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Преди  да  пуснете  машината  в  експлоатация, се  запознайте  с  това
ръководство!  Спазвайте  правилата  за  безопасност!  Не  допускайте
работа с машината извън параметрите.

1. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ТИП ПАРАМЕТЪР

Дължина на мрежата от 300 до 500 метра на ролка

Широчина на мрежата максимална: 250мм

Материал на нишката  за 
заваряване

PVC сместа трябва да е подходяща за
ултразвуковово заваряване

Дължина на  нишката от 100 до 250 метра

Размер на нишката за 
заваряване

Ф1.2мм / +0, - 0.1

Ултразвуково заваряване на 
двете страни

едновременно

Изходящ бункер с брояч за 
количество

Капацитет 5, 10, 15, 20, 25 бр

Производителност 15 м/мин

Захранване, електрическо  3 PH + neutral + earth  400V / 50 Hz

Захранване, въздух 4 - 8 bar

УЗ Мощност 2х3000W 20kHz

Обслужваш персонал 1 оператор

Маса 1500 кг

Габаритни размери (ДхШхВ) 14000 х 3000 х 2200 mm

Работна температура на 
околната среда

10о до 35о  С

Влажност на работната 
среда

< 80% при 25о С
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УСЛОВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
 

 Прочетете това ръководство внимателно, от 
начало до край. Следвайте всички инструкции и 
указания, за да осигурите максимална безопасност 

при работа с машината.

● Използвайте квалифициран инженер или техник, за свързване и инсталиране на 
машината!

● Не свързвайте машината към неподходящо електрозахранване! Това може да 
предизвика неизправност, електрически удар или опасност от пожар ! 

● Свържете машината към захранваща мрежа 3N 400V 50Hz  линия, 3 фази, 
неутрален проводник (нула) и заземяване! 

● Захранете машината  с въздух  от 4 до 8 бара!
● Не прекъсвайте заземителния проводник от захранващия кабел!
● Винаги натискайте бутоните и стартирайте машината, без да държите ръцете си 

върху машината или в обсега на движещите части! 

● Включете аспирацията за извличане на праха от стъклената мрежа и PVC 
профилите !

● При вдяване на мрежата, внимавайте да не се ударите !
● Вдявайте последователно едната или другата страна!
● Не натискайте едновременно бутоните генератор лице и генератор гръб! 

● Не пипайте режещата част на гилотината дори при спряна машина!
● Почиствайте машината преди и след работа, за да подсигурите нормални условия 

за експлоатация! 

● Не се допирайте до заваряващата част на сонотродите!
● Не включвайте машината при свалени капаци на ултразвуковите излъчватели!
● Не отваряйте таблото, ако машината не е изключена от захранващото напрежение!
● Не настройвайте и не променяйте настройките на машината, ако не е изключена от

захранване – както електрическо, така и с въздух!
● Не сваляйте предпазните екрани! 
● Не работете в обсега на гилотината, ако машината не изключена и не е спряно 

захранването с въздух!
● Не работете при отворена врата на таблото с контролерите и електроапаратурата.

 Производителят  не  носи  отговорност  за  повреди  или
вреди,  възникнали  от  неправилна  експлоатацията  на
машината, както на потребителя така и на трети лица.  
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2. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ. 
   Машината за ултразвуково заваряване е модулно изградена и е съставена от следните
отделни модули:

• Табло електроавтоматика и контрол; 

• Дистанционен пулт за управление; 

• Зареждащ модул - маса;

• Ултразвуков модул за заваряване с допълнителен материал, събиращ мрежата към
профила;

• Режещ модул; 

• Изходящ модул за заварения ръбохранител; 

Отделните модули са свързани в една машина и работят синхронно. Машината е
проектирана за производство на два вида ръбохранители. За преминаване от единия към
другият вид, е необходима промяна на параметрите за водене на мрежата. 

Машината има висока  производителност  от  15м /  мин,  което я прави  ефективна при
работа  с  еднотипни,  неразличаващи  се  материали.  Качеството на  заваряване  силно
зависи от качеството на материалите. 

 Работете  с  качествени  материали  с  постоянни
характеристики,  за  да имате постоянно отлично качество
на заварката.
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Табло електроавтоматика и контрол 

На  фиг.  1  е  показан  външният  вид  на  таблото  с  електроапаратурата.  На  вратата  е
поставен  контролерът  за  параметриране  на  машината  и  дисплей  на  диагностични
съобщения. 

Фиг. 1 Табло външен вид.

Пултът за управление е разгледан по-долу в текста. Таблото е поставено до машината
така, че операторът да вижда диагностичните съобщения при спиране на машината.

1403-0.0.0.0.00 ИЕ Лист 5 

Пулт
дисплей

Авариен 
стоп

Бутон
стоп

Бутон
старт

Главен
изключвател 
захранване



На фиг. 2  е показан вътрешният вид на таблото с електроавтоматиката.

Фиг. 2 Табло електроавтоматика – вътрешен вид.

Всички отделни модули и PLC контролери са свързани в мрежа и работят синхронно.
Потребителят няма какво да настройва, или да  параметрира  за  отделните  видове
материали.
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Дистанционен пулт за управление

Дистанционният пулт за управление, показан на фиг. 3, е предназначен за удобство на
оператора  на  машината.  Пултът  е  с  магнитно  окачване  и  може  да  се  прикрепя  към
стоманената конструкция на машината на удобно за оператора място.

Фиг. 3 Дистанционен пулт за управление.

На пулта са поставени шест бутона. Три от бутоните дублират тези от лицевия панел от
таблото.

Авариен стоп – изключва всички устройства на машината. Бутонът е предназначен само
за аварийно изключване. Не използвайте бутона за спиране! При всяко изключване на
машината с авариен стоп, всички устройства ще се презаредят.

Бутон стоп – бутонът е със светеща червена гривна и има две функции. Първата функция
е  спиране  на  машината  от  оператора  в  желано  от  него  време.  Втората  функция  е
изчистване на диагностичното съобщение, ако машината е спряла принудително.

При спиране с бутон стоп, червената гривна на бутона свети постоянно. Бутонът стоп на
панела също светва в червено. 

При диагностично спиране на машината, червената гривна на бутона мига с период около
1 сек. Бутонът стоп на панела също мига.

След отстраняване на причината  за  спиране,  натиснете бутона  стоп,  за  да изчистите
диагностичното съобщение. Ако причината е отстранена, бутонът ще спре да мига и ще
светне постоянно.

Бутон старт – стартира процеса на производство. При стартиране и работа на машината,
зелената гривна на бутона свети постоянно в  зелено.  Бутонът  на панела също свети
постоянно в зелено.

Бутон  вдяване  –  предназанчен  е  за  начално  зареждане  на  профил  с  мрежа.  При
натискане  и  задъжане  на  бутона  машината  задвижва  профила  и  мрежата  на  ниски
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обороти, за да се вдянат. Със задържане на бутона, скороста на движение се увеличава.
При отпускане на бутона, движението спира до ново натискане.  

Бутон вдяване е с жълта гривна, която светва по време на процеса вдяване.

За правилна работа при начално пускане на машината, смяна на профил, скъсване или
край  на  допълнителният  материал  и  мрежата,  трябва  да  се  извърши  стартово
заваряване. Това става с бутоните генератор лице и генератор гръб. При натискане на
съответния бутон, наковалнята се спуска и генераторът се включва за кратко време, при
което мрежата се заварява към профила, с помощта на допълнителния материал.

 При  спиране  с  бутон  стоп  и  при  голяма  част  от
диагностичните  спирания,  машината  остава  вдяната  със
заварена мрежа. При това положение, не се налага стартово

заваряване при следващо пускане.
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Лицев панел за улравление

 
На фиг. 4 е показан лицевият панел, монтиран на вратата на таблото с 
електроапаратурата.

 Фиг 4. Лицев панел

Единственият активен бутон е бутонът Enter. При неговото натискане, се зарежда екран 
за параметриране, описан по-долу.

Машината е настроена и съобразена така, че да дава отлично качество при отлични 
материали, на максимална скорост 15 м/сек.  За да не се ограничава клиентът по 
отношение на видовете материали, е предвидена възможност скоростта за производство 
да се намалява плавно със завъртане на  копчето. Минималната скорост е ограничена на 
10м/мин. 

Когато машината се движи, на дисплея, на реда измерена скорост, се индицира 
действителната скорост на движение на профила.

На диагностичния ред, който е активен на всички екрани, се изписва причината за 
спиране на машината. Всички съобщения са описани по долу.

Мигащият с висока скорост диод на F4 показва, че всички контролери на  управлението 
работят нормално. 
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Лицев панел за управление и екран за параметриране

На фиг. 5 е показан екрана за параметриране. Преминаването и излизането от него става
с натискане на бутон ENTER.

Фиг. 5 Екран параметриране

Диагностичният ред е същият, както описания по-горе.

Глобалният брояч – C 00007633 – показва колко профила са преминали през машината.
Броенето  става  на  база  преминал  профил през  гилотината,  като  се  преброява  всяко
срязване. 

Час метър брояча – W 67 - отчита колко часа е била включена машината. Показанието е в
работни часове. Отчитането става с точност една минута, а показанието е за изминал
един час.

Статична стойност на обратната връзка – това число не се променя. То показва какво
трябва да бъде заданието за левия и десния двигател за развиване на мрежата в спряно
(долно) положение. Служи за механична настройка на датчиците за обратната връзка.

F3 – Sono On / Sono Off – при начално включване на контролерите, функцията винаги е
Sono On. Това е работното състояние на машината. Състоянието Sono Off не позволява
при старт да се пускат генераторите, нишката и гилотината. Тази функция е предвидена
за тестове при настройка на машината и за сервиз. 

F2  –  Pr  No  =  5  –  брояч  на  изхода.  С  всяко  натискане  на  бутона  F2,  броячът
последователно се променя на 5, 10, 15, 20 и 25. Това число показва при какъв брой
профили ще се отваря опората, за да  се преместват готовите изделия.

F1 – Profile  A - определя с какъв профил ще работи машината.  При натискане на бутона 
F1, се показва профил А или B. 

„ А профил“ е нормалният ръбохранител – при него не се включва развиващият двигател 
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за мрежата на гърба. Работи само единият двигател, които се настройва да подава 
мрежата по средата на профила. Настройките на гилотината се променят автоматично, за
да реже по-близо до края на профила. 

“B профил“– разрешава работа на двата развиващи двигателя, но спира зареждащата 
маса.

Профилите от B тип не са с правилна геометрия и не могат да се подават автоматично. 
По тази причина автоматичната маса се сприра и се дава възможност профилите да се 
подават ръчно.

Предвидена е функция F4, която позволява „B профил“ с правилна геометрия да се 
подава както А профил. За целта, в състояние „B профил“ се натиска F4 и на екрана се 
показва  ”Profile  C”. Функцията C профил позволява зареждащата маса да работи с B 
Профил за автоматично подаване.
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Зареждащ модул –   маса

На фиг. 6 е показан зареждащият модул (маса)

фиг 6. Зареждащ модул

Зареждащият модул се състои от две части – маса и вдяващ механизъм.

Профилите се поставят на масата от оператор, като се подреждат на определена стъпка 
един след друг. При качествени профили, които не се огъват и нямат изкривявания, могат 
да бъдат заредени до четиридесет броя. При меки профили, се препоръчва зареждането 
да става през профил, или до двадесет броя за едно зареждане на масата.

Зареждането може да се извършва от оператора и по време на работа на машината, като 
се добавят профили. 

Всеки профил се вдява (зарежда) в машината от вдяващия механизъм, след края на 
обработката на предходния профил. По този начин профилите постъпват в машината 
един след друг на постоянно разстояние. Разстоянието може да се регулира. То зависи от
механичния датчик и дроселирането на пневматичния цилиндър за вдяване.

1403-0.0.0.0.00 ИЕ Лист 12 

Вдяващ модул

Зареждаща маса



Ултразвуков  заваряващ модул

На фиг.  7  е  показан заваряващият  модул,  който  монтира  мрежата  към профила и  ги
заварява с допълнителен материал с помощта на ултразвук.

Фиг 7. Заваряващ модул

Зареденият профил преминава през серия от задвижващи метални ролки. След първите
две ролки, се подава мрежата, която се формова за профил  A от първата формоваща
ролка. За профил B мрежите се подават от гръб и лице и първата ролка е надигната – с
нея не се работи.

Заредените мрежи постъпват в ултразвуковия заваряващ модул, където непосредствено
преди  сонотродите  се  подава  допълнителният  материал  (електрод,  нишка),  който  се
заварява. Завареният детайл се извлича от три последователни ролки.

Под всеки заваряващ сонотрод, е поставена репарационна кутия, която събира праха от
модулите и мрежата, изтупващ се от ултразвука.
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Режещ модул

На фиг. 8 е показан режещият модул. Той има за цел да разреже заварената мрежа близо
до  края  на  излизащия  ръбохранител,  така  че  да  се  получи  готов  ръбохранител  с
минимален разход на мрежа.

Фиг 8. Режещ модул

 На снимката предпазните капаци са свалени, с цел описание на
модула. НЕ РАБОТЕТЕ ПРИ СВАЛЕНИ КАПАЦИ.

Не извършвайте каквито и да било настройки или ремонти,
без да изключите машината от захранването.

Завареният профил преминава през гилотината. Неговото положение се контролира  от
два  датчика  –  единият  е  поставен  между  последните  две  ролки  на  заваряващия
механизъм, а вторият – в самата гилотина.

Първият  датчик  показва,  че  преминава  край  на  профила,  при  което  се  включва
извличащият механизъм. Неговата цел е да разтегне мрежата така, че да може да се
отреже правилно от гилотината.

При преминаване на същият край на профила през гилотината, вторият датчик определя
момента на включване на рязането. 

Гилотината е от летящ тип.  При рязането,  тя се задвижва по посока на движение на
профила, за да се избегне смазване и препятстване на следващия излизащ модул. 
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Изходящ модул

На фиг.  8 е  показан  изходящият  модул.  Той  има  за  цел  да  разделя  последователно
постъпващите ръбохранители, като през зададено количество, ги пуска на друго ниво за
вземане от работника.

Подръжка и настройка 

Настройка за работа с профил А тип

1. На пулта за управление, изберете екран две, чрез натискане на бутон ENTER. 

2. С  натискане  на  бутон  F1,  изберете  профил  А  (Profile  A).  Така  установявате
машината за изработка на този вид модул.

3. Поставете  профил  А  и  го  вденете,  така  че  да  захване  една  ролка  след
формоващата.

4. Изберете подходяща и качественна мрежа с постоянни параметри.

5. В зависимост от широчината на мрежата, чрез гайките, поставете носещата ролка в
положение, при което средата на мрежата да преминава през средата на водещите
ролки. Не затягайте гайките до край. Оставете мрежата така, че да може свободно
да се извади необходимото количество за вдяване. 

6. Изместете механизма така, че е средата на мрежата да съвпадне със средата на
профила.
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7. Вденете мрежата по подходящ начин. На снимката по-долу е показано вдяване на
250мм твърда мрежа. Преминаването през обтягащите вилки е плавно, с което се

постига  по-малко  съпротивление  на  мрежата.  При  по-меки  и  по-тесни  мрежи,
обтягането трябва да е по-силно, за да се изправи воденето на мрежата.

8. Надигнете формоващата и първата мека ролка.

9. Поставете мрежата върху ролките, така че тя да се формова по средата и да се
притисне от двете ролки.

10.Спуснете ролките, за да натиснете мрежата.

11. С  бутон  вдяване  от  дистанционният  пулт,  внимателно,  като  следите  процеса,
придвижете мрежата с профила, за да застанат по сонотрод лице. 

12.Вденете нишката за заваряване, като я промушите през датчика за откриване на
възел и през колелото, което е част от датчика за движение на нишката и дава
информация дали нишката не е скъсана. 

1403-0.0.0.0.00 ИЕ Лист 16 



13.Вденете нишката през извличащия механизъм.

14.Натиснете бутона на кутията за извличане на нишката, като преди това на изхода
сте поставили щпатула, за да може да се плъзне края на нишката.

15.Извадете нишката, като я прекарате под наковалнята.

16.На дистанционния пулт натиснете бутона за заваряване Генератор лице.

17.След като сте заварили нишката, с бутон вдяване придвижете мрежата и профила,
така че да застанат под следващия сонотрод.

18.По описания по-горе начин за заваряване на лице, направете заваряване на гръб. 

19.След като сте заварили двете страни на мрежата  към профила, затегнете гайките
в размотаващият механизъм. Ако не направите това, мрежата няма да се развива
правилно и опънато.

20.Придвижете внимателно профила с  бутон вдяване,  така че  да застъпи първата
изтегляща ролка.

21.Проверете дали в машината има вдянат следващ профил.

22.Проверете дали зареждащият модул (маса) е зареден правилно за автоматично
подаване.

23.Ако всичко е наред, може да стартирате процеса с натискане на бутон старт.
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Настройка за работа с профил   B   тип

1. На пулта за управление изберете екран две, чрез натискане на бутон ENTER.

2. С  натискане  на  бутон  F1,  изберете  профил  B (Profile  B).  Така  установявате
машината за изработка на този вид модул.

3. Поставете  профил  B и  го  вденете,  така  че  да  захване  две ролки след
формоващата.

4. Отворете формоващата ролка, така че да не влияе на мрежите. Тя не се ползва за
този вид профил.

5. Изберете подходящи и качествени мрежи с постоянни параметри.

6. Заредете  мрежата,  предназначена  за  гръб,  на  развиващия  механизъм  гръб.
Мрежата, предназначена за лице, заредете на развиващия механизъм лице.

7. В зависимост от широчината на мрежите, чрез гайките, поставете ролките така, че
средата на всяка от мрежите да преминава през средата на съответните водещи
ролки. Не затягайте гайките до край. Количеството мрежа, необходимо за вдяване,
трябва да може свободно да се извади. 

8. Вденете  мрежите  за  лице  и  гръб  по  подходящ  начин.  На  снимката  по-долу  е
показано вдяване на 140мм полутвърда  мрежа. Преминаването през обтягащите
вилки е различно,  с  което се постига необходимото съпротивление за правилно

водене на мрежата.  При по-меки и по-тесни мрежи, обтягането трябва да е по-
силно. При по-тежки и широки мрежи, обтягането трябва да е по-слабо.

9. Изместете механизмите за развиване, така че всеки да води съответната мрежата
на определеното място в профила.
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10.Надигнете двете силиконови ролки след отворената формоваща ролка.

11. Поставете мрежите от двете страни на профил B, така че да се притиснат от двете
ролки.

12.Спуснете ролките, за да натиснете мрежата.

13.С  бутон  вдяване  от  дистанционния  пулт,  внимателно,  като  следите  процеса,
придвижете мрежата с профила, така че да застанат по сонотрод лице. 

14.Вденете нишката за заваряване, като я промушите през датчика за откриване на
възел и през колелото, което е част от датчика за движение на нишката и дава

информация дали нишката не е скъсана. 

15.Вденете нишката през извличащия механизъм.

16.Натиснете  бутона  на  кутията  за  извличане,  като  преди  това  на  изхода  сте
поставили щпатула, за да може да се плъзне края на нишката.

17.Извадете нишката, като я прекарате под наковалнята.

18.На дистанционния пулта натиснете бутона за заваряване Генератор лице.

19.След като сте заварили нишката, с бутон вдяване придвижете мрежата и профила,
за да застанат под следващия сонотрод.

20.По описания по-горе начин за заваряване на лице, направете заваряване на гръб. 
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21.След като сте заварили двете страни на мрежата към профил B, затегнете гайките
в размотаващия механизъм. Ако не направите това, мрежата няма да се развива
правилно и опънато.

22.Придвижете внимателно профила с бутон вдяване, така че да застъпи първата от
извличащите ролки.

23.Проверете дали в машината има вдянат следващ профил.

24.Вдявайте профилите от тип B ръчно, на разстояние от около 50мм.

25.Ако всичко е наред, може да стартирате процеса с натискане на бутон старт.

Настройка за работа с профил   C   тип

1. Както беше упоменато по-горе, профил C е идентичен с профил B. Това е опция за 
производство на ръбохранители от профил B, с автоматично подаване на профила. Тази 
опция е предвидено да се използва при наличие на профили В с необходимото качество 
и параметри.

2. За да включите работата на механизма за автоматично зареждане, при избран 
профил B, натиснете F4 от екран две. На екрана ще се индицира Profile C и машината ще 
се установи за изработка на този вид модул.

3. Последвайте последователността за настройка на профил А.

Диагностични съобщения:

С  ветлинна колона:

На машината е поставена светлинна колона с два цвята – зелен и червен (фиг. 10).

фиг. 10. Светлина колона

Когато  мига  червената  светлина,  машината  е  спряла,  в  следствие  на  диагностично
съобщение. Заедно със светлинната колона, мига и стоп-бутона на панела за управление
и на дистанционния пулт.

Когато мига зелената светлина на светлинната колона, машината е в стоп режим. Стоп
бутона на панела за управление и на дистанционния пулт също свети.
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Когато зелената светлина на светлинната колона свети постоянно, машината е в работен
режим и произвежда профили.

Машината може да спре поради диагностично съобщение. В такъв случай, започва да
мига  червеният  сигнал на  светлината  колона,  червеният  стоп   бутон  на  панела  и  на
дистанционния пулт.

По-долу в таблицата са посочени всички диагностични съобщения.

Текст Причина Начин на отстраняване

TOTAL_STOP  Има бутон ТоталСтоп в натиснато
състояние.

Бутонът се освобождава.

NO_PRESSURE Липсва  захранване  с  въздух  или
налягането е по-ниско от 4 бара.

Възстановява  се  нормално
захранване  с  въздух,  по-голямо
от 4 бара.

Fiber broken Скъсана  нишка,  възел  в  една  от
двете  нишки,  или  нишката  е
свършила.

Възстановява  се  целостта  на
нишката.  Зарежда  се  правилно
през механизъма за изтегляне. 

No mesh Свършила мрежа, разхлабена или
развита ролка на единия от двата
механизъма за развиване.

Зарежда  се  с  нова  мрежа.
Възстановява  се  опъването  на
мрежата.

Profile Finish В заваряващия модул не е зареден
профил или следващият профил е
на  по-голямо  разстояние  от
предишния.

Проверява  се  зареждащата
маса. Зарежда се профил, който
да пресича контролния датчик.

Generator stop Генераторът  не  е  включен  или  е
спрян от защита. 

Изключете  и  включете
генератора отново.
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Настройка на датчици  :

Настройка на датчика на гилотината

При промяна на профила, положението на датчика на гилотината трябва да се настрои
механично. Това се налага поради разликата в профилите. 

Развийте подвижната плоча-носач на датчиците. 

За профил А, поставете подложките с надпис А в двете страни на подвижната плоча. За
профил B, поставете по-малките подложки с надпис B.

Завийте ръкохватката, за да повдигнете плочата с датчиците до упор. 

Блокирайте ръкохватката с допълнителната гайка.

 

фиг 11. 

Датчикът е  от тип предавател-приемник.  С подвижната плоча се  цели да се постигне
положение, при което краят му да е винаги открит. Мрежата не трябва да блокира лъча на
датчика, защото по този начин се подава сигнал, че няма профил. Ако има проблем с
работата на гилотината, променете положението на датчика.
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Настройка на датчиците на развиващия механизъм

В зависимост от количеството мрежа, развиващият механизъм работи с различна скорост,
за да осигури постоянна линейна скорост на мрежата, при еднакво натягане. Обратната
скорост се определя от положението на потенциометричен датчик, монтиран към рамото
с ролката с мрежа.

Фиг. 12

Настройка на потенциометричния датчик се налага само, ако е механично повреден и се
подменя с нов.

Не  променяйте  електрическите  и  механичните  връзки.  Монтирайте  новия  датчик  по
начина,  който  е  показан  по-горе  на  фиг.  12.  За  да  подмените  датчика,  следвайте
описаната по-долу последователност.

1. Освободете лоста от мрежата, така че да застане в долно изключено положение.

2. Сменете датчика с нов, като го закрепите на държача.

3. Поставете рамото с пружината, както е показано на снимката по-горе.

4. Не затягайте стопорните винтове на рамото на държача. 

5. Включете управлението.

6. На пулта, изберете екран две (фиг. 13):

7. фиг 13.

8. На екрана е показана стойност PS, определяща стойността на потенциометричните
датчици в положение свободни, при изключен долен изключвател. 

9. Завъртете потенциометричния датчик с плоска отвертка, така че, в зависимост от 
настойвания датчик, на екрана Lp или Rp да покаже стойност равна на Ps = 560 с 
точност + / - 1 % ( на екрана се вижда, че Rp позицията е в свободно положение).

10.Стегнете стопорните винтове на рамото, така че датчикът да не се размести.

11. Уверете се, че потенциометричният датчик не се е разместил при стягане. 
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12.Проверете правилната му работа, като го надигнете с ръка. При това движение, 
стойността трябва да намалява, в сравнение със стойността в долно крайно 
положение. Това показва, че при подмяната всичко е монтирано правилно.

Поддръжка на пневматиката

  Не извършвайте дейностите, описани по-долу, без да сте
изключили  машината  от  захранването  с  електричество  и
въздух.

За правилната работа на пневматичните задвижвания, използвайте захранване със 
изсушен въздух. Проверявайте всекидневно дали в кондензоотделителите има кондензат.

Ако се появи, източете го, като отворите кранчето при спрян въздух. Проверете 
захранващия въздух и дали изсушителите на компресора работят правилно.

Проверявайте маслените  казанчета и се уверете, че в тях има достатъчно масло. Ако 
маслото намалее под ¼ от височината на казанчето, долейте ново масло. Количеството 
масло, което се използва, е много малко. За това препоръчваме използването на 
качествени масла, които дават отличен ефект. 

Преди да започнете работа, почистете машината и намажете с тънко масло повърхостите 
и направляващите на гилотината – както вертикалните, така и хоризонталните.

Почистете двете направляващи на зареждащата маса и ги намажете с тънко масло. 
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