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Kullanım Kılavuzu 

Makineyi kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun 



TT60 Kullanım Kılavuzu Maripak Ambalaj ve Endüstri Mamülleri A.Ş. 2 
 

 

İçindekiler 
İçindekiler ................................................................................................................................................ 2 

Teknik servis ............................................................................................................................................ 5 

Garanti ..................................................................................................................................................... 6 

Emniyetiniz için ........................................................................................................................................ 7 

Paketiniz .................................................................................................................................................. 8 

Makine nasıl hazırlanır ............................................................................................................................ 9 

Makinenin güç bağlantısı ................................................................................................................... 10 

Hava bağlantısı .................................................................................................................................. 10 

Film besleme sistemi ......................................................................................................................... 12 

Bobin yerleştirme .......................................................................................................................... 12 

Bobin boşaltma ve tahrik ruloları .................................................................................................. 13 

Sarkaçlar ........................................................................................................................................ 13 

Film takma ..................................................................................................................................... 14 

Film sinyalleri ................................................................................................................................. 15 

Boyut algılama ................................................................................................................................... 16 

Sürekli kesme sistemi ........................................................................................................................ 17 

Sürekli kesme bıçak konumunu ayarlama ..................................................................................... 18 

Sürekli kesme pozisyon ayarı ......................................................................................................... 19 

Dik kesme çenesi ............................................................................................................................... 20 

Referanslama (home) prosedürü .................................................................................................. 20 

Etiket makinesi (Opsiyonel eklenti) ................................................................................................... 21 

Barkod okuyucu (Opsiyonel eklenti) ................................................................................................. 22 

Veri erişim hataları ........................................................................................................................ 23 

Reject Ünitesi (Opsiyonel eklenti) ..................................................................................................... 23 

Konveyör bantlar ............................................................................................................................... 24 

Acil stop prosedürleri ........................................................................................................................ 25 

Acil stop düğmesini reset etmek ................................................................................................... 25 

Acil stop butonu nasıl çalışır .......................................................................................................... 26 

Güvenlik kapı ve kapakları ................................................................................................................. 26 

Kapılar ve kapaklar nasıl çalışır ...................................................................................................... 26 

Kapılar ve kapaklar nasıl reset edilir .............................................................................................. 26 

Menü kullanım kılavuzu......................................................................................................................... 27 

Kontrol paneline giriş ........................................................................................................................ 27 



TT60 Kullanım Kılavuzu Maripak Ambalaj ve Endüstri Mamülleri A.Ş. 3 
 

 

Ana menü .......................................................................................................................................... 28 

Ayarlar sayfası ................................................................................................................................... 29 

Temel ayarlar ................................................................................................................................. 30 

Hız ayarları ..................................................................................................................................... 32 

Çene ayarları .................................................................................................................................. 33 

Sayaç / üretim hızı ......................................................................................................................... 35 

Paket ayarları ................................................................................................................................. 36 

Isı ayarları ...................................................................................................................................... 38 

Program ......................................................................................................................................... 40 

Teknik ............................................................................................................................................ 41 

Pozisyon ayarları ............................................................................................................................ 50 

Üretim................................................................................................................................................ 52 

Dil seçimi ........................................................................................................................................... 53 

Teknik ................................................................................................................................................ 54 

Bakım kılavuzu ....................................................................................................................................... 55 

Teflon bant değiştirme .................................................................................................................. 55 

Önleyici bakım tablosu ...................................................................................................................... 59 

Arıza giderme ........................................................................................................................................ 61 

Hata göstergeleri ve alarmlar ............................................................................................................ 61 

Servo sürücü alarmları ................................................................................................................... 61 

Asenkron motor hataları ............................................................................................................... 63 

Referanslama (homing) hataları .................................................................................................... 63 

Kontrol paneli (HMI) hataları ............................................................................................................. 64 

M320-SIK BESLEME HATASI ........................................................................................................... 65 

M321-MAKAS ALTINDA CİSİM VAR ............................................................................................... 65 

M322-ÇENE ÜSTÜ SENSÖRLERİ AKTİF OLDU ................................................................................. 65 

M323-ALT FİLM BİTTİ..................................................................................................................... 65 

M324-ÜST FİLM BOŞALTMA HATASI ............................................................................................. 65 

M325-ÜST FİLM BİTTİ .................................................................................................................... 66 

M326-ALT FİLM BOŞALTMA HATASI.............................................................................................. 66 

M327-ACİL STOP BASILI ................................................................................................................. 66 

M328-ÖN KAPAK AÇIK ................................................................................................................... 66 

M329-ÜST VEYA ALT POZİSYON DEĞERİ GİRİŞ HATASI ................................................................. 66 

M330-ALT KAPAK AÇIK .................................................................................................................. 66 

M331-SERVO KORUMA AKTİF ....................................................................................................... 67 



TT60 Kullanım Kılavuzu Maripak Ambalaj ve Endüstri Mamülleri A.Ş. 4 
 

 

M333-SAĞ SÜREKLİ KESME SERVO KORUMA AKTİF ..................................................................... 67 

M334-SOL SÜREKLİ KESME SERVO KORUMA AKTİF ...................................................................... 67 

M335-MAKSİMUM HAREKETSİZ ÇALIŞMA .................................................................................... 67 

M337, M338, M339, M340, M341, M342 FECONST HATALARI .................................................... 67 

Sürekli kesme hataları ....................................................................................................................... 68 

Sürekli kesme düzgün kesmiyorsa ................................................................................................. 68 

Dik kesme hataları ............................................................................................................................. 68 

Dik kesme çenesi düzgün kesmiyorsa ........................................................................................... 68 

Dik kesme çenesi hareket etmiyorsa ............................................................................................. 68 

Dik kesme çenesi doğru konumlayamıyorsa ................................................................................. 68 

Dik kesme çenesi ürünün üzerine basıyorsa ................................................................................. 69 

  



TT60 Kullanım Kılavuzu Maripak Ambalaj ve Endüstri Mamülleri A.Ş. 5 
 

 

Teknik servis 

 

Makinenizde oluşabilecek herhangi bir hasar ya da arıza durumunda aşağıdaki adrese başvurmanız 

önemle rica olunur. 

 

 

 

 

 

 

 

MARİPAK AMBALAJ VE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 

 

SERIFALİ MAHALLESI, 

SERDIVAN SOKAK, NO:60 

UMRANIYE, 34775 ISTANBUL  

TURKEY 

 

PHONE : + 90 216 365 85 70 Pbx 

FAX : + 90 216 365 54 44 

E-MAIL : info@maripak.com 

WEB : www.maripak.com 
  

mailto:info@maripak.com
http://www.maripak.com/
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Garanti 

 

Bu makine, üretici firma tarafından, teslim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1 yıl boyunca 
garantilidir. Garantiye ilişkin her türlü işlem makinenin satın alındığı firma/şahıs ile resmi faturanın 
kesildiği dağıtıcı veya satıcı arasında gerçekleşir. 
 
Üretici firma olarak makine üzerinde bulunan her türlü hatalı veya kusurlu parçayı garanti ediyoruz. 
Makinenin bu garantisi aynı zamanda tamir işlemini de kapsamaktadır. Eğer tamir işlemi müşterinin 
adresinde gerçekleşmiş ise, güncel servis ücreti alıcıya ücret tahakkuk ettirilir. Ancak bu her türlü 
kusurlu veya hatalı parçanın değişimi ücretsiz olarak yapılır. Makineler yetkisiz insanlar tarafında 
açılmamalıdır. Sadece yetkili bayii veya servis yetkilisi tarafından makineniz açılabilir. Herhangi bir 
kusurlu parçanın ücretsiz değişebilmesi için parçanın üretici firmaya iade edilmesi gerekir. 
 
Üretici firma veya yetkili acente aşağıdaki durumlar ortaya çıktığında sorumluluk kabul etmezler: 

• Eğer makine kullanım kılavuzundaki talimatlara aykırı olarak hizmete alınmış ise, 

• Elektrik tesisatı yetersiz ve yanlış ise, 

• Herhangi bir yanlış elektrik bağlantısı, yanlış taşıma gibi durumlarda doğabilecek kaza 
sonucunda kişilere ve mallara gelebilecek her türlü zararlarda, 

• Aşağıda belirtilen sarf malzemeleri talep edildiğinde veya bu malzemeler ile ilgili bir talep 
olduğunda: 

 
Sarf Malzemeleri: Kesme teli, lastik, teflon şerit, kesme yatakları ile buna bağlı köşe ve yan 
bağlantıları 
 

• Makine kullanım kılavuzunda belirtilenin dışında yanlış şekilde kullanılırsa, 

• Yetkili personel haricinde makine üzerinde değişiklik yapılırsa. 
 
Bu kılavuz, satıldığı her ülke için genel olarak o ülkenin ana dilinde anlaşılır şekilde sunulmuştur. 
İngilizce kullanım kılavuzu da bulunan makineler hakkında doğabilecek itilaflarda, bilgi eksikliği hiç bir 
şekilde dikkate alınmayacaktır.  
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Emniyetiniz için 

 

Makinenizin elektrik bağlantısını yapmadan önce lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyun. 

 

• Makinenizi makinenin arka etiketindeki voltaja ve elektrik paneline uygun bir prize bağlayınız. 

• Elektrik hattının bağlı olduğu noktada yeterli akım ve gücün bulunduğunu kontrol ediniz. Ayrıca 

bu hatta bağlı sigortaların yeterli ve emniyetli olduğundan emin olunuz. 

• Makineyi fişe takmadan önce makinenin bulunduğu zemini kontrol ediniz. Makinenizin 

yerleştirildiği ortam aşırı nemli ve ıslak bir zemin olmamalıdır. 

• Makinenin arka tarafında ısı odasının arka bölümüne dokunmayınız, sıcaktır. 

• Lütfen makine üzerinde muhtelif yerlerde bulunan uyarı sembollerine dikkat ediniz. 

• Ekipman yerleştirildikten ve kurulduktan sonra makineyi sabitlemek için, ön tekerleri 

kilitleyiniz 
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Paketiniz 

 

Aşağıda belirtilen parçaların tümünü teslim aldığınızdan emin olunuz. 

 

• KURULUM VE KULLANIM KLAVUZU 

• EKİPMAN 

• 1 ‘ER PARÇA TEFLON VE LASTİK 

 

Makinenin yerleştirilmesi: 

 

 

 

Makinenin tahta paletler aracılığıyla yerleştirilmesi gerekmektedir. Makinenin paletlerle taşınması için 
forklifte ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

Olası hasarlardan kaçınmak için forkliftin makineye sağlam bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz. 

 

Makinenin yerleştirilmesinden önce ve sonra meydana gelen hasarları rapor etmeniz ve taşımacı 

firmaya iletmeniz gerekmektedir. 
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Makine nasıl hazırlanır 
Makinenin Layout Planlaması aşağıdaki proje görselinde görüldüğü gibi olmalıdır. 

 

 

Paketinizi açtıktan sonra aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekir.
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Makinenin güç bağlantısı 

Gerekli güç bağlantısı, makinenin ana seri numarası plakasında belirtilmiştir. Gerekli güç kaynağını 

buradan kontrol edin ve doğru kablo kesitine göre güç kablosunu hazırlayın. 

 

Bu işlem yetkili bir elektrik uzmanı tarafından yapılmalıdır. 

 

 

Hava bağlantısı 

Makine iki farklı işlem için havaya ihtiyaç duyar. 

1. Sürekli kesme sisteminde filmi karşılayan makas sistemi 

2. Sürekli kesme yapıştırma ve bıçak ünitesi 

3. Var ise opsiyonel yazıcı ünitesi etiket basma kolu 

4. Kolay film besleme ünitesi 

Hava bağlantısını hazırlama 

Sürekli kesme Sistemi hava basıncı ile çalışır. Hava basınç regülatörü ve yağ haznesi aşağıda 

gösterildiği gibi birbirine bağlanır. 

 

 
 

Hava basıncı nasıl ayarlanır 

 

Regülatörü çekerek, hava basıncı seviyesini ayarlayabileceksiniz. Basınç seviyesini ne kadar 

ayarlamanız gerektiğine bağlı olarak sağa veya sola çevirin. İdeal basınç seviyesi olarak 100 PSI veya 7 

bar tavsiye ediyoruz. 
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Gerekli basınç seviyesine ulaştığınızda regülatörü geri itin. 

 

 
 

Mavi pimi aşağıda gösterildiği gibi iterek regülatörü kilitleyin. 
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Film besleme sistemi 

 

Makinenizin elektrik ve hava bağlantısı 

tamamlandıktan sonra film bobinlerini 

yerleştirmeniz gerekir. TT60 Paketleme 

Makinesi üst ve alt olmak üzeri iki film bobini 

ile çalışır. Film bobinleri çekmeceli sistemi 

çekerek soldaki resimde görüldüğü gibi 

yerleştirilir. 

 

 

 

Çekmeceler raylar üzerine yerleştirilmiştir. Bu raylar yanda 

görülen düğmeler ile kilitlidir. Çekmeceleri çekmek için 

düğmeyi yukarı kaldırarak kilidi açınız. Filmi tamamen geçirip 

çekmeceyi ittikten sonra aynı şekilde kilitlemeyi 

unutmayınız.  

 

Bobin yerleştirme 

 

 

Film bobini motor ve sensor kontrollü bir sistem 

ile tahrik edilir. Yanda görüldüğü gibi üst ve alt 

bobinleri yerleştiriniz. 

 

 

 

Film bobini tam orta 

konuma yerleştirilmelidir. Aksi takdirde büyük paketlerde film ölçüsü bir 

taraftan yetersiz kalabilir. Yandaki resimde görüldüğü gibi film bobini 

yatağında bulunan mezura yardımı ile bobin konumunu tam 

ortalayabilirsiniz. Bobini yerleştirdikten sonra dayama çubuklarını sabitleyip 

sıkınız. 
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Bobin boşaltma ve tahrik ruloları 

Bobinler tarik rulolarının üzerine yerleştirilir. Bu rulolar sarkaçlardan aldıkları bilgiye bağlı olarak 

makine film beslerler. 

  

Üst bobin tahrik ruloları Alt bobin tahrik ruloları 

Sarkaçlar 

 

Makine film ihtiyacını ilk sarkaçlarda 

bulunan film üzerinden giderir ve 

sarkaçlar başlangıç seviyesi olarak dikey 

konumda bulunur. Sarkaçlardaki film 

makineye iletildikçe sarkaçlar yanda 

gösterildiği gibi hareket ederler. 

Sarkaçların bağlantı noktalarında ise film 

bobinine tahrik emri veren sensor 

bulunur. Sarkaç konumunu 

değiştirdiğinde sensörün karşısında bulunan yarım ay, sarkaç ile dönmeye başlar ve belli bir açı 

sonrasında sensor aşağıda gösterilen yarım ayı göremez ve bobin tahrik rulolarını tetikler. Böylece 

bobin motoru çalıştırır ve makineye film besler.  

  



TT60 Kullanım Kılavuzu Maripak Ambalaj ve Endüstri Mamülleri A.Ş. 14 
 

 

Film takma 

TT60 Paketleme makinesinde tek katlı film kullanılır. Paketin üst yüzeyindeki film üst bobinden, alt 

yüzeyindeki film de alt bobinden sağlanır. 

Üst film bobini 

Üst bobini yerleştirdikten sonra aşağıdaki şemada belirtildiği gibi filmi takınız. 

 

 

Üst kolay film besleme 

Kolay film besleme mekanizması, ürün dik kesme 

çenesinden geçerken filmi motorlu ve pnömatik silindir 

yardımı ile ilerleten bir mekanizmadır.  

 

Alt film bobini 

Alt bobini yerleştirdikten sonra aşağıdaki şemada belirtildiği gibi filmi takınız. 
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Alt kolay film besleme 

Üstteki kolay film besleme mekanizmasına kıyasla, alt kolay 

film besleme ünitesi tahriki, motorla sağlanmaz. Ancak 

besleme konveyör bandının motor sistemi tarafından tahrik 

edilir. Ürün, sensor tarafından algılandığında, alttaki kolay 

film sürücüsü filmi ilerletir. 

 

 

Film sinyalleri 

Üst film ön boşaltma (Motor çalışma süresinin gecikmesi) 

 

Bu özellik sarkaç pozisyonunu 

değiştirmeden film motoruna ekstra 

boşaltma emri verir. 

Sarkaç sensörü tetiklendiğinde film 

motoru devreye girer ve film 

boşaltır. Bu motorun devreye girme 

süresi optimize edilebilir. Üst bobin 

ön boşaltma ile film motoruna 

gecikme verilerek belirtilen süreç 

boyunca fazladan film boşaltması 

sağlanabilir. Özellikle yüksek 

ürünlerde filmdeki gerginliği 

azaltmak için kullanılan bir özelliktir. İhtiyaca göre 0,1-0,3 sn arasında bir değer tavsiye edilir. 

“Film Bitti” algısı ve ayarlar 

 

Film bobini bittiğinde sistem otomatik tespit 

eder. Ancak bu tespit yöntemi fiziksel bir 

kontrol değil, sensor kontrolü ile sağlanır. 

Aşağıdaki prensiple çalışır: 

Sürekli kesme sistemi çalışır konumda iken, 
salıncaklar belli bir süre boyunca film 
besleyemiyorlarsa sistem alarm verir. Bu 
süreç yanda gösterildiği gibi Temel Ayarlar 
sayfasında ekran üzerinden yapılır. 
 
Örneğin; “Üst Bobin Bitti Toleransı” maksimum çalışma süresi 3 sn olarak girilebilir. Ürün dik çenede 
algılandıktan 3 sn sonra hala salıncaklarda tepki yok ise, Film Bitti Alarmı devreye girecektir. Burada 
belirlenen zaman dilimi ne çok uzun ne de çok kısa olmalıdır. Çok kısa olursa, bu alarm sıklıkla 
devreye girecektir. Uzun olduğunda ise bekleme zamanını uzatacaktır. 2-3 sn tavsiye edilen süreçti. 
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Boyut algılama 

TT60 paketleme makinesi, rastgele ürün ölçüleri ile beslendiğinde farklı ambalaj boyutlarına uyum 

sağlaması açısından en büyük avantaja sahiptir. Besleme bandı ile paketleme makinesi arasında, 

paketin boyutlarını algılayan ve bu bilgiyi sürekli kesme ünitelerine ileten bir ışık bariyer sensörü 

bulunmaktadır. Sürekli kesme üniteleri, uygun boyutta paket oluşturmak için konumlarını bariyer 

sensöründen aldıkları bu bilgiye göre adapte ederler. 

 

Boyut tarama özelliği, gerekmediği takdirde kapatılabilir.  

Paketlenecek ürünler eğer benzer ölçülerde 

ise, bu özellik ekran üzerinde Paket Ayarları 

sayfasından KAPALI konumuna alınabilir. 

Böylece, sürekli kesmeler sabit konumda 

olacaklardır ve ürün giriş bölümünden direk 

paketleme alanına geçiş yapacaktır. Sürekli 

kesme ünitelerinin konumları 

değişmeyeceğinden, burada vakit 

harcanmayacak ve daha hızlı çalışma imkânı 

sağlayacaktır. Boyut tarama sensörünün 

kapatılabilmesi için ürünlerin hep sabit veya çok yakın ölçülerde olmaları gerekir. 
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Sürekli kesme sistemi 

 

Sürekli kesme ünitesinin yatay ve dikey hareketleri iki ayrı motor üzerinden yönetilir. Sürekli kesme 

üniteleri ön (kontrol paneli tarafı) ve arka olmak üzere makinenin ana gövdesine bağlıdırlar. Ö sürekli 

kesme ürün akış yönüne göre sol taraf, arka sürekli kesme de sağ taraf olarak da adlandırılır. 

İki sürekli kesmenin yatayda yaklaşıp uzaklaşma hareketleri tek motor ile yönetilir. Dikeyde 

hareketleri ise her iki sürekli kesme üniteleri üzerinde bulunan dikey hareketi sağlayan motorlar ile 

sağlanır. Detaylı bilgiye Pozisyon Sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.  

 

Sürekli kesme ünitesinin iki temel özelliği vardır: paketin oluşturulması ve firenin atılması. Aşağıda 

soldaki resim firenin atılmasını sağlayan kayışları, sağdaki resim ise paketi diken ve ilerleten kayışları 

gösterir.  

 

  

 

Soldaki resimde 1 numara ile gösterilen motor, 

sürekli kesme ünitesinin üst gövdesindeki fire ve 

kesme kayışların hareketini sağlar. 2 numaralı motor 

ise aynı şekilde alt gövdedeki fire ve kesme 

kayışlarının hareketini yönetir. 

Fire alt ve üst gövde arasındaki boşluktan hareket 

ederek fire kayışları ile fire konveyör bantına taşınır. 

Soldaki resimde film akış yönü sağdan soladır. 

 



TT60 Kullanım Kılavuzu Maripak Ambalaj ve Endüstri Mamülleri A.Ş. 18 
 

 

Ürün dik kesme çenesinden geçtikten sonra ilk olarak 

sağdaki resimde gösterildiği gibi makas şeklindeki 

pnömatik bir yöntem ile karşılanır. Her yeni ürün 

geldiğinde sürekli kesme gövdesine bağlı makaslar 

kapanır ve filmin sıkışmasını sağlar. Bu makas sisteminin 

üst ve alt montajı aynıdır. Üst makasta bulunan kayışın 

hareketi üst göve motoruyla (motor #1), alt kayışın 

hareketi de alt gövde motoruyla (motor #2) tahrik edilir. 

 

Soldaki resim sürekli kesme ünitesinin bıçak 

bölgesini gösterir. Kesme ve yapıştırma işlemleri iki 

aşamada gerçekleşir. Resimdeki film akışı soldan 

sağa doğrudur. Film ilk olarak makaslar ile 

karşılandıktan sonra 2 ve 3 numara ile gösterilen 

kısımda teflon bant ile yapıştırılır, ardından 1 

numarada bulunan sıcak bıçak ile de kesilir, 

böylece fire ve paket birbirinden ayrılır. Üst ve alt 

kayış montajı tamamen aynıdır ancak gerek yapıştırma gerek de kesme ünitelerinde üst montaj 

pnömatik sistem ile paket geldiğinde aşağı iner, çıktığında yukarı kalkar. Böylece sürekli ısı verilmemiş 

olur ve mekanik parçalar ısıdan dolayı zedelenmezler. Alt motaj hep sabittir. 

Sürekli kesme bıçak konumunu ayarlama 

 
Sürekli kesme bıçağı pnömatik bir sistem ile paket 
geldiğinde aşağı iner. Kesmenin yapıldığı konumda 
hem dikeyde hem de yatayda ayarlanabilir. 
Dikeydeki yüksekliği 1 numaralı düğme, yataydaki 
konumu da 2 numaralı düğme ile ayarlanır. 
Kullanılan film kalınlığına göre dikey pozisyonun 
düzeltilmesi gerekebilir. Yatayda ise, bıçağın 
konumuna bağlı olarak yapıştırma şeriti kalınlığı 
inceltilebilir veya kalınlaştırılabilir. 
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Sürekli kesme pozisyon ayarı 

 

Ön (akış yönüne göre sol) veya arka (akış yönüne göre sağ) sürekli kesmelerin yatayda ve dikeydeki 

pozisyonları Pozisyon Sayfasında aşağıda görüldüğü gibi ayarlanabilir. 
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Dik kesme çenesi 

Dik kesme çenesi aşağıda gösterildiği gibi sıcak bıçak ile kesim yapar. Bıçak kesme çenesinin üst 
montajında yer alır. Alt montajında ise silikon ve teflon bant bulunur. Teflon bant silikon yatağın 
üzerinde yapıştırılır ve plastik filmin artık bırakmadan kesilmesini ve yapışmasını sağlar. 
 

 
 

 
 
 
 
Dik kesme ısıtıcıları yanda görüldüğü gibi koruyucu 
siperliklerin arkasında bulunur.  
 
 
 
 

 
Solda görülen sensorler çene altında beklenmeyen bir ürün kaldığında 
aktive olurlar ve ekranda çene sensörü alarmı verirler.  
 
 
 
 
 

Referanslama (home) prosedürü 

 

Home pozisyonu nedir? 

Makine ilk çalıştırıldığında servo motora başlangıç noktası tanımlanır. Motor bu pozisyonu sıfır 

noktası olarak algılar ve hedef konumu bu sıfır noktasında göre hesaplar. Bu konuma sıfır noktası ya 

da referans (home) pozisyonu denir. Motorun her pozisyon kaybında tekrar referans (home) 

pozisyonuna gidip konumu sıfırlamak gerekir. 

Dik kesme çenesi ve sürekli kesme üniteleri için referans pozisyonunun konumu çok önemlidir. Bu 

konuma göre belirtilen ölçülerde çene açılır ve kapanır. 
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Etiket makinesi (Opsiyonel eklenti) 

 
TT60 elektronik ticarete entegre edilebilen bir 
paketleme makinesidir. Bu amaçlı makine içine etiket 
makinesi yerleştirilebilir. İki faklı çözümde etiket 
makinesi mümkündür. Hazır etiket basabilen etiket 
makinesi veya veri tabanı ile entegre Yaz & Yapıştır 
etiket makinesi kullanılabilir.  
 
 
 
 
 

 
Her iki çözümde de etiket pnömatik bir kol aracılığıyla 
kesme çenesini ürün geçtikten hemen sonra çene 
paketin arka dikişini tamamlarken yapıştırılır. Dolayısıyla 
çene hareketi ve etiket basma işlemleri aynı anda 
gerçekleşir. 
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Barkod okuyucu (Opsiyonel eklenti) 

 
 
 
Yaz & yapıştır etiket makinesi ile entegre çalışma 
üzere bir veya birden fazla barkod okuyucu paketleme 
makinesinin sistemine yanda görüldüğü gibi birden 
fazla entegre edilebilir.  
 
 
 
 
 
Oluşabilecek en basit senaryoda ürün üzerindeki 

barkod paketleme makinesine girmeden bir barkod okuyucu ile okunup Depo Yönetim Sistemi’nde 
(Warehouse Management System – WMS) bir bilgi ile eşleştirilip, eşleşen bilgi paketleme makinesinde 
yaz & yapıştır etiket makinesi ile basılabilir ve paketin üzerine yazılabilir.  
 
Bu süreçte barkodu okunan ürünün eşleşen 
etiketi, etiket makinesinin ucunda hazır olarak 
bekletilir ve ürün geldiğinde pnömatik kol ile ürün 
üzerine yapıştırılır. Bu süreç için en hassas olan 
konu barkod okuyucunun WMS ile haberleşme ve 
bu haberleşmenin etiket makinesine iletilmesinde 
geçen süreçtir. Bu süreç proje ekipleri tarafından 
doğru yönetilmelidir. 
 
Barkod okuyucu talebe göre ürünün üzerindeki 
veya yan yüzeyindeki barkodu okuyabilir. Yanda 
görülen görselde ürünün yan yüzeyindeki barkod okunmaktadır. 

 
Barkod okuyucu ürünün geldiğinde hemen öncesinde 
yerleştirilen sensör ile tetiklenir ve aktive olur. 
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Veri erişim hataları 

 
Barkod okuyucu ve yaz & yapıştır etiket makinesi ile çalışan bir sistemde en ideal durumda aşağıdaki 
senaryo gerçekleşir. 
 

1. Ürün barkodu doğru bir şekilde okunur 
2. Okunan barkod bilgisinin WMS’te bir karşılığı vardır.  
3. Etiket basılır ve ürün için hazırda bekler.  
4. Etiket başarılı bir şekilde uygulanır.  

 
Bu senaryonun akışını bozabilecek iki veri erişim hatası gerçekleşebilir. 
 

• OKUNMADI HATASI (NO READ ERROR) : Eğer ürün barkodu okunamazsa, sistem 24V’luk bir 
sinyal ile makineyi durudur.  
 

• VERİ YOK HATASI (NO DATA ERROR) : Eğer okunan barkodun WMS’te bir karşılığı yoksa, 
sistem 24V’luk bir sinyal ile makineyi durdurur.  

 

Böyle bir durum karşılaşıldığında iki seçenek mevcut: operatör hatalı ürünü ayırabilir ve makineye 

yeniden start verebilir veya bir reject ünitesi ile hatalı ürün paketleme hattından uzaklaştırılabilir. 

 

Reject Ünitesi (Opsiyonel eklenti) 

 
Yukarıda belirtilen veri erişim hatalarında sistemin durmasını ve durmadan kaynaklı bekleme 
süreçlerini engellemek için, reject ünitesi ile defolu ürün sistemden uzaklaştırılabilir. Böylece 
herhangi bir operatör dahil olmadan sistem otomatik olarak çalışabilir ve operatörün hatalı ürünleri 
biriktirme şansı olur. 
 

 
Depo Yönetim Sistemi’ne (WMS) erişim müşteri sorumluluğundadır. Veri 
paylaşımı, entegrasyonu ve erişimi ile ilgili konuların müşteri veri tabanına hâkim 
uzman yazılım ekipleri tarafından sağlanması gerekir. Yukarıda belirtilen veri 
hataları dışındaki hatalar makinenin genel özellikleri dışındadır. Talep üzerinde 
projelendirilir. 
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Konveyör bantlar 

Makineye bağlı bütün konveyör bantların ayar cıvataları vardır.  

 

 
 

Aşağıdaki görselde olduğu gibi, konveyör bantlardaki gerginlik seviyesi resimde gösterilen civatalar 

üzerinden sağlanır.  

 

 
 

Hangi yöne doğru olacağı nasıl kara verilir: 

Eğer konveyör bantınız sağ yöne doğru dönüyorsa, cıvatayı sağa döndürerek bant gerginliğini 

arttırabilirsiniz. Sola doğru döndürerek de gerginliği azaltılabilir. Çok gergin veya çok gevşek olması 

doğru değildir. 

 

 

 

Uyarı:   

Aşırı gergin bantlar, mil ve rulmanlara çok fazla yükleme yapacağı için zedelenme 

meydana getirebilir. 
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Acil stop prosedürleri  

 

Acil stop düğmesi basıl olduğunda sistem durur. Makinenin ana 

güç kaynağı izole edilir, sadece ekranda uyarı verebilecek kadar 

güç sağlanır.  

Acil stop düğmesi basıldığında ekranda uyarı alarmı M324 görülür. 

M324 Acil Stop Basılı sayfasından detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. 

 

 

Opsiyonel acil stop halatı: 

  Acil stop halatı uzun konveyör bantlar üzerinde 

gerilebilen opsiyonel bir bağlantıdır. Uzun konveyör 

bant sistemlerinde projede talep edildiği takdirde 

konveyör bantlara acil stop düğmesi yerine 

eklenebilir. Bu halat çekildiği taktirde bütün sistem 

durur.  

 

 

 

Acil stop düğmesini reset etmek  

1- Kırmızı reset düğmesini basınız. 

 

 
 

2- Ekrandan aşağıdaki işaret basarak reset ediniz.  
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Acil stop butonu nasıl çalışır 

Çift kontaklı emniyet sistemi kapalı devre prensibi ile çalıştığından, acil stop butonunun kontrolü için 

bir arada (2 ve 3) iki LED olacaktır. 

Acil durum düğmesi tekrar serbest bırakıldığında, sıfırlama düğmesine ve HMI üzerindeki kontrol 

düğmesine basmanız, ardından 1 + 2 + 3 yanarken güvenlik rölesindeki LED'lere basmanız gerekecektir. 

➢ Acil durum düğmesine basılmışsa, 

• Tüm sistem durur, 

• Alarmları ve mesajları onaylamak için komut sistemi (24V DC) 

gücü aktif olacaktır. 

• Ana güç izole edilecek, güvenlik rölesinin sadece Nr: 1 LED'i aktif 

olacaktır. 2 + 3 kapalı olmayacaktır. 

➢ Acil durum düğmesi serbest bırakılmış ve sıfırlama 

• Yukarıdaki gibi uygulanan prosedürler, LED'ler 1 + 2 + 3 olacak 

şekilde yanar ve sistem hazır konumda olacaktır. 

Güvenlik kapı ve kapakları 

Tüm kapı ve kapakları güvenlik sistemi ile donatılmıştır.  

Bunlar yaklaşım sensorleridir ve bu amaçla üretilirler. Kapılardan biri açılır açılmaz 

kapalı devre kesilir ve aşağıdaki önlemler alınır: 

➢ Otomatik Modda: (Makine otomatik koşullarda ise) 

• Tüm makine durur. 

➢ Manuel Modda: 

• Dik çene gibi sistemin hareketli, sıcak ve tehlikeli aksamları devre dışı bırakılır. 

• Sürekli kesme üniteleri manuel düğmelerin kontrolüyle çalışabilir. 

Kapılar ve kapaklar nasıl çalışır 

Kapılar kapatıldığında güvenlik anahtarının (A2) tetiklenmesi gerekir. Çift 

kontaklı emniyet sistemi ile kapalı devre prensibi olduğundan, kapı ve 

pencerelerin kontrolü için bir arada (2 ve 3) iki LED olacaktır. Tüm kapılar 

kapandıktan sonra 1 + 2 + 3 olarak LED’ler yanar. 

Kapılardan veya kapaklardan biri açıksa ve tüm sistem durursa sadece Nr: 1 aktif 

LED olacaktır. 

➢ Otomatik Modda: (Makine otomatik koşullarda ise) 

• Tüm makine durur. 

➢ Manuel Modda: 

• 2 + 3'ün LED'leri aktif olmasada, sistem film geçirme ve yeni film 

yükleme gibi kısmen çalıştırılabilir. Kapılar kapatıldığında güvenlik anahtarının (A2) 

tetiklenmesi gerekir. 

Kapılar ve kapaklar nasıl reset edilir 

Sistemi tekrar sıfırlamak için, sadece kapıları kapatmanız yeterlidir ve otomatik olarak sistem 
sıfırlanacak ve yukarıdaki 1 + 2 + 3 LED'ler tekrar AÇIK olacaktır. Makineyi etkinleştirmek için "START" 
prosedürlerini veya "Manuel Mod" prosedürlerini kullanmanız gerekecektir.  
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Menü kullanım kılavuzu 

Kontrol paneline giriş 

 

Bu sayfa ekran çalıştırıldıktan sonra açılacak olan ilk sayfadır. Bir sonraki sayfaya geçebilmek için ekrana 

dokununuz. 

 

 

ALT EKRAN KISAYOL DÜĞMELERİ: 
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Ana menü 

 

 

Dört temel özellik bulunmaktadır: 

 

AYARLAR: Bu ayar düğmesi sayesinde bütün çalışma ve kurulum ayarlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 
 

ÜRETİM: Makinenin OTOMATİK moda geçebilmesi için basılması gereken düğmedir. 

 

DİL SEÇİMİ: Dil seçeneklerine buradan ulaşabilirsiniz. 

 

TEKNİK: Bu düğme makinenin teknik veri giriş ve çıkışlarına ulaşım sağlayan şifreli erişim düğmesidir. 

111 kullanıcı şifresi ile giriş yapabilir. 
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Ayarlar sayfası 

 

 
 
BU SAYFA MAKİNENİN ÇALIŞMASI İÇİN GÜNLÜK KULLANIMDA İHTİYAÇ DUYULAN SAYFADIR. 

TEMEL AYARLAR: düğmesi, daha sık değiştirilen parametre ayarlarına kıyasla genellikle çok nadiren 
veya daha uzun sürede yalnızca bir kez değiştirmeniz gereken ayarların yapıldığı bölümdür. 

HIZ AYARLARI: Tüm hız parametrelerine buradan ulaşılır. 

ÇENE AYARLARI: Servo-motor ile yönetilen dik kesme çenesi parametrelerine buradan ulaşılır.  

SAYAÇ/ÜRETİM HIZI: Üretim hızınızı ve günlük kapasitenizi buradan öğrenebilirsiniz. 

PAKET AYARLARI: Buradan paket için gerekli ayarlara ulaşabilirsiniz.  

ISI AYARLARI: Paket oluşumu için gerekli sıcaklık ayarları buradan yapılır. 

TEKNİK: Teknik servis ve makinenin fabrika ayarlarına dönmek için buraya başvurunuz. 

POZİSYON AYARLARI: Sürekli kesme ünitelerinin yatay ve dikey pozisyon ayarları buradan yapılır. 

PROGRAM: Parametreleri faklı program adları altında hazır olarak buradan kaydedebilirsiniz. 
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Temel ayarlar 

 

ALT KOLAY FİLM BESLEME: Bu buton üst kolay film sürme mekanizmasını aktive/deaktive eder. 

Detaylı bilgi için Alt kolay film besleme bölümüne başvurunuz. 

ETİKET MAKİNESİ: Bu buton ile etiket makinesi aktive/deaktive olur. Etiket uygulanası kullanmayacağı 

zamanlarda buradan kapatabilirsiniz.  

MAX. HAREKETSİZ ÇALIŞMA: Bu özellik açıldığında makinenin bütün ısıtıcıları belli bir zaman sonra 

kapatılacaktır. Bu zaman dilimini bir alt seçenek üzerinden belirleyebilirsiniz. Böylece makine 

kullanılmadığında ısıtıcılar soğumaya geçer. Metal ve kauçuk aksamlar böylece aşırı ısıdan zarar 

görmez. 

“MAKAS ALTI CİZİM VAR” GECİKME: Ürün dik kesme çenesini geçtikten hemen sonra paketin 

kenarlarının dikilebilmesi için makas şekildeki pnömatik sistemler ile sürekli kesmelerin içine doğru 

sıkıştırılırlar. Bu makas mekanizması, ürün dik çeneyi geçtikten birkaç saniye sonra kapanır. Paketin 

dik çeneyi geçmesi ve makasların kapanması arasındaki bu süreç gecikme olarak tanımlanır ve tavsiye 

edilen 2 sn’dir. 

MAKAS START GECİKMESİ: Film besleme makasları, ürün sürekli kesme bölgesini tam olarak 

geçtikten sonra tekrar açılacaktır. Bu açılma ani ürün ihtiyaçlarına göre optimize edilebilir. MAKAS 

START GECİKMESİ ile makasın açılmasına gecikme komutu verilebilir ve böylece makaslar, ürün 

geçtikten sonra belirtilen süre kadar daha bekleyip açılacaklardır. Uzun ürünlerde kullanılması tavsiye 

edilir. 

ÜST FİLM GERİ HAREKET: Bu buton üst kolay film besleme özelliğini aktive/deaktive eder. Detaylı 

bilgi için Üst kolay film besleme bölümüne başvurunuz.  

FİLM ÜFLEME BAŞLAMA GECİKMESİ: Alt kolay film besleme ünitesine bağlı hava üfleme nozzleları 

bulunur. Bu aparatlar sayesinde ürün dik kesme çenesine gelmeden hemen önce filme hava ile iterek 

ufak bir yön verilmiş olur. Hava üfleme işleminin başlama anı, ürünün ihtiyacına bağlı olarak 

geciktirilebilir.  
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ÜST FİLM ÖN BOŞALTMA [sn.]: Normal çalışma programında sarkaçlar her yatay konuma geldiklerinde 

sensor tetiklenir ve film besleme motoruna çalışma emrini iletir. Böylece film bobin motoru sadece 

sarkaçlarda dolanmış olan film bittiğinde çalışır. Bazı ürünlerde çene ve ürün arasında oluşabilecek film 

gerginliğini azaltmak için normalin üzerinde film beslemek gerebilir. ÜST FİLM ÖN BOŞALTMA 

özelliğinde verilecek ekstra süre kadar bobin motoru film sağlar ve gerginliği azaltır. Özellikle yüksek 

ürünler ihtiyaç duyulan bir özelliktir.  

ALT FİLM ÖN BOŞALTMA [sn.]: Yukarıya bakınız. 

ÜST FİLM HATA MAX [sn.]: Film besleme motoru tetiğini sarkaçtan alır. Sarkaç üst konuma geldiğinde 

sensor karşına gelir ve film besleme motoruna çalışma emri iletilir. Şayet her hangi fonksiyon 

bozukluğu, film kopması vs gibi durumlar bu kominikasyon zinciri bozulabilir ve film besleme motoru 

çalışmaya başladır. ÜST FİLM HATA MAX ile verilen değer yardımıyla bu tarz durumlarda oluşabilecek 

hatalara karşı belli bir tolerans süresi belirlenebilir ve bu süre sonunda sistem ALARM moduna geçer. 

Daha fazla bilgiyi M324-ÜST FİLM BOŞALTMA HATASI başlığında bulabilirsiniz. 

ALT FİLM HATA MAX [sn.]: Yukarıdaki özellik ile benzer şekilde çalışır. Alt film besleme motoruna 

verilen hata tolerans sürecidir. Oluşabilecek hatalar sonu şayet al film motoru çalışmaya başlar ise, 

burada verilen süre sonrasında sistem M326-ALT FİLM BOŞALTMA HATASI verecektir. Detaylı bilgiye 

bu başlı üzerinde ulaşabilirsiniz. 

ÜST “BOBİN BİTTİ” TOL [sn.]:  Üst film bobini bittiğinde belli bir süre sonrasında sistem M325-ÜST FİLM 

BİTTİ alarmı verecektir. Sürenin uzunluğunu buradan ayarlayabilirsiniz. 

ALT “BOBİN BİTTİ” TOL [sn.]: Alt fil bobini için yukarıdaki özelliğin benzeridir. Alt film bobini bittiğinde 

sistem M323-ALT FİLM BİTTİ alarmı verecektir. 

SÜREKLİ KESME YUKARI GECİKME [sn.]:  

Sürekli kesme bıçağını yüksek sıcaklığına karşı korumak için bir valf sistemi yukarı ve aşağı çalışır. Sık sık 

yukarı-aşağı hareketinden kaçınmak ve takılı bileşenlerle birlikte bıçağın ömrünü korumak için, paket 

çıktıktan sonra 1-2 saniye gibi daha uzun bir süre tolere edilebilir. 

SENSOR-ÇENE ARASI [mm.]: Dik kesme çenesi ile ürün algılama sensörü arasındaki fiziki mesafedir. Bu 

mesafe, makinenin fabrika montajı sırasında ölçülür.  
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Hız ayarları 

 

Otomatik veya manuel hız ayarları bu sayfadan yapılabilir. Makine iki bantlı sistemden oluşmaktadır. 

Ürün, bu iki konveyörün yanı sıra sürekli kesme sistemlerinin hız kontrolü ile taşınır. Bu iki hız 

kontrolünün iyi bir şekilde senkronize edilmesi gerekir. Hız ayarı yukarıdaki ekrandan yapılır. 

ANA MAKİNE KONVEYÖR HIZI: OTOMATİK modda ana makinenin konveyör bant hızları bu değer ile 

ayarlanır. 

HARİCİ BESLEME BANDI HIZI: Harici besleme bandı OTOMATİK Mod hızı buradan yapılır.  

FİLM YARDIMCI MOTOR: Üst kolay film besleme motoru hızı buradan ayarladır. 

ANA MAKİNE MANUEL HIZLAR: MANUEL modda ana makinenin konveyör bant hızları bu değer ile 

ayarlanır. 

 

Ekranın ikinci yarısında verilen değerler motorların anlık akım ve frekans bilgileridir.  
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Çene ayarları  

 

 

YUKARI HIZ: Dik kesme çenesinin OTOMATİK Moddaki yukarı yöndeki açılma hızıdır. 100% hız, çenenin 
yukarı doğru maksimum hızda açılması anlamına gelir. (min: 0% – maks : 100%) 

AŞAĞI HIZ: Dik kesme çenesinin OTOMATİK Moddaki aşağı yöndeki açılma hızıdır. 100% hız, çenenin 
aşağı doğru maksimum hızda açılması anlamına gelir. (min: 0% – maks : 100%) 

RAMPA %: Rampa verisi servo-motorun ivmelenme sürecidir, yüzde ile belirtilir. Servo motorun 
istenilen hız seviyesine ne kadar hızlı ulaşması gerektiğini gösterir. Kısa bir süre belirlenirse, dik kesme 
çenesi çok kısa bir sürede istenen değere çıkmak zorunda kalacaktır. Rampa süreci yüksek bir sayı ise, 
dik kesme çenesi gerekli hıza ulaşmak için belirtilen uzun süreyi değerlendirecektir, dolayısıyla motorun 
hızlanması çok daha yumuşak olacaktır. Rampa değeri kısa tutulan süreçler sert bir başlangıç sağlarken, 
uzun tutulan süreçler çok daha yumuşak başlangıç sağlarlar. Ancak rampa ve çene yukarı/aşağı hızları 
arasındaki orantı önemlidir. Örneğin: 

Dik kesme çenesi aşağı yönde %100 hızla çalıştığını, rampa süresinin çok uzun yani %300 
olduğunu düşünelim. İvmelenme için verilen süre bu durumda çok uzun kaldığından çene bu 
süreç boyunda belirtilen hıza ulaşamaz. 

(min: %1 - maks: %1000) 

EMNİYET SINIRI: Kesme çenesi aşağı konuma geldiğindeki emniyet sınırıdır. Çene altına ürün veya 
beklenmeyen bir cisim geldiğinde aktive olur. Emniyet sınırı ihlali durumunda sistem M331-SERVO 
KORUMA AKTİF alarmı verir. 

KESME / KAYNAK SÜRESİ: Burada belirtilen zaman dilimi boyunca dik kesme çenesi kaynak yapacaktır. 
Kaynak süresi her kullanılan plastik malzemede değişebilir. Malzeme kalınlığı, kimyasal yapısı ve türü 
önemli bir etkendir. Kesme süresi ve kesme sıcaklığı birbiriyle orantılı ayarlardır. Sürenin uzun 
tutulduğu durumlarda kesme sıcaklığı düşürülebilir. Süre kısa tutulduğunda da sıcaklı arttırılabilir. Hem 
sıcaklığın yüksek hem de sürenin uzun olması dikiş kalitesini aksine bozar, dikişte açılmalar 
gerçekleşebilir ve aynı zaman çeneye zarar verir. İhtiyacınız olan, kaliteli dikişin gerçekleştiği süreci 
deneme ile bulmanız tavsiye edilir.  

KESME NOKTASI: Servo motorun sıfır noktası Home sensorünü algıladığı noktadır. Sıfır noktası ile 
kesme noktası arasındaki fiziki mesafe fabrika kurulumunda belirlenir. Bu mesafe fabrika ayarlarında 
kesme noktası olarak makinede ayarlanır. Günlük operasyonda değiştirmemeniz gereken bir ayardır.  
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SERVO HAZIR: Servo motor hazır olduğunda SERVO HAZIR lambası beyaz olur. 
Herhangi bir hata durumunda kırmızı ışık yanar. Hata durumları çene pozisyonunun 
bozulması, çene altında cisim kalması, sinyal kopukluğu gibi durumlar olabilir. Böyle 
durumlarda önce hatayı düzeltip ardından ekranda belirtilen alarmı silmeniz 
gerekir. Ardından SERVO RESET ve SERVO HOME tuşlarına basarak durumu düzeltebilirsiniz.  

ÇENE AÇIKLIĞI: Üst ve alt çenenin fiziki pozisyon göstergesidir. Burada gireceğiniz değer kadar 
açılacaktır. Değeri ürün yüksekliğinizden 1-2cm yüksek olacak kadar arttırmanız yeterli olur. Alçak 
ürünlerde fazla çene açıklığı zaman kaybına sebep olur. 
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Sayaç / üretim hızı 

 

 

Yukarıda gösterilen rakamlar makinenin performans sayacını belirtir 

EN SON İŞLEM: en son yapılan paketleme işlem adedini verir. 

DAKİKADA İŞLEM ADEDİ: Bu değer her bir paket işleminde artacaktır. Mevcut hız ve ayarlarda bir 
dakikada yapılabilen paket kapasitesini verir. 

SAATTEKİ İŞLEM ADEDİ: Bu değer her bir paket işleminde artacaktır. Mevcut hız ve ayarlarda bir saatte 
yapılabilen paket kapasitesini verir. 

GEÇİCİ SAYAÇ: Son resetlendiğinden beri yapılan paket adedini verir. Reset butonu ile sıfırlanır. 

KALICI SAYAÇ: Makinenin ilk gününden beri yaptığı toplam paket adedini verir. 
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Paket ayarları 

 

 

SABİT ÜRÜN MODU: Bu mod boyut tarama sensörünü devre dışı bırakır. Bu modu etkinleştirdiğinizde, 

sürekli kesmeler konumlarını değiştirmeyeceklerdir. Bu nedenle paket genişliği her zaman aynı 

olacaktır. Uzunluk bilgisi ürün algı sensörü ile ölçüldüğünden, boyut tarama sensörü devre dışı 

bırakılmasına rağmen algılanacaktır. 

50MMDEN KÜÇÜK ÜRÜNLER İÇİN GENİŞLİK OFSETİ: Sürekli kesmeler boyut tarama sensöründen gelen 

bilgiye yatay eksende pakete genişliğinde uygun konumu alırlar. Ancak, ürün yüksekliğine bağlı olarak 

sürekli kesmelerde ekstra tolerans sağlamak gerekebilir. Eğer ürün yüksekliği 50mm’nin altında ise, 

sürekli kesmelerde fazla gerginlik oluşmayacaktır. Bu sebeple küçük bir rakam girilebilir. 

50MMDEN BÜYÜK ÜRÜNLER İÇİN GENİŞLİK OFSETİ: Sürekli kesmeler boyut tarama sensöründen gelen 

bilgiye yatay eksende pakete genişliğinde uygun konumu alırlar. Ancak, ürün yüksekliğine bağlı olarak 

sürekli kesmelerde ekstra tolerans sağlamak gerekebilir. Eğer ürün yüksekliği 50mm’nin üzerinde ise, 

ürün yüksekliği fazla olduğu için sürekli kesmelerde fazla gerginlik oluşacaktır. Bu sebeple yukarıdaki 

ayara kıyasla daha büyük bir rakam girilmelidir.  

 

İKİ ÜRÜN ARASI BOŞLUK: İki ürün arka arkaya 

beslendiğinde bu ayar ile belirtilen mesafeden 

daha yakın mesafelerle beslenirse sistem sık 

besleme hatasına düşer ve ekranda M320-SIK 

BESLEME HATASI belirir. Bu hataya düşmeyi 

önlemenin en kolay yolu makineye ürünleri 

harici besleme bandı ile beslemektir. Böylece 

ürünler ana makineye girdilerinde mesafeleri 

eşitlenmiş olur. 

ÇIKIŞ BANDI TAHLİYE MESAFESİ: Burada belirlenen değer ile, ürünün her iki sürekli kesmeden çıktıktan 

sonra ne kadar mesafe sonra boşaltılması gerektiği tanımlar. Bu mesafe tamamlandığında sürekli 

kesmeler yeni ürüne göre pozisyonlarını değiştirebilirler.  
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ÖN BOŞLUK: Dik kesme çenesi ürün algı 

sensöründen gelen bilgiye bağlı hareket eder. 

Ürün fiziksel olarak çenenin altından tamamen 

geçtiğinde çene aşağı iner ve paketin arka dikişi 

atılır. Paketin ön dikişi ile ürün arasında kalan 

mesafeye ön boşluk denir ve buradan ayarlanır. 

Ön boşluk ürün yüksekliğine ve şeklinde bağlı 

olarak değiştirilmelidir. 

ARKA BOŞLUK: Dik kesme çenesi ürün algı 

sensöründen gelen bilgiye bağlı hareket eder. 

Ürün fiziksel olarak çenenin altından tamamen 

geçtiğinde çene aşağı iner ve paketin arka dikişi 

atılır. Paketin arka dikişi ile ürün arasında kalan mesafeye arka boşluk denir ve buradan ayarlanır. Arka 

boşluk ürün yüksekliğine ve şeklinde bağlı olarak değiştirilmelidir. 
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Isı ayarları 

 

 

 

DİK KESME KAPALI: Dik kesme ısıtıcıları manuel olarak açılır veya kapatılır. 

SAĞ SÜREKLİ KESME KAPALI: Sol sürekli kesme ısıtıcıları manuel olarak açılır veya kapatılır. 

SOL SÜREKLİ KESME KAPALI: Sol sürekli kesme ısıtıcıları manuel olarak açılır veya kapatılır. 

SET DEĞERİ: Buraya ısıtıcıların olmasını istediğiniz sıcaklık değerini girebilirsiniz. 

 

GERÇEKLEŞEN DEĞER: Burada gösterilen değer, ısıtıcıların ulaştığı sıcaklık değeridir. Isıtıcılar set 
değerinde verilen değere ulaştıktan sonra LED ışık beyaz olacaktır.  

 

• Kullanılan plastik malzemesinin ihtiyaç duyduğu sıcaklık miktarı plastik türü, 

yapısı, kalınlığı ve hatta oda sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 

Paketin ihtiyacı olan değerler deneme yaparak bulunmalıdır. Doğru sıcaklık 

değeri, dikişin gerçekleşmediği değerden adım adım yükseltilmeli. Tam 

gerçekleşen değer bulunduğunda bırakılmalıdır.  

• Dik kesme çenesi ve sürekli kesme ünitelerinin arışı ısınması, parçalara zarar 

verebilir, dikiş kalitesini düşürebilir veya dikişte açılma meydana gelebilir. Dikişin 

kaliteli gerçekleştiği sıcaklık seviyesi bulunduktan sonra değerlerde oynama 

yapmak doğru değildir.  

• Dik kesme çenesinde dikiş süresi ve sıcaklık miktarı arasındaki ters orantı 

unutulmamalıdır.  
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Program 

 

 

 

Ayarların parametreleri hafıza veri sistemi tarafından kaydedilebilir veya geri çağrılabilir. 

1-99 arasında kaydedebileceğiniz 99 programınız var. 

 

Mevcut parametreler nasıl kaydedilir? 

PROGRAM SEÇİMİ sanal klavyeden bu 99 sayıdan 0 ile kaydetmek istediğiniz bir program numarası 
seçmeniz gerekir. Aynı zamanda, ambalaj detaylarıyla daha kolay bağlantı kurmak için her program için 
bir tanım atayabilirsiniz. 

 

Mevcut parametreleri PLC veri tabanına atayacağınız bir numara ve açıklama ile 
kaydetmek için sağdaki düğmeye basın. 

Kaydedilen parametreyi PLC veri tabanından makineye yüklemek üzere geri 
çağırmak için sağ düğmeyi birkaç saniye basılı tutun. 
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Teknik 

 

Servis menüsüne tıkladığınızda, sanal bir klavye size şifreyi soracaktır. Operatör şifresi 111'dir. 

Bu menüye gitmek için 6 seçeneğiniz olacak: 
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Girişler 

 

 

 

Tüm sistemin giriş sinyalleri iki ekrandan izlenebilir: 

 

İkinci sayfaya gitmek için mavi sonraki sayfa düğmesine tıklayın: 

 

Makinede sinyalleri kontrol etmeniz gerektiğinde tetik sinyalleri buradan izleyebilirsiniz. 
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Çıkışlar 

Makinenin fonksiyonları bu sayfadan manuel olarak kontrol edilebilir.  

 

Fonksiyonları manuel olarak test edebilmeniz için makineyi MANUEL Moda alınır. 

 

Makinedeki bütün komut çıkışları bu sayfalarda bulunur. Sayfalar arasında gezinmek için 
mavi sonraki sayfa düğmesini kullanın. 
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Çıkışlar – sayfa 1 

 

DİK ÇENE YUKARI: Bu buton ile dik kesme çenesini yukarı yönde manuel hareket ettirebilirsiniz. 

DİK ÇENE AŞAĞI: Bu buton ile dik kesme çenesini aşağı yönde manuel hareket ettirebilirsiniz. 

SÜREKLİ KESME İÇ HAREKET: Bu buton ile sürekli kesmeler manuel olarak içeri doğru hareket ederiler 
ve daha küçük paket çıkartıları. Detaylı bilgiye Pozisyon ayarları sayfasında ulaşabilirsiniz. 
 
SÜREKLİ KESME DIŞ HAREKET: Bu buton ile sürekli kesmeler manuel olarak dışarı doğru hareket 
ederiler ve daha büyük paket çıkartıları. Detaylı bilgiye Pozisyon ayarları sayfasında ulaşabilirsiniz. 
 
SOL SÜREKLİ KESME YUKARI: Makine akış yönüne göre sol tarafta bulunan sürekli kesme ünitesini 
manuel olarak yukarı doğru hareket ettirir. Detaylı bilgiye Pozisyon ayarları sayfasında ulaşabilirsiniz. 

SOL SÜREKLİ KESME AŞAĞI: Makine akış yönüne göre sol tarafta bulunan sürekli kesme ünitesini 
manuel olarak aşağı doğru hareket ettirir. Detaylı bilgiye Pozisyon ayarları sayfasında ulaşabilirsiniz. 
 
SOL SÜREKLİ KESME YUKARI: Makine akış yönüne göre sağ tarafta bulunan sürekli kesme ünitesini 
manuel olarak yukarı doğru hareket ettirir. Detaylı bilgiye Pozisyon ayarları sayfasında ulaşabilirsiniz. 

SOL SÜREKLİ KESME AŞAĞI: Makine akış yönüne göre sağ tarafta bulunan sürekli kesme ünitesini 
manuel olarak aşağı doğru hareket ettirir. Detaylı bilgiye Pozisyon ayarları sayfasında ulaşabilirsiniz. 
 
HIZ SENKRON SAYFASI: Bu düğme hız senkron sayfasında geçiş düğmesindir. Detaylı bilgiye Pozisyon 

ayarları sayfasında ulaşabilirsiniz. 

 

Hız senkron sayfasında motorların kalkış ve duruş rampalarını görebilirsiniz.   
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Çıkışlar – sayfa 2 

 

 

GİRİŞ KONVEYÖRÜ: Bu buton ile ana makinenin giriş konveyörünü manuel ilerletebilirsiniz. Makine 

ana konveyörleri otomatik ve manuel mod hızlarını Hız ayarları sayfasından görebilirsiniz. 

SÜREKLİ KESME MOTORLARI: Sürekli kesme ünitelerinin kayışlarını hareket ettiren motorlara manuel 

olarak çalıştırma komutu verir. Sürekli kesme otomatik mod hızını Hız ayarları sayfasından 

değiştirebilirsiniz. 

ÇIKIŞ KONVEYÖR MOTORU: Bu buton ile ana makinenin çıkış konveyörüne manuel olarak çalıştırma 

komutu verilir. Makine ana konveyörleri otomatik ve manuel mod hızlarını Hız ayarları sayfasından 

görebilirsiniz. 

HARİCİ BANT ON/OFF MOTORU: Bu buton ile makinenin harici giriş konveyörüne manuel olarak 

çalıştırma komutu verilir. Bahsi geçen konveyör boyut tarama sensörünün bulunduğu konveyördür. 

ÜST FİLM BOŞALTMA ON/OFF MOTORU: Üst bobin film boşaltma motorunu manuel olarak çalıştırır. 

Detaylı bilgiye Bobin boşaltma ve tahrik ruloları bölümünden ulaşabilirsiniz. 

ÜST KOLAY FİLM DESTEK MOTORU: Üst kolay film destek motorunu manuel olarak çalıştırır. bilgiye 

Üst kolay film besleme bölümünden ulaşabilirsiniz. 

ALT FİLM BOŞALTMA MOTORU: Alt bobin film boşaltma motorunu manuel olarak çalıştırır. Detaylı 

bilgiye Bobin boşaltma ve tahrik ruloları bölümünden ulaşabilirsiniz. 

ALT KOLAY FİLM DESTEK VALFİ: Alt kolay film destek valfine manuel olarak çalışma emri verir. Detaylı 

bilgiye Alt kolay film besleme bölümünde ulaşabilirsiniz. 

ÜST KOLAY FİLM DESTEK VALFİ: Üst kolay film destek motorunu manuel olarak çalıştırır. Detaylı 

bilgiye Üst kolay film besleme bölümünden ulaşabilirsiniz. 

SÜREKLİ KESME ON/OFF VALFİ: Sürekli kesme üniteleri bıçaklarının ve bantlarının valflerine manuel 

olarak aşağı inme emrini verir. 

BUZZER: Makine manuel olarak sesli uyarı verir. 

KIRMIZI LAMBA: Bu düğme ile kırmızı lamba manuel olarak çalışır. 
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Çıkışlar – sayfa 3 

 

YEŞİL LAMBA: Bu düğme ile yeşil lamba manuel olarak çalışır. 

SARI LAMBA: Bu düğme ile sarı lamba manuel olarak çalışır. 

ALT MAKAS VALFİ: Film destek makaslarının alt valflerini manuel olarak tetikler. 

ÜST MAKAS VALFİ: Film destek makaslarının üst valflerini manuel olarak tetikler. 

SÜREKLİ KESME GERİ HAREKET MOTORU: Sürekli kesmeler manuel olarak geri yönde hareket 

ettirilir. Ürün sıkıştığında bu tuş ile geri çıkartabilirsiniz. 

ETİKET PİSTONU VALFİ: Etiket aspiratörünün manuel baskı pistonunun valfine manuel olan in 

komutunu verir. Etiket makinesi ile ilgili detaylı bilgiyi Etiket makinesi (Opsiyonel eklenti) 

bölümünden ulaşabilirsiniz. 

ETİKET ÜFLEME VALFİ: Etiket basıldıktan sonra baskı pistonuna geçerken hava üfleme ile iletilir. Bu 

buton ile hava üfleme özelliği manuel çalıştırılır. 

VAKUM VALFİ: Etiket basıldıktan sonra baskı pistonunun altında vakum aracılığı ile taşınır. Basma 

anında vakum bırakılır. Bu buton ile vakum özelliği manuel çalıştırılır. 
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HARİCİ GİRİŞ BANDI 1: 1 numaralı giriş bandı boyut tara sensörünün bağlı olduğu konveyör banttır. 

Bu bandın motoruna manuel olarak çalışma komutu verilir. 

HARİCİ GİRİŞ BANDI 2: Boyu tarama sensörünün hemen arkasındaki konveyör banttır. Bu bandın 

motoruna manuel olarak çalışma komutu verilir. Giriş Reject ünitesinin bulunduğu konveyördür. 

HARİCİ GİRİŞ BANDI 3: Ürünün ilk yerleştirildiği en dıştaki giriş konveyör bandına manuel olarak 

çalışma komutu veriri. 

HARİCİ ÇIKIŞ BANDI: Harici çıkış bandına manuel olarak çalışma komutu verir. Çıkış Reject ünitesinin 

bulunduğu konveyördür. 

REJECT 1: Giriş Reject ünitesi valfine manuel olarak çalışma komutu verilir. Bu ünite 2. Harici giriş 

bandına yerleştirilmiştir. 

REJECT 2: Çıkış Reject ünitesi valfine manuel olarak çalışma komutu verilir. Bu ünite Harici çıkış 

bandına yerleştirilmiştir.  
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Alarmlar 

 

Aktif alarmlar buradan izlenirler. Bir alarm olduğunda, sol üst köşedeki alarm reset düğmesine 
tıklayarak alarmı kaldırabilirsiniz. Bu işlemi yapmadan önce alarma sebebiyet veren sorunu çözmeniz 
gerekir. Aksi takdirde alarm ekranda tekrar belirecektir.  
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Sistem menüsü 

 

HMI Sistem menüsüne buradan ulaşılır.  

 

Sayfadan çıkmak için sağ üst köşeye tıklayınız. 

Kalibrasyon 

 

Ekran kalibrasyonunu yapmak için ekranda gösterilen noktalara dokumanız gerekir. Böylece ekran 

hassasiyete düzelecektir. 

 

 Fabrika ayarlarını geri yükle 

 

Ayarlar ile tamamen kaybolduğunuzu hissediyorsanız ve her şeyi baştan yeniden yapılandırmanız 
gerektiğini düşünüyorsanız, bu düğmeye bastığınızda şimdiye kadar atanmış tüm verilerinizi 
kaybettiğinizin tamamen farkında olmalısınız.  
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Pozisyon ayarları 

 
Bu sayfa, makinedeki sürekli kesmelerin konum ayarlarıdır. Sağ sürekli kesme ünitesi, kontrol paneli 
tarafını gösterir, yani ön sürekli kesmedir ve sol sürekli kesme arka tarafta bulunan sürekli kesmedir. 
Sağ ve sol, makinenin akış yönüne göre tanımlanır. Ekrandaki oklar ile sürekli kesme üniteleri seçilen 
yöne hareket ettirir. Yukarıda açıklandığı gibi, sürekli kesmelerin yatay hareketi tek bir motor ve dikey 
hareket ise sürekli kesme üniteleri alt tarafına monte edilmiş iki ayrı motor tarafından tahrik edilir. 
 
 
ARIZA RESET düğmesi dik kesme çenesine ait servo motoru resetlemek için kullanılır. İki 
amaçlı basılmalıdır. Birinci amacı, servo motorda oluşan herhangi bi alarmın resetlenmesi 
ikinci amacı ise dik çenede ayar yapıldıktan sonra bu ayarın doğru bir şekilde aktive 
olabilmesidir.  
 
 

 
 
ÇENE REFERANS düğmesi, dik kesme çenesine HOME yaptıran düğmedir. Öncelikle yanda 
bulunan ARIZA RESET düğmesine basılmalıdır. ARIZA RESET edildikten sonra çeneye doğru 
referans sağlanmalıdır. Detaylı bilgiye Home prosedürü üzerinden ulaşabilirsiniz. 
 
 
 

 
Yanda işaretlenen kırmızı kısım SOL sürekli 
kesmeyi dikey pozisyonda hareket ettirir.  
 

 Bu düğme sol sürekli kesmeyi yukarı 
hareket ettirir. Böyle yan dikiş seviyesi manuel 
olarak yukarı taşınır. 

 Bu düğme sol sürekli kesmeyi aşağı 
hareket ettirir. Böyle yan dikiş seviyesi manuel 
olarak aşağı taşınır.  

 
SKM SOL düğmesi sol sürekli kesmeye Home prosedürünü yaptıran referanslama düğmesidir. Alarm 
oluştuktan sonra ARIZA RESET düğmesine basılıp bütün servo-motor arızaları temizlenmeli ve ardın 
sorun şayet sol sürekli kesmede gerçekleşiyorsa SKM SOL düğmesine basılmalı ve referanslama 
sağlanmalıdır. Referanslama hakkında detaylı bilgiye Home prosedürü üzerinden ulaşabilirsiniz. 
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Yanda işaretlenen kırmızı kısım her iki sürekli 
kesmeyi yatay pozisyonda hareket ettirir. 
  

 Bu düğme her iki sürekli kesmeyi 
birbirinden uzaklaştırır ve paket boyu 
genişler. 
 

 Bu düğme her iki sürekli kesmeyi 
birbirine yakınlaştırır ve paket boyu daralır. 
 
SKM YATAY butonu her iki sürekli kesmeyi referanslayan düğmedir. Alarm oluştuktan sonra ARIZA 
RESET düğmesine basılıp bütün servo-motor arızaları temizlenmeli ve ardından sorun şayet servo-
motorunu yataydaki hareketi ile ilgiliyse SKM YATAY düğmesine basılmalı ve referanslama 
sağlanmalıdır. Referanslama hakkında detaylı bilgiye Home prosedürü üzerinden ulaşabilirsiniz. 
 

 
 Yanda işaretlenen kırmızı kısım SAĞ sürekli 
kesmeyi dikey pozisyonda hareket ettirir.  
 

 Bu düğme sağ sürekli kesmeyi yukarı 
hareket ettirir. Böyle yan dikiş seviyesi manuel 
olarak yukarı taşınır. 

 Bu düğme sağ sürekli kesmeyi aşağı 
hareket ettirir. Böyle yan dikiş seviyesi manuel 
olarak aşağı taşınır.  
 

SKM SAĞ düğmesi sağ sürekli kesmeye Home prosedürünü yaptıran referanslama düğmesidir. Alarm 
oluştuktan sonra ARIZA RESET düğmesine basılıp bütün servo-motor arızaları temizlenmeli ve 
ardından sorun şayet sağ sürekli kesmede gerçekleşiyorsa SKM SAĞ düğmesine basılmalı ve 
referanslama sağlanmalıdır. Referanslama hakkında detaylı bilgiye Home prosedürü üzerinden 
ulaşabilirsiniz. 
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Üretim 

 
Ana Menü ÜRETİM butonunu kullanarak bu ekrana 
gidebilirsiniz. 
 
Bu sayfa mevcut çalışma durumunuzu ve temel ana 
ayarlarınızı izleyebileceğiniz bir sayfadır. 
 
 
 

• Otomatik moda geçiş, anahtarın yandaki 
konumu ile olur ve ekranda Otomatik yazısı 
belirir. 

 
 
 

 
 

• Manuel moda geçiş, anahtarın yandaki 
konumu ile olur ve ekranda Manuel yazısı 
belirir. 
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Dil seçimi 

 
 

 
 
 

Bu sayfa dil seçimi sayfasıdır. Bu sayfadan kullanmak istediğiniz dili seçtiğinizde makine bir sonraki 
açıldığında bu dil seçeneğinde açılacaktır.  



TT60 Kullanım Kılavuzu Maripak Ambalaj ve Endüstri Mamülleri A.Ş. 54 
 

 

Teknik 

Ana menüde TEKNİK düğmesine bastığınızda şifre belirecektir. Teknik servis şifresi 111’dir. 
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Bakım kılavuzu 

Teflon bant değiştirme 

Teflon bant değişimi için alt üst sürekli kesme modülünün kapak ve siperliklerini kaldırmanız gerekir.  

 
Kapaklar açıldıktan sonra zaman kayışlarının ve teflon bantların gerdirme dişlilerinin gevşetilmesi 
gerekir. Aşağıda görülen dişliler gerdirme dişlileridir. Kauçuk zaman kayışlarını el aleti ile, teflon 
bantları ise arka tarafta bulunan kol yardımı ile gevşetebilirsiniz. 
 

 
 
İlk olarak zaman üst ve alt modül zaman kayışı gerdirme dişlilerini gevşetmeniz gerekir. İki eliniz 
yardımıyla bir eller dişlinin cıvatasını sabit tutarken diğer elle şaft bağlantısını aşağıda görüldüğü 
gevşetiniz. 
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Alt modül simetriktir ve benzer uygulamayı yapmanız gerekir.  
 

 
Teflon bantların gerdirme dişlileri aşağıda belirtilen kollar ile gevşetilir.  
 

 
 
Bütün gerdirme dişlileri gevşetildikten sonra kayışları ve teflon bantları yerlerinde çıkartabilirsiniz. 
Değiştirmek istediğiniz parçayı takıp yine aynı şekilde zaman kayışlarını ve bantları yerlerine 
oturtmanız gerekir. 

 
 
Alt ve üst modülün birleştiği noktalarda zaman kayışlarını yerlerine oturduğundan ve her dişin doğru 
pozisyonlandığında emin olun. 
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Bantlar ve teflonların olması gereken pozisyonları aşağıdaki resimde görüldüğü gibidir. 
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Kayışları ver bantları takma işlemi bitince tekrar dişli gerdirme işlemi yapmak gerekir.  
 

 
 

Yukarıda da belirtildiği gibi her iki elinizi ve aletleri kullanarak üst ve alt modül dişlilerini gerdiriniz. 
 

  
 
İşlem tamamlanınca gergin olduklarından emin olunuz. 
 

 
 
Ardından teflon bantları arkadaki kollar yardımı ile gerdiriniz. Üst ve alt modül için ayrı ayrı 
uygulamayı unutmayınız. 
 

Gerdirme işlemi bitince kapakları geri takabilirsiniz. 
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Önleyici bakım tablosu 

Önleyici bakım tablosu aşağıdaki gibidir: 

 DESCRIPTION 
CONTROL 
METHOD 

PERIOD 

1 

Dik kesme çenesi yumuşak bir kumaş veya 
bez ile temizlenmeli, fırça tel gibi cisimler 
asla dokundurulmalıdır ve kimyasal bir 
çözelti kullanılmamalıdır.  

Kumaş/bez Günlük 

2 
Hava regülatörünün düzgün çalıştığından 
emin olun.  

Kontrol Günlük 

3 
Konveyör bantların gerginliğini kontrol 
ediniz. Fazla gergin veya fazla gevşek bant 
motor ve redüktöre zarar verir.  

Kontrol Haftalık 

4 

Kesme bölgelerinde teflon bantların temiz 
kullanılması gerekir. Zedelenme 
durumunda yenisi ile değiştiriniz. 

 

Kontrol Günlük 

7 

Film besleme bölgelerinde bulunan 
serbest ruloların hareketlerini kontrol 
ediniz. 

 

Kontrol et ve 
ayarla 

Haftalık 

8 

Rulmanları kontrol ediniz. Gerekirse 
yağlayınız. 

 

Yağla Her 3 ay  
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9 
Dik çene bölgesindeki rulmanları 
yağlayınız.  

Yağla Her 3 ay 

10 

Film taşıma sistemine bağlı rulmaları 
yağlayınız. 

 

Yağla Her 3 ay 

11 

Sürekli kesme sistemi banlarını temiz ve 
özenli kullanılız. 

 

Kontrol Her hafta 
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Arıza giderme 

 

Hata göstergeleri ve alarmlar 

Servo sürücü alarmları 

Servo sürücüleri hazır konumda olduğunda SERVO HAZIR sinyali verir ve bu sinyal ile sistemin ilgili 

fonksiyonunu başlatmak için onay alır. Herhangi bir alarm var ise, SERVO RESET veya ARIZA RESET 

düğmeleri ile alarm kaldırılır. Alarm durumunda servo sürücü hatası HMI'da görünmesine rağmen, 

makinenin operatör paneli tarafından görülemeyen başka bir alarm mesajı olabilir. Böyle bir durumda 

yetkili bir kişi elektrik kabinini açmalı ve ilgili servo sürücünün LCD panelini kontrol etmelidir. 

Aşağıdaki hatalar, servo sürücülerdeki en sık rastlanan alarmlardır. Servo sürücüde bir hata varsa ve 

alarmı ekran üzerinden silemiyorsanız, elektrik kabininden sürücü üzerindeki alarmları kontrol etmeniz 

gerekir. 

GÖSTERGE ALARM 
TANIMI 

HATA SEBEBİ ARIZA GİDERME 

AL001 AŞIRI AKIM Ana devre akımı 
motorun dahili 
maksimum akim 
değerinin 1,5 kat daha 
fazla. 

Motorun aşırı ısınmış olup olmadığını 
kontrol edin veya 
Motor ve sürücü arasındaki kabloların 
doğru olup olmadığını bakın ve kablonun 
kısa devre olup olmadığını kontrol edin. 
Çene pozisyonunun normal olup 
olmadığını kontrol edin. Çıkışlar ekranına 
gidin ve çeneyi yukarı ve aşağı hareket 
ettirmeyi deneyin. Çene kilitliyse, çeneyi 
durumdan kurtarın ve serbest kalmasını 
sağlayın. 

AL002 AŞIRI VOLTAJ Ana devre voltajı 
maksimum değeri aştı. 
(Ana devrenin voltajı 
özelliklerinden yüksek.) 

Doğru güç kaynağına bağlayın. Makineye 
tanımlanan doğru gerilimin 
sağlandığından emin olun. 

AL003 DÜŞÜK VOLTAJ Ana devre voltajı 
minimum değerin altına 
düştü. (Ana devre voltajı 
özelliklerinden düşük.) 

Doğru güç kaynağına bağlayın. Makineye 
tanımlanan doğru gerilimin 
sağlandığından emin olun ve kablo 
bağlantılarını kontrol edin. 

AL004 MOTOR AŞIRI 
ISINDI 

Motorun sıcaklığı, 
özelliklerinde belirtilen 
üst limiti üzeride 

Güç kaynağını kontrol edin. 

AL005 REJENERASYON 
HATASI 

Rejenerasyon kontrol 
çalışması hatalı 

Üniteyi soğutan servo sürücünün 
yanında bulunan rejeneratif direnci 
yeniden bağlayın veya kontrol edin. 
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AL006 AŞIRI YÜK Servo motor ve sürücü 
aşırı yüklendi. 

Kontrol panelinden kesme noktası 
parametrelerini kontrol edin ve çok 
yüksek değerler girilmişse azaltın. Motor 
böyle bir karşı güce karşı koyamaz. 
Kesme baskısı ve kesme süresi çok 
yüksek olabilir. Lütfen dik kesme çenesi 
konumlarını Çene ayarları sayfasından 
kontrol edin. 

AL007 AŞIRI HIZ Motorun kontrol hızı 
normal hız sınırını aştı. 

Çene ayarları sayfasından dik çene yukarı 
aşağı hızlarını düşürün. 

AL009 AŞIRI SAPMA Pozisyon kontrol sapma 
değeri mümkün olan set 
değerinin sınırını aştı. 

Beklenmedik aşırı yüklenme durumu 
olup olmadığını görmek için dük kesme 
çenesi konum parametrelerini Çene 
ayarları sayfasından kontrol edin ve aşırı 
güç olup olmadığından da emin olun. 
Kesme kalitesi düşene kadar kesme 
baskısını indirin ve en optimum baskı 
seviyesini bulun. 

AL011 POSİZYON 
TESPİT HATASI 

Pulse sinyali hatası Kabloları kontrol edin ve her şey yolunda 
gözüküyorsa ve yine de hata 
giderilemezse, fabrika ile iletişime geçin. 

AL014 İLERİ LİMİT 
HATASI 

İleri limit anahtarı pasif 
halde 

İleri limit anahtarını etkinleştirin. Bu, 
sistemin sınırları aşmasını önlemek için 
makineye bağlanan bir yaklaşım 
sensörüdür. 

AL015 TERS LİMİT 
HATASI 

Ters limit anahtarı pasif 
halde 

Ters limit anahtarını etkinleştirin. Bu, 
sistemin sınırları aşmasını önlemek için 
makineye bağlanan bir yaklaşım 
sensörüdür. 

AL016 IGBT SICAKLIK 
HATASI 

IGBT sıcaklığı çok yüksek. Motora yüklenen baskıyı azaltın.  

AL022 GİRİŞ GÜCÜ 
FAZI KAYBI 

Giriş gücünün fazı kayıp. 3 fazın tümünde doğru gerilim 
olduğundan emin olun. Sorun devam 
ederse, lütfen fabrika ile iletişime geçin. 
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Asenkron motor hataları 

Her motor sürücüsünün belirli bir potansiyel yük limiti vardır. Herhangi bir motorda herhangi bir 

anormal güç yükü görürseniz, mevcut güç yüklerini Amper çekme değerleri olarak kontrol edebilirsiniz. 

Aşağıdaki resimde gerçekleşen performans değerlerini görebilirsiniz. Motor etiketinin izin verilen 

değerini aşamazlar. Bu tür amper değerlerini okuyabilir ve daha önce not edilmişse önceki değerlerle 

karşılaştırabilirsiniz. 

 

 

Makine ilk kurulduğunda, her motorun normal ve izin verilen güç yükleri, bu özel makine için ayrı ayrı 

bir dosyada kaydedilmiştir. 

"OC" Alarmı: Aşırı Akım Alarmı: 

Normal motor sürücülerinde en sık rastlanan sorun, aşırı akım alarmıdır ve sürücülerin LCD panelinde 

“OC” mesajı olarak görülebilir. Durumda, mekanik olarak beklenmedik güç yükü olup olmadığını 

kontrol etmeniz gerekir. 

Referanslama (homing) hataları 

Servo motor ileri geri birkaç hareket denemesinden sonra, ana konumunu bulamayabilir. 

Referanslama (homing) sensörünün pozisyonu ve reflektörü tarafından tetiklenip tetiklenmediği test 

edilmelidir. Detaylı bilgi için Home prosedürü bölümüne gidiniz. 
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Kontrol paneli (HMI) hataları 

Kontrol panelinde arıza durumunda görebileceğiniz uyarılar aşağıdaki gibidir: 

M320-SIK BESLEME HATASI 

M321-MAKAS ALTINDA CİSİM VAR 

M322-ÇENE ÜSTÜ SENSÖRLERİ AKTİF OLDU 

M323-ALT FİLM BİTTİ 

M324-ÜST FİLM BOBİN BOŞALTMA HATASI 

M325-ÜST FİLM BİTTİ 

M326-ALT FİLM BOBİN BOŞALTMA HATASI 

M327-ACİL STOP BASILI  

M328-ÖN KAPAK AÇIK  

M329-ÜST VEYA ALT POZİSYON DEĞERİ GİRİŞ HATASI  

M330-ALT KAPAK AÇIK  

M331-SERVO KORUMA AKTİF OLDU 

M332-SÜREKLİ KESME İÇ VE DIŞ KORUMA AKTİF  

M333-SAĞ SÜREKLİ KESME SERVO KORUMA AKTİF 

M334-SOL SÜREKLİ KESME SERVO KORUMA AKTİF 

M335-MAX HAREKETSİZ ÇALIŞMA 

M336-DİK ÇENE FECONST HATASI 

M337-SAĞ SÜREKLİ KESME BIÇAĞI FECONST HATASI 

M338-SOL SÜREKLİ KESME BIÇAĞI FECONST HATASI 

M339-SAĞ SÜREKLİ KESME ÜST YAPIŞTIRMA FECONST HATASI 

M340-SAĞ SÜREKLİ KESME ALT YAPIŞTIRMA FECONST HATASI 

M341-SOL SÜREKLİ KESME ÜST YAPIŞTIRMA FECONST HATASI 

M342-SOL SÜREKLİ KESME ALT YAPIŞTIRMA FECONST HATASI 
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M320-SIK BESLEME HATASI 

İki ürün arasındaki mesafe Paket ayarları sayfasında girilen mesafen daha kısa beslenirse makine sık 

besleme hatasına düşer. Bu hataya engel olmanın en kolay yolu ürünleri harici bir besleme bandı bile 

ana makineye beslemektir. Böylece harici bant ile ana makine giriş konveyörü arasındaki hız farklı ile 

beslenen ürünle arasındaki mesafe açılacaktır.  

 

M321-MAKAS ALTINDA CİSİM VAR  

Sürekli kesmeler üzerinde paketi ilk karşılayan makaslar 
sistemlerinde manyetik sensörler bulunur. Bu sensörler 
makas her kapandığında aktive olurlar. Ürün dik kesme 
çenesine ulaştığında ürün algı sensörü bilgiyi sürekli 
kesmelerin makaslarına iletir. Makaslar Temel ayarlar 

Sayfasında belirtilen “MAKAS ALTI CİZİM VAR” GECİKME 
ayarında belirtilen süre sonra kapanacaklardır. 

Ancak bu süre içerisinde ürün hala makaslara ulaştığında 
manyetik sensörler hala aktive olmadıysa sistem MAKAS 
ALTI CİSİM VAR alarmına geçer.  

 

M322-ÇENE ÜSTÜ SENSÖRLERİ AKTİF OLDU 

Çene üzerinde emniyet sensörleri bulunur. Kesme çenesinin 

hareketli alt montajı yaylı bir sistem ile sensörlerinin 

bulunduğu üst montaja bağlıdır. Film kesildiğinde yaylar 

yardımıyla baskı sağlanır ve işlem geçekleşir. Ancak çene 

altında ürün kaldığında, çenenin hareketli kısmı yaylara 

daha fazla güç uygulayacağından sensör tetiklenir ve alarm 

verir. Ürün çene altından çekilmesi ve çene pozisyonu eski 

konumuna getirilmelidir.  

 

M323-ALT FİLM BİTTİ 

“ALT FİLM BİTTİ” alarmı şu şekilde gerçekleşir: Sürekli 
kesme üniteleri hareketli konumda iken şayet sarkaçlar 
aktive olmaz ise; sistem belli bir süre sonra alarma geçer. 
Bu süre Temel ayarlar sayfasında ALT “BOBİN BİTTİ” TOL  
ayarı üzerinden belirlenir. Yeni bobin taktığınızda, bu alarmı 
silebilirsiniz. 

 

 

 

M324-ÜST FİLM BOŞALTMA HATASI 

Bu alarm üst film sarkaçları anormal bir çalışma perioduna girdiğinde oluşur. Temel ayarlar sayfasında 

ÜST FİLM ÖN BOŞALTMA bölümünde verilen süreç açılır ise sistem alarma geçer. Film bobin 

bölgesinde kauçuk ruloların doğru çalıştığında ve mekanizmanın kilitli olduğunda emin olun. Film 

üzerinde gerginliği kontrol edin. Sarkaçları doğru pozisyonda olduğundan emin olun. 
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M325-ÜST FİLM BİTTİ 

“ÜST FİLM BİTTİ” alarmı şu şekilde gerçekleşir: Sürekli 
kesme üniteleri hareketli konumda iken şayet sarkaçlar 
aktive olmaz ise; sistem belli bir süre sonra alarma geçer. 
Bu süre Temel ayarlar sayfasında ÜST “BOBİN BİTTİ” TOL  
ayarı üzerinden belirlenir. Yeni bobin taktığınızda, bu 
alarmı silebilirsiniz. 

 

M326-ALT FİLM BOŞALTMA HATASI 

Bu alarm alt film sarkaçları anormal bir çalışma periyoduna girdiğinde oluşur. Temel ayarlar 

sayfasında ÜST FİLM ÖN BOŞALTMA bölümünde verilen süreç açılır ise sistem alarma geçer. Film 

bobin bölgesinde kauçuk ruloların doğru çalıştığında ve mekanizmanın kilitli olduğunda emin olun. 

Film üzerinde gerginliği kontrol edin. Sarkaçları doğru pozisyonda olduğundan emin olun. 

 

M327-ACİL STOP BASILI 

Acil stop düğmesine basıldığında sistem bu alarmı verir. Detaylı bilgi için Acil stop prosedürleri 

bölümünü inceleyiniz. 

 

M328-ÖN KAPAK AÇIK 

Kapaklar açıldığında sistem alarma geçer. Alarmın oluşmaması için kapakları ve kapıları kapalı 

tutunuz. İşleme devam edebilmek için alarmı ekrandan siliniz. Detaylı bilgi için Güvenlik kapı ve 

kapakları bölümüne başvurunuz. 

 

M329-ÜST VEYA ALT POZİSYON DEĞERİ GİRİŞ HATASI 

Çene ayarları sayfasında Kesme noktası ve Kesme baskısı 

pozisyon parametreleridir. Bu parametreleri sisteme 

mantıklı aralıklarda girmek gerekir. Herhangi bir değer sıfırda 

ise sorun oluşabilir. Çene ayarları sayfasında verdiğiniz 

değerleri kontrol edin. 

 

M330-ALT KAPAK AÇIK 

Kapaklar açıldığında sistem alarma geçer. Alarmın oluşmaması için kapakları ve kapıları kapalı 

tutunuz. İşleme devam edebilmek için alarmı ekrandan siliniz. Detaylı bilgi için Güvenlik kapı ve 

kapakları bölümüne başvurunuz. 
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M331-SERVO KORUMA AKTİF 

Sürekli kesme çenesi servo-motorunda bir hata tespit edildiğinde bu alarm gösterilir. Ayarların veya 

işlemin doğru olduğundan emin olun. Bütün parametrelerin doğru olduğundan eminseniz, ilgili servo-

motorda herhangi bir mesaj olup olmadığını kontrol etmeniz gerekecektir. Alarm kodlarının 

referansları listelenmiştir ve olası sorunu kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılar için Servo sürücü alarmları 

sayfasına bakın. 

M332-SÜREKLİ KESME İÇ VE DIŞ KORUMA AKTİF  

Yukarıdaki gibidir. 

 

M333-SAĞ SÜREKLİ KESME SERVO KORUMA AKTİF 

Ön (akış yönüne göre solda) sürekli servo motorunda bir hata var demektir. Lütfen tüm sürekli kesme 

ayarlarını kontrol edin. Her şeyin yolunda olduğundan eminseniz, kabin içindeki ilgili servo motorda 

herhangi bir hata olup olmadığını kontrol edin. Ayrıntılar için Servo sürücü alarmları sayfasına bakın. 

 

M334-SOL SÜREKLİ KESME SERVO KORUMA AKTİF 

Arka (akış yönüne göre sağda) sürekli servo motorunda bir hata var demektir. Lütfen tüm sürekli 

kesme ayarlarını kontrol edin. Her şeyin yolunda olduğundan eminseniz, kabin içindeki ilgili servo 

motorda herhangi bir hata olup olmadığını kontrol edin. Ayrıntılar için Servo sürücü alarmları bakın. 

 

M335-MAKSİMUM HAREKETSİZ ÇALIŞMA 

Ürün algılama sensörü tarafından tarandıktan sonra etiketleme makinesi herhangi bir bilgi almazsa, 
makinede zaman aşımı hatası oluşur ve operatörün düzeltmesi için sistem durur. Bu durum da veri 
tabanında eşleşen bir etiket bulamadığı ve hatanın operatör tarafından düzeltilmesi gerektiği 
anlamına gelir. 
 

M337, M338, M339, M340, M341, M342 FECONST HATALARI 

Bu hatalar Thermocouple (Feconst) bağlantı problemi oluştuğunda meydana gelir. Belirtilen 
bölgedeki bağlantı kablolarını kontrol ediniz. Feconst bağlantıları rezistans (ısıtıcı) bağlantısının 
olduğu bölgelerdedir. 
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Sürekli kesme hataları 

Aşağıda sürekli kesme ünitesinde oluşabilecek hatalar ve çözüm yöntemlerini bulabilirsiniz. 

Sürekli kesme düzgün kesmiyorsa 

• Sürekli kesme bıçak yüksekliğini kontrol ediniz. Bıçak doğru konumda değil ise veya 

konumundan kaymışsa kesme gerçekleşmeyebilir. Bıçak ayarı için Sürekli kesme bıçak 

konumunu ayarlama bölümüne başvurunuz. 

• Bıçak bağlantı cıvatalarının sıkı olup olmadığını kontrol ediniz. Gevşek bağlantılar kesme 

sorunu oluşturabilir 

• Isı ayarlarını kontrol ediniz. Bıçaklara ısı verildiğinden emin olunuz. Detaylı bilgiyi Isı ayarları 

sayfasında bulabilirsiniz. 

 

Dik kesme hataları 

Aşağıda dik kesme çenesinde oluşabilecek hatalar ve çözüm yöntemlerini bulabilirsiniz. 

Dik kesme çenesi düzgün kesmiyorsa 

• Filmin doğru gerginlik seviyesinde olduğundan emin olun. Film akışı sırasında katlanmalar 

oluyorsa düzeltiniz. Eğer ürünleriniz yüksek ise üst filmde gerginlik fazla olabilir ve bu da kesme 

baskısını etkileyebilir. Gerginliği azaltmak için çıkış konveyör hızını düşürebilirsiniz veya Temel 

Ayarlar sayfasında üst film ön boşaltma özelliği ile gerginliği azaltabilirsiniz. 

• Kesme baskısını kontrol edin. Detaylı bilgiye Çene ayarları bölümünden ulaşabilirsiniz. 

• Isı ayarlarını kontrol edin: 

Eğer kesme çenesi kesebiliyorsa, doğru sıcaklık aralığındasınız demektir. Isı ayarları ile vakit 

kaybetmenize gerek yoktur. Isı ayarları ile çene hiç kesemiyorsa oynayınız.  

• Çene mekanik bağlantılarını kontrol edin. Kesme çenesini üretimi tamamlandığında sağ ve sol 

ucu düz ve yere paralel şekildedir. Üst montajı ana gövdeye cıvatalar ile sabitlenir. Çene 

pozisyonunun düz ve yere paralel olduğundan emin olun. Pozisyon sorunu varsa, bir teknisyen 

tarafından düzeltilmelidir. 

Dik kesme çenesi hareket etmiyorsa 

• Kesme süresini Çene ayarları sayfasından kontrol edin: 

Uzun tutulan kesme süreleri operasyon süresini uzatır. Kesme süresi ve kesme ısısı arasında 
ters orantı vardır. Uzun tutulan kesme sürelerinde sıcaklık düşürülebilir. Kısa tutulan süreklerde 
ise sıcaklık arttırılabilir.  

• Servo sürücünün hazır olup olmadığını Çene ayarları sayfasında ışık renginden kontrol edin.  

• Paket ayarları bilgilerinin doğru girildiğinden emin olun. 

Dik kesme çenesi doğru konumlayamıyorsa 

Eğer dik kesme çenesi ürünün konumunu belirleyemiyorsa:  

• Boyut tarama sensörünün bağlantılarını kontrol edin. 

• Ürünleri direk makinenin içine veriyorsanız, iki ürün arası mesafenin doğru olduğundan emin 
olur. Paket ayarları sayfasından iki ürün arası mesafeyi kontrol ediniz.  
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Dik kesme çenesi ürünün üzerine basıyorsa 

 

1- Paket kayıyorsa:  

 

Bariyer sensörünün paketi algıladığından emin olun. Ürün yüzeyi ve konveyör bant yüzeyi arasında 

gereksiz sürtünmelerin ve kayganlıkların olmadığından emin olun. Öyle ise bu ürün için ekstra önlemler 

almak gerekebilir.  

 

 

2- Hız problemler: 

 

Dik kesme çenesi çok yavaş ve konveyör bant çok hızlı çalışıyorsa, ürünü kontrol etmek zorlaşır. Bant 

hızı ve çene hızının senkron olması gerekir. Hız ayarları sayfasından bant hızlarını, Çene ayarları 

sayfasından da çene yukarı & aşağı hızlarını kontrol edin.  

 

 

3- Encoder’ı kontrol edin: 

 

Makinenin çıkış bandında bulunan encoder’ın bağlantılarını kontrol edin. Eğer bağlantı kopukluğu veya 

cıvatalarda gevşeklik görüyorsanız düzeltin. Bağlantı tekrar düzeldiğinde Girişler sayfasında aşağıda 

görüldüğü gibi Encoder değerlerini okuyabilirsiniz. 

 
 

 


