и 

съответно намаляването или увеличаването на 

припокриване на спиралите фолио. 
 

G) Време за започване увиване на продукт (отгоре). 

Това е времето, което определя началната 

позиция за увиване, спрямо горната част на 

продукта. 
 

H) Време за край на увиване на продукта (отдолу). 

Това е времето, което определя крайната 

позиция за увиване, спрямо горната част на 

продукта. 

 

 
 

 

I) Клавиш за включване/изключване на пресата. 

Натиснете, за да включите функцията, натиснете 

отново, за да я изключите. 
 

J) Клавиш за включване/изключване на 

предварителното спускане на пресата при 

изхода.  

Натиснете, за да включите функцията при 

обработка на къси продукти. 

Натиснете отново, за да изключите. 
 

K) Клавиш за включване/изключване на цикъл 

опаковане на издатини и стърчащи части. 

Натиснете, за да стартирате функцията, в случай 

че продуктът има стърчащи части и издатини 

отпред или отзад. 

Натиснете отново, за да изключите. 
 

L) Клавиш за включване/изключване на проверка за 

скъсване на фолиото. 

Натиснете, за да включите функцията, натиснете 

отново, за да я изключите. 
 

M) Клавиш за включване/изключване на 

термозалепване. 

Натиснете, за да включите функцията, натиснете 

отново, за да я изключите. 
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6.6. НУЛИРАНЕ НА ЦИКЪЛА  
 

Ако машината бъде спряна или изключена, докато 

тече цикълът на увиване на даден продукт, от бутона 

СТАРТ можете да възстановите увиването оттам, 

откъдето е било прекъснато, като просто 

рестартирате цикъла. 
 

Алтернативно, направете следното. 
 

1. Отворете на дисплея главната страница. 

2. Докоснете клавиша (A), за да нулирате цикъла 

на увиване. 

3. Отстранете продукта от машината. 

 

 
 

 
 

6.7. СЪСТОЯНИЯ НА МАШИНАТА  

Машината е изолирана от източници на енергия 
 

Това състояние на машината е необходимо за извършването на каквито и да било операции в опасните зони 

или в непосредствена близост до тях. 

Въвежда се в това състояние чрез: 

- Главен прекъсвач в поз. “0". 

- Спрян кран за вкарване на въздух. 

 

Включена машина 
 

Това състояние на машината е необходимо за операциите, които трябва да се извършат, докато машината е 

включена в електро- и пневматичното захранвания. 

Въвежда се в това състояние чрез: 

- Затворена вратичка за наблюдение. 

- Главен прекъсвач в поз. I. 

- Отворен кран за вкарване на въздух. 

 

Машината е готова за цикъл 
 

Това състояние на машината е необходимо за стартиране на обработката.  

Въвежда се в това състояние чрез: 

- Включена машина. 

- Въртящ пръстен в стартова позиция. 

- Фолиото трябва да бъде закрепено неподвижно в щипката. 
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6.8. ПОДГОТОВКА НА МАШИНАТА ЗА ОБРАБОТКА  
 

- Височина на конвейерите за вкарване и изкарване (→ “Данни как да регулирате”). 

- Позиция конвейери (→ “Данни как да регулирате”). 

- Ширина релси (→ “Данни как да регулирате”). 

- Позиция релси (→ “Данни как да регулирате”). 

- Височина преси (по заявка) (→ “Данни как да регулирате”). 

- Позиция преса за вкарване (→ “Данни как да регулирате”). 

- Опън при увиване (→ “Данни как да регулирате”). 

- Съединител на валяка на ролковото устройство (→ “Данни как да регулирате”). 

- Настройка параметри цикъл (създаване или промяна на рецептата), от където да настоите например: 

- броя на спиралните увивания за всеки работен цикъл 

- скоростта на въртящия пръстен и др. 

 
 

6.9. ПУСКАНЕ НА МАШИНАТА  
 

За пускане на машината, направете описаното по- долу, като проверите за следните неща: 
 

- Вратичката за наблюдение трябва да бъде затворена. 

- Всички устройства за безопасност трябва да бъдат здрави и работещи. 

- Машината трябва да бъде почистена и в изправност. 

- Захранването със сгъстен въздух трябва да бъде включено, а налягането на въздуха - регулирано на 6 

bar. 

- Ролката с фолио трябва да е достатъчно пълна, за да гарантира изпълнение на заявката (виж “Подмяна 

на ролка фолио”). 

- Фолиото трябва да е фиксирано неподвижно в щипката (виж “Поставяне на фолиото в щипката”). 

- Въртящият пръстен трябва да бъде синхронизиран ( виж “Синхронизиране на въртящия пръстен”). 

- Завъртете главния прекъсвач в поз. I. 

- Следвайте указанията от дисплея. 
 

Машината в готова да извършва обработка. 
 

 

Важно 

При първо включване, след смяна на вида на обработката, трябва да направите няколко пробни 

цикъла, за да се уверите, че увиването става правилно и да установите дали не се наблюдават 

дефекти. 
 

Синхронизиране на въртящия пръстен 
 

Машината не извършва никакъв вид обработка и не застопорява неподвижно фолиото в щипката, ако въртящият 

пръстен не е синхронизиран. 
 

Без значение от позицията на въртящия пръстен, натискайки педала за пускане СТАРТ, машината вместо да 

започне обработката, ще синхронизира въртящия пръстен. 
 

След това можете да преминете към начало на обработката. 
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Смяна на ролката 
 

За да извършите смяна на ролката, следвайте стъпките, както са описани по- долу: 
 

1. Отворете вратичка (A), за да достигнете до ролката. 
 

 

Важно 

Лепящата част на фолиото винаги трябва да бъде в контакт с продукта за увиване. 

 

ORBIT R 5 ORBIT R 9 ORBIT R 13 
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2. Поставете ролката във валяка, следвайки схемата от фигурата. 

Щрихът показва коя е лепящата страна (вътрешната или външната) на фолиото. 

Развийте фолиото извън защитния пръстен. 
 

a) Валяк ролково устройство 

b) Фрикционен валяк 

c) Междинни ролки за обратно подаване 

d) Вал балерина 
 

Вътрешна лепяща страна 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Външна лепяща страна 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3. Регулирайте триенето на валяка на ролковото устройство от ръкохватката (В); по часовниковата стрелка 

спиращото действие се увеличава. 

4. Затворете вратичката на капак (C) и натиснете бутона “Reset”. 

5. Натиснете бутон (D), за да се върнете към основната страница и за да синхронизирате машината. 
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Поставяне на фолиото в щипката 
 

За да поставите фолиото в щипката, следвайте стъпките, както са описани по- долу: 
 

1. Отворете на дисплея главната страница. 

2. Уверете се, въртящият пръстен е синхронизиран. 

3. Натиснете бутон (A), за да извадите докрай щипката (B). 
 

 

Опасност – внимание 

Не поставяйте ръцете си в близост до зоната за отрязване. 

 

 

 
 

 

4. Отворете защитната преграда (C). 

5. Развийте ръчно фолиото и го промушете, докато е опънато, под и върху лентата на щипката (D) и го 

закачете към диска (E). 

6. Затворете защитната преграда (C). 
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7. Натиснете бутона (F) за нулиране Reset. 

8. Натиснете клавиша (G), за да приберете щипката, отрязвайки и фиксирайки фолиото. 

9. Като натиснете клавиша “Старт цикъл” (H), машината изпълнява цикъла и спира автоматично. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

6.10. СТАРТИРАНЕ ЦИКЪЛ  
 

1. Уверете се, че фолиото е закрепено неподвижно в щипката. 

2. Уверете се, че машината е синхронизирана. 

3. Поставете продукта за омотаване върху конвейера за вкарване. 

4. Изберете рецептата от пулта за управление (виж 6.3. “Описание пулт за управление” - “Употреба на 

пулта”). 

5. Натиснете бутона за пускане “Start” от командното табло, за стартирате работния цикъл. 

Машината автоматично ще извърши цялото увиване. 

6. Извадете продукта, след като придвижването му по конвейера за изкарване приключи. 
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6.11. ВИДОВЕ СПИРАНИЯ И РЕСТАРТИРАНЕ  
 

В хода на производството, могат да възникнат желани или непредвидени условия, които да доведат до 

спирането на 

машината. 

Възможни са следните неща: 

- Моментно спиране (доброволно); 

- Спиране, поради спиране на тока; 

- Спиране, поради край на производството; 

- Аварийно спиране. 
 

 

Моментно спиране (доброволно) 
 

Може да се наложи кратка пауза в работния процес, за няколко минути. 
 

Натиснете бутона СТОП. 
 

 

Опасност – внимание 

Машината още е включена, достатъчно е да натиснете бутона СТАРТ, за да я пуснете отново. 

 

Спиране поради спиране на тока 
 

В случай на внезапно спиране на електричеството, машината спира веднага. 

Електромоторите ще спрат, а работещите компоненти, задвижвани чрез пневматична енергия, ще останат 

спрели в позицията, в която са. 

След пускането на електричеството, машината не продължава отново работния цикъл, а остава спряла в 

същата позиция. 
 

 

За да възстановите работата: 
 

1. Задействате бутон (A), за да завъртите в 

синхрон органите (въртящ пръстен, преси). 

2. Ако е необходимо, извадете от машината 

продукта, който трябва да бъде увит 

изцяло или частично. 

3. Ако е необходимо, фиксирайте фолиото 

неподвижно в щипката. 
 

Машината в готова да започне нов работен цикъл. 

 

 
 

 

Спиране поради край на производството 
 

Ситуацията настъпва, когато работната или смяната за използване на машината приключат, както и когато 

машината трябва да остане спряла, без да работи, или за определен период от време - дълъг или кратък - при 

нея няма да има оператор. 
 

 

За да спрете машината, завъртете главния 

прекъсвач в поз.0. 
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Аварийно спиране 
 

Натиснете АВАРИЙНИЯ БУТОН. 
 

Функциите на машината ще спрат веднага. 

След като възстановите нормалните работни условия, отключете бутона за аварийно спиране, за да позволите 

възстановяването на работния процес. 

Ако искате да продължите прекъснато увиване, трябва да натиснете бутона START. 
 

 

Ако искате да започнете нова обработка, 

направете следното: 
 

1. Отстранете продукта от машината. 

2. Натиснете бутон (A), за да синхронизирате 

машината или натиснете бутона за “Reset”. 

3. Поставете фолиото в щипката. 
 

Машината в готова за нов цикъл на увиване. 
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7. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОПЕРАЦИИТЕ ПО ПОДДРЪЖКА  
7.1. ПРЕПОРЪКИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДРЪЖКАТА  
 

- Добрата поддръжка ще удължи полезния живот на машината и поддържане на постоянно ниво на 

изискванията за безопасност. 

- Преди да премине към извършването на операциите, упълномощеният персонал трябва да се запознае 

със съдържанието на “Инструкции за употреба”. 

- Обърнете внимание на предупрежденията за безопасност, не използвайте машината по неразрешен 

начин и направете оценка на евентуалните остатъчни рискове. 

- Винаги, когато извършвате операции по машината, носете пълна защитна екипировка, носете 

съответните лични предпазни средства (ЛПС). 

- Маркирайте зоните, в които се извършват дейностите и ограничете достъпа до устройствата, които, ако 

останат работещи, могат да причинят нежелани рискови ситуации, които ще компрометират 

безопасността. 

- Не извършвайте действия, които не са посочени в ръководството; при нужда се свържете с центъра за 

техническо обслужване на Производителя. 

- Не замърсявайте околната среда и не изхвърляйте свободно материали, замърсяващи течности и 

отпадъци, генерирани в хода на извършване на операциите. Изхвърляйте отпадъците съгласно 

действащите разпоредби. 

 

 

Опасност – внимание 

Преди да извършвате каквито и да било операции по поддръжката, активирайте всички предвидени 

устройства за безопасност и преценете дали е нужно да уведомите работещите в момента лица, 

както и хората, намиращи се в близост до машината. 

И по-конкретно: обозначете по подходящия начин прилежащите зони и забранете достъпа на всички 

лица до съоръженията, които докато работят, биха могли да създадат условия за нежелани опасни 

ситуации, както и да бъдат рискови за безопасността и здравето на хората. 

 

 

Опасност – внимание 

Операциите по поддръжка трябва да се извършват след изключване на машината от тока и 

пневматичната система. 

Регулярната проверка на работата на някои от най-важните части на машината може да 

предотврати бъдещи нежелани неудобства във функционирането на машина и да спомогне за 

постигането на максимални работни нива. 

 
 

Ежемесечно проверявайте дали: 

- няма изтичане на масло или грес от редукторите; 

- веригите, ремъците и съответните обтегачи не играят или дали нямат прекалено големи луфтове; 

- не се е събрала прах или мръсотия по движещите се органи, която да възпрепятства тяхното движение; 

- ремъкът на въртящия пръстен не се е изхлузил настрани или не се износил откъм текстилната си част. 
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7.2. ИНТЕРВАЛИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА  
 

 

Важно 

Погрижете са машината винаги да работи в условия на максимална ефективност и извършвайте 

операциите по планирана поддръжка, определени от Производителя. 

Добрата поддръжка ще осигури по-добри производствени характеристики, продължителен 

полезен живот и поддържане на нивото на изискванията за безопасност. 
 

Таблица с интервали за извършване на поддръжка 
 

Честота Компонент Вид действие Начин на извършване на 

действието 

Основание 

На всеки 40 

часа 

Носещи 

колела на 

въртящия 

пръстен 

Пълна проверка Почистете. - 

Проверка настройката 

на ексцентрика 

Проверете правилното 

предварително 

натоварване. 

Виж разд. 7,6 

На всеки 200 

часа 

Машина Пълна проверка Почистете с кърпа или 

със сгъстен въздух. 

- 

На всеки 

2000 часа 

Ремък 

въртящия 

пръстен 

Пълна проверка Проверете за износвания 

и, ако е необходимо, 

направете смяна. 

Свържете се с центъра 

за обслужване. 

- 

Регулиране опън Виж “Ремък 

въртящ пръстен - 

Регулиране”. 

Конвейери Пълна проверка Проверете износването 

на трансмисионните 

валове, ролки и ремъци и 

ако е необходимо, ги 

подменете. Свържете се 

с центъра за обслужване. 

- 

Устройства за 

безопасност 

Проверка 

ефективност 

Сменете повредените 

компоненти. 

- 

Филтър 

редуктор 

Проверка конденз Източване конденз. Виж “Източване 

конденз”. 

Почистване Почистете със сгъстен 

въздух и спирт. 

Виж “Почистване 

въздушен 

филтър”. 

На всеки 

5000 часа 

Острие за 

отрязване 

Проверка 

ефективност 

Подмяна. Виж “Смяна 

острие рязане 

фолио”. 
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7.3. ИЗТОЧВАНЕ КОНДЕНЗ  
 

За да източите конденза, направете както е описано по- долу. 
 

1. Отворете кранчето (A) и проверете дали в чашката (B) се е събрал конденз. 

2. Ако е необходимо, отвийте клапана (C), за да източите конденза. 

3. Натиснете клапана (C) нагоре, докато не източите целия конденз. 

4. Затворете обратно клапана (C). 
 

 

 
 

 
 

7.4. ПОЧИСТВАНЕ ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР  
 

За да източите конденза, направете както е описано по- долу. 
 

1. Развийте чашката (B), използвайки съответния ключ. 

2. Демонтирайте филтъра и го почистете със сгъстен въздух, ако е необходимо, измийте го с бензин или 

трихлоретилен. 

3. Монтирайте филтъра обратно на мястото му и завийте чашката (B). 
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7.5. ПРЕМЕСТВАНЕ ВЪРТЯЩ ПРЪСТЕН  
 

Пръстенът винаги спира, когато ролката се синхронизира; ако се налага ръчно завъртане на звеното на 

ролковото устройство, направете следното. 
 

ORBIT R 5 
 

1. Изключете машината. 

2. Демонтирайте панел (A). 

3. Издърпайте и задръжте издърпан лоста на спирачката на мотора (B), ако отпуснете лоста, моторът ще 

стартира отново. 

4. Продължете с преместването на въртящия се пръстен 

5. Отпуснете лоста (B). 

6. Монтирайте обратно панел (A). 
 

 

Важно 

За модел ORBIT R 5 - 125 не е предвидена спирачка на мотора, така че няма да е необходимо да 

изпълнявате процедурата по преместване на въртящия пръстен. 
 

 

 
 

 

 
 

 

ORBIT R 9 / ORBIT R 13 
 

1. Изключете машината. 

2. Издърпайте и задръжте издърпан лоста на спирачката на мотора (A), ако отпуснете лоста, моторът ще 

стартира отново. 

3. Продължете с преместването на въртящия се пръстен 

4. Отпуснете лоста (A). 
 

ORBIT R 9 ORBIT R 13 
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7.6. РЕГУЛИРАНЕ ЕКСЦЕНТРИКА НА НОСЕЩИТЕ КОЛЕЛА НА ВЪРТЯЩИЯ ПРЪСТЕН  
 

За да настроите ремъка на въртящия пръстен, изпълнете описаното по- долу. 
 

ORBIT R 5 / ORBIT R 9 
 

1. Отстранете всички фиксиращи винтове от горния (A) и страничния (B) капак. 

2. Демонтирайте капаци (A) и (B), за да достигнете до горните и странични колелца, монтирани върху 

ексцентричен щифт 
 

 

Важно 

Двете долни колелца, върху които е разположен въртящия пръстен, са монтирани върху неподвижни 

ексцентрични щифтове и няма нужда от настройка. 

 

ORBIT R 5 ORBIT R 9 
 

 
 

 

 
 

 

3. Разхлабете крепежния винт (C) на ексцентричните щифтове (D). 

4. Работете върху основата на щифт (D) с ключ шестограм, който е с подходящ размер, така че да може 

да завъртите щифта и да преместите колелцето (E) да е опора на въртящия пръстен. 

5. Когато приключите с настройката, завийте винт (C), за да застопорите щифта (D) в правилното 

положение. 

 

ORBIT R 5 
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ORBIT R 9 
 

 
 

 

ORBIT R 13 
 

1. Отстранете всички фиксиращи винтове от горния (A) и страничния (B) капак. 

2. Демонтирайте капаци (A) и (B), за да достигнете до горните и странични колелца, монтирани върху 

ексцентричен щифт 
 

 

Важно 

Двете долни колелца, върху които е разположен въртящия пръстен, са монтирани върху неподвижни 

ексцентрични щифтове и няма нужда от настройка. 
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3. Разхлабете крепежния винт (C) на ексцентричните щифтове (D). 

4. Работете върху основата на щифт (D) с ключ шестограм, който е с подходящ размер, така че да може 

да завъртите щифта и да преместите колелцето (E) да е опора на въртящия пръстен. 

5. Когато приключите с настройката, завийте винт (C), за да застопорите щифта (D) в правилното 

положение. 
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7.7. РЕГУЛИРАНЕ РЕМЪК ВЪРТЯЩ ПРЪСТЕН  
 

За да настроите ремъка на въртящия пръстен, изпълнете описаното по- долу. 
 

ORBIT R 5 / ORBIT R 9 
 

1. Отстранете капака (A). 

2. Разхлабете винт (B) 

3. Натиснете върху щифта (C) в желаната посока, за да увеличите или да намалите напрежението върху 

ремъка 

4. Когато приключите с настройката, завийте винт (A), за да застопорите щифта (B) в правилното 

положение 
 

 

Важно 

Не обтягайте ремъка прекалено, за да не претоварите трансмисията. 

 

ORBIT R 5 
 

 
 

 

 
 

ORBIT R 9 
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ORBIT R 13 
 

1. Разхлабете затягащата гайка (A) на щифт (B). 

2. Завъртете гайките (C), за да преместите щифт (B) в желаната посока. 
 

 

Важно 

При преместване на щифта (B) наляво ще увеличите напрежението върху ремъка, ако 

преместите щифта (B) надясно, ще намалите напрежението върху ремъка. 
 

3. Когато приключите с настройката, завийте гайка (A), за да застопорите щифта (B) в правилното 

положение. 
 

 

Важно 

Не обтягайте ремъка прекалено, за да не претоварите трансмисията. 
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7.8. ПОЧИСТВАНЕ МАШИНА  
 

Основното почистване на машината е много важно за осигуряването на ефективната ѝ работа във времето. 

По цялата машина не трябва да има прах, мръсотия и чужди тела. 

Хромираните стълбове трябва да бъдат почиствани с кърпа и леко да се смазват с кърпа, напоена с вазелин. 

Пластмасовите детайли (1) трябва да се почистват с навлажнена кърпа, без използването на спирт, бензин или 

почистващи разтвори. 

Командното табло (2) се почиства от праха само с помощта на суха кърпа. 

За почистването на детайлите в машината е препоръчително да се обърнете към сервиз за техническо 

обслужване. 
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8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВРЕДИ  
8.1. НЯКОЛКО СЪВЕТА, КАСАЕЩИ РАБОТАТА  
 

По-долу са разгледани някои проблем, които биха могли да възникнат в хода на работата, както и начините за 

тяхното отстраняване. 
 

Проблем Отстраняване 

Фолиото се движи много бавно при увиването Увеличете спирачното действие на фрикционния 

валяк. 

Фолиото е прекалено опънато при увиването Намалете спирачното действие на фрикционния 

валяк 

Спиралите на фолиото се застъпват недостатъчно 

върху продукта 

Намалете скоростта на конвейерите 

Спиралите на фолиото се застъпват прекалено 

много върху продукта 

Увеличете скоростта на конвейерите 

Увиването започва твърде близо до ръба на 

продукта 

Увеличете времето за “позициониране отгоре” 

Увиването започва твърде далече от ръба на 

продукта 

Намалете времето за “позициониране отгоре” 

Увиването свършва твърде близо от ръба на 

продукта 

Намалете времето за “позициониране отдолу” 

Увиването свършва твърде далече от ръба на 

продукта 

Увеличете времето за “позициониране отдолу” 

Спиралите на увиването не са плътно прилепнали 

една до друга 

Проверете дали ролката е монтирана правилно в 

основата на лепящата страна 
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8.2. СЪОБЩЕНИЯ ЗА АЛАРМИ  
 

В случай на повреда по време на работа, машината спира автоматично и върху дисплея се появяват съобщения 

за аларми. 

Таблицата включва списък на съобщенията, които се появяват, вида на проблема, причините за него и 

възможните решения за отстраняването му. 
 

 

Важно 

За извършването на тези операции са нужни технически познания или специфични умения. Ето 

защо те трябва да се извършват само и единствено от квалифициран персонал, притежаващ 

призната квалификация, придобита в областта на приложение на съответните действия. 
 

Списък аларми 
 

Инициали Проблем Причина Отстраняване 

1001 Авариен бутон Натиснат е авариен бутон Възстановете аварийния 
бутон и натиснете бутона 
“Reset” 

1010 Аларма по Линията (от Клиента) Линията е в авариен режим Възстановете аварийната 
верига на линията и 
натиснете бутона “Reset” 

1020 Отворен капак Защитният капак е отворен. Затворете капака и 
натиснете бутона Reset. 

Микропрекъсвачът не 
работи. 

Сменете микропрекъсвача. 

2001 Термични защити Терморелета или 
прекъсвачи с 
магнитотермична защита. 

Отстранете причината за 
свръхнапрежението, 
заредете отново 
прекъсвачите, 
извършвайки 
рестартирането им. 
Натиснете бутона Reset. 

3110 Аларма инвертор Пръстен Свръхнатоварване 
инвертор пръстен. 

Отстранете причината за 
прегряването / 
неизправността и 
натиснете бутона Reset. 

3210 Аларма инвертор входен 
Конвейер 

Свръхнатоварване 
инвертор входен Конвейер 

Отстранете причината за 
прегряването / 
неизправността и 
натиснете бутона Reset. 

3310 Аларма инвертор Изходен 
Конвейер 

Свръхнатоварване 
инвертор Изходен Конвейер 

Отстранете причината за 
прегряването / 
неизправността и 
натиснете бутона Reset. 

5001 Аларма температура лепачка Лепачката не е достигнала 
работна температура или 
има неизправност по 
сондата 

Проверете сондата за 
отчитане на температурата 

6501 “Липса на въздух” Пресостатът не работи или 
в инсталацията няма 
въздух. 

Проверете пресостата или 
възстановете подаването 
на въздух. 

6502 Аларма фотоклетка вход 
продукт 

Фотоклетката засича, че 
продуктът не е в правилна 
позиция или рефлекторът 
не е правилно подравнен. 

Извадете продукта или 
подравнете фотоклетка с 
рефлектора. 

6503 Аларма фотоклетка изход 
продукт 

Фотоклетката засича, че 
продуктът не е в правилна 
позиция или рефлекторът 
не е правилно подравнен. 

Извадете продукта или 
подравнете фотоклетка с 
рефлектора. 

6504 Аларма “Скъсване фолио” Фолиото се е скъсало или 
ролката е свършила. 

Поставете фолиото или 
сменете ролката. 
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6505 Пръстенът не е синхронизиран Сензорът за синхронизация 
на пръстена не 
функционира или не е 
правилно позициониран 

Проверете сензорът за 
синхронизация на пръстена 

6506 Пръстен и лепачка не са 
синхронизирани 

И пръстенът, и лепачката са 
без синхронизация 

Ръчно синхронизирайте 
седловото устройство, като 
разблокирате спирачката 
на мотора 

6507 Аларма горна щипка (САМО DR 
MODEL) 

Неработещи магнитни 
сензори на цилиндър горна 
щипка. 

Проверете и, ако се налага, 
сменете сензора. 

6508 Аларма отрязване Неработещи магнитни 
сензори на цилиндър 
отрязване. 

Проверете и, ако се налага, 
сменете сензора. 

6509 Аларма Контраст (ПО ЗАЯВКА) Неработещи магнитни 
сензори на цилиндър 
контраст. 

Проверете и, ако се налага, 
сменете сензора. 

6510 Аларма Лепачка Неработещи магнитни 
сензори на цилиндър 
лепачка. 

Проверете и, ако се налага, 
сменете сензора. 

6511 Аларма щипка STD Неработещи магнитни 
сензори цилиндър щипка. 

Проверете и, ако се налага, 
сменете сензора. 

6512 Аларма щипка SKID (ПО 
ЗАЯВКА) 

Неработещи магнитни 
сензори цилиндър щипка. 

Проверете и, ако се налага, 
сменете сензора. 

6513 Аларма горно отрязване Неработещи магнитни 
сензори на цилиндър горно 
отрязване. 

Проверете и, ако се налага, 
сменете сензора. 

7001 Отдръпване предпазно 
устройство 

Предпазното реле е 
блокирано 

Проверете предпазното 
реле, като го тествате чрез 
спиране и пускане отново 
на машината 

8010 Грешка can Bus PLC/Инвертор 
пръстен 

няма връзка между 
PLC/Инвертор Пръстен 

Проверете 
комуникационния кабел 
CAN OPEN 

8110 Грешка can Bus PLC/Инвертор 
входен Конвейер 

няма връзка между 
PLC/Инвертор входен 
Конвейер 

Проверете 
комуникационния кабел 
CAN OPEN 

8210 Грешка can Bus PLC/Инвертор 
изходен Конвейер 

няма връзка между 
PLC/Инвертор изходен 
Конвейер 

Проверете 
комуникационния кабел 
CAN OPEN 

8310 Грешка can Bus PLC/Вентили за 
пропускане на въздух 

няма връзка между 
PLC/Вентили за пропускане 
на въздух 

Проверете 
Комуникационния кабел 
CAN OPEN 

8410 Грешка can Bus PLC/HMI няма връзка между PLC и 
HMI 

няма ETHERNET връзка 
между PLC и HMI 

8510 Грешка can Bus PLC/Seneca няма връзка между PLC и 
Seneca 

няма ETHERNET връзка 
между PLC и МОДУЛ 
SENECA 
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9. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ СМЯНА  
9.1. ПРЕПОРЪКИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СМЯНА НА ЧАСТИ НА МАШИНАТА  
 

- Винаги, когато извършвате операции по машината, носете пълна защитна екипировка, носете 

съответните лични предпазни средства (ЛПС). 

- НЕ извършвайте действия, които не са посочени в ръководството; при нужда се свържете с Центъра за 

техническо обслужване на производителя. 

- НЕ замърсявайте околната среда и не изхвърляйте свободно материали, замърсяващи течности и 

отпадъци, генерирани в хода на извършване на операциите. Изхвърляйте отпадъците съгласно 

действащите разпоредби. 

 

 

Важно 

Преди да извършвате каквито и да било операции по поддръжката, активирайте всички 

предвидени устройства за безопасност и преценете дали е нужно да уведомите работещите в 

момента лица, както и хората, намиращи се в близост до машината. 

И по-конкретно: обозначете по подходящия начин прилежащите зони и забранете достъпа на 

всички лица до съоръженията, които докато работят, биха могли да създадат условия за 

нежелани опасни ситуации, както и да бъдат рискови за безопасността и здравето на хората. 

Когато се налага смяната на износени компоненти, използвайте само и единствено оригинални 

резервни части. 

Производителят не носи никаква отговорност за щети по хората или компонентите на машината, 

произтичащи от използването на неоригинални резервни части, както и от ремонтни дейности, 

извършени без неговото одобрение. 

Поръчка за резервни части можете да изпратите, следвайки указанията, посочени в каталога с 

резервни части. 
 

 

9.2. СМЯНА ОСТРИЕ РЯЗАНЕ ФОЛИО  
 

За да подмените острието за отрязване на фолио, направете както е описано по- долу. 
 

1. Демонтирайте капака (A), като развиете четирите винта (B). 

2. Разхлабете крепежните винтове (C). 

3. Изхлузете острието (D) и го заменете с ново. 

4. Завийте винтовете (C), когато приключите. 

5. Монтирайте обратно капака (A), като завиете винтове (B). 
 

 

Повишено внимание – предупреждение 

Острието реже, затова много внимавайте, когато боравите с него. 
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9.3. СПИСЪК С ПРЕПОРЪЧАНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ  
 

Списък на резервните части, подлежащи на лесно износване, с които да се снабдите, за да предотвратите 

продължителни спирания на машината. 
 

- Острие за отрязване 

- Носещо колело на въртящия пръстен 
 

За да поръчате, се свържете с дистрибутора и използвайте каталожните номера на резервните части. 
 

 

Важно 

Сменете вече износените части с нови, оригинални такива. 

Използвайте препоръчаните от Производителя масла и греси. 

Всичко това ще доведе до повишаване функционалността на машината и до увеличаване на 

предвиденото ниво на безопасност. 
 

 

9.4. ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ И БРАКУВАНЕ НА МАШИНАТА  
 

 

Важно 

Тези операции трябва да бъдат извършвани от персонал с нужния опит и съгласно действащото 

законодателство, третиращо въпросите на безопасността на работното място. 

Не изхвърляйте в околната среда бионеразградими отпадъци, смазочни масла и неметали (гума, 

PVC, смоли и др.). 

Тяхното изхвърляне отпадъците трябва да се извърши съгласно действащото законодателство, 

регламентиращо въпроса. 

 

Полезна информация за изхвърлянето на машината и нейните компоненти. 

Унищожаването трябва да се извърши от персонал с нужния специален опит. 
 

Материали, използвани за направата: 

- линеен полиетилен бутен с ниска плътност (LLDPE); 

- стомана, алуминий, чугун; 

- мед, сребро, за електрическите/електронните компоненти; 

- гума, смоли и фиброкомпоненти. 
 

Нито един от компонентите не е вреден или токсичен. 
 

Изисква се особено внимание при изхвърлянето на остатъци от смазочни масла и греси, използвани за мотор 

редукторите, ако има такива. 
 

Не оставяйте произволно тези компоненти в околната среда и не ги изхвърляйте заедно с битовите отпадъци. 
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ  
10.1. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ  
 

Robopac S.p.A. се задължава, по смисъла на условията, посочени по-долу, да извърши безплатно смяна или 

ремонт на дефектирали части за период от 12 (дванадесет) последователни месеца, считано от датата, 

посочена в индивидуалните придружаващи документи. 

За да бъде валидна гаранцията, потребителят трябва незабавно да уведоми, ако открие дефект, съобщавайки 

винаги серийния номер на машината. 

Robopac S.p.A. има правото самосиндикално да реши дали да извърши смяна на дефектиралата част или да 

поиска тя да му бъде изпратена за проверка и/или ремонт. 

Сменяйки или ремонтирайки дефектната част, Robopac S.p.A. покрива изцяло задълженията си по изпълнение 

на гаранцията и е освободена от всякаква отговорност при уреждане на задълженията за плащане на разходите 

по транспорт, пътуване и престой на техници и монтажисти. 

Robopac S.p.A. не носи никаква отговорност при евентуални загуби, дължащи се на непълен работен капацитет, 

както и при щети по хора или предмети, причинени от повреда или принудително прекъсване на използването 

на машината, обект на гаранцията. 
 

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА: 

- Повреди при транспорта. 

- Щети, причинени от неправилен монтаж. 

- Неразрешено използване на машината или недобросъвестно използване. 

- Манипулиране или ремонти, извършени от неупълномощени лица. 

- Липса на поддръжка. 

- Части, изложени на нормално износване. 

 

За компонентите и закупените части, Robopac S.p.A. предоставя на потребителя същите гаранционни условия, 

които той би получил от доставчиците на въпросните компоненти и/или части. 

Robopac S.p.A. не гарантира за съответствието на машините по смисъла на законодателствата, действащи 

извън Европейския съюз. 

Ако се наложи приспособяване към конкретното законодателство на държавата, в която машината ще бъде 

монтирана, потребителят ще носи пълната отговорност, произтичаща от извършените от него промени, докато 

Robopac S.p.A. няма да носи никаква отговорност и/или няма да бъде длъжна да удовлетвори съответната 

претенция, предявена от трети лица, произтичаща от нарушаване на горепосочените разпоредби. 
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10.2. ПНЕВМАТИЧНА СХЕМА  
 

ORBIT R 5 
 

Легенда: 

A) Звено подаване на въздух 

B) Регулатор на потока 

C) Блокиращ вентил 

D) Цилиндър задвижване щипка 

E) Цилиндър преса 

F) Манометър 

G) Регулатор на налягане 

H) Електромагнитен вентил 

U) Звено регулатор на налягане 

V) Звено електромагнитни вентили 
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ORBIT R 9 / ORBIT R 13 
 

Легенда: 

A) Регулатор на налягане 

B) Регулатор на потока 

C) Блокиращ вентил 

D) Цилиндър задвижване щипка 

E1) Цилиндър преса (Вход) 

E2) Цилиндър преса (Изход) 

G) Ръчен вентил за разблокиране щипка 

H) Електромагнитни вентили 

U) Звено клапани 

V) Звено пневматичен клапан 

W) Звено подаване на въздух 
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ПНЕВМАТИЧНА СХЕМА МАШИНА S.K.I.D. 
 

ORBIT R 5 
 

Легенда: 

A) Звено подаване на въздух 

B) Регулатор на потока 

C) Блокиращ вентил 

D1) Цилиндър движение устройство щипка-отрязване 

D2) Цилиндър движение обратна плоча щипка-отрязване 

E) Цилиндър преса 

F) Манометър 

G) Регулатор на налягане 

H) Електромагнитен вентил 

U) Звено регулатор на налягане 

V) Звено електромагнитни вентили 
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ORBIT R 9 / ORBIT R 13 
 

Легенда: 

A) Регулатор на налягане 

B) Регулатор на потока 

C) Блокиращ вентил 

D1) Цилиндър движение устройство щипка-отрязване 

D2) Цилиндър движение обратна плоча щипка-отрязване 

E1) Цилиндър преса (Вход) 

E2) Цилиндър преса (Изход) 

U) Електромагнитни вентили 

V) Звено клапани 

W) Звено клапан 

X) Звено пневматичен клапан 

Z) Звено подаване на въздух 
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ROBOPAC SPA 

 

Via Fabrizio da Montebello, 81 – 47892 Gualdicciolo, Repubblica S. Marino (RSM) 

Phone (+378) 0549 910511 - Fax (+378) 0549 908549 – 905946 

http://www.robopac.com 
 


