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ÜRETİCİ FİRMA ÜRETİCİ FİRMA 

MODELMODEL DOMESLINE D-160

GÜÇGÜÇ 25 W

VOLTVOLT 220 - 230 V   

FREKANSFREKANS 50 - 60 Hz 

::

::

::

::

::

DOMESLINE D-160 DOZAJLAMA MAKİNASINI SEÇTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. DOMESLINE D-160 DOZAJLAMA

MAKİNASI CE YÖNERGELERİNE UYGUN OLARAK, KİŞİSEL GÜVENLİĞİNİZİ TEMİN EDECEK ŞEKİLDE TASARLANMIŞ VE 

ÜRETİLMİŞTİR. GÜVENLİ KULLANIM İÇİN BELİRTİLEN TEMEL KURALLARA UYUNUZ. MAKİNANIN POWER KABLOSUNU

BELİRTİLEN VOLTAJ DEĞERİNE UYGUN OLARAK, TOPRAK HATLI PRİZE TAKINIZ. ELEKTRİK KABLOSUNUN ÜZERİNE

BASILMAYACAK, BAŞKA CİSİMLER TARAFINDAN EZİLMEYECEK ŞEKİLDE DÜZENLEYİNİZ.

MATUYA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  Matuya Plaza Cumhuriyet Mah. 625. Sk. No:6   Antalya / TÜRKİYE



MAKİNA KURULUMUMAKİNA KURULUMU

ÇALIŞMA MASASI

MAKİNA BAĞLANTILARIMAKİNA BAĞLANTILARI
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Bu  bölüm,  Domesline  D-160  Dozajlama   Makinasının  kurulumu,  ayarlarının  yapılması  ve  kullanılan  hammaddeler  hakkında  tüm  bilgileri 

içermektedir. Çalışma  esnasında  ortam  sıcaklığı 25°C derece ve  nem  %50’ nin  altında  olmalıdır.  Makinanın  çalışması  için en az 25 litrelik 

kompresöre ihtiyacınız vardır. Ayrıca çalışma odası kesinlikle temiz olmalıdır ve toz bulunmamalıdır. 
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  Ayak pedalının fişini makinanın arkasında bulunan sokete takınız.

  Power kablosunun bir ucunu  makinanın arkasında bulunan power girişine, diğer ucunuda 220 V. prize takınız.

  Power düğmesini açarak makineyi kullanıma hazır hale getiriniz.

A. ELEKTRİK BAĞLANTISI
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  Kompresörden gelen hava hortumunu adaptöre kelepçeleyiniz.

  Hava giriş rekoruna hava adaptörünün ucundaki hortumu takınız.

  Ön panelde bulunan hava çıkış rekoruna adaptörün hava hortumunu takınız.

UYARI : Makinenin  power  düğmesini kapattığınız zaman hava kaçağı meydana gelir. Bu problem olduğu anlamına gelmez power düğmesini 

                 açtığınız zaman hava kesilir. 

ETİKETLERİN DÖKÜME HAZIRLANMASIETİKETLERİN DÖKÜME HAZIRLANMASI

 

B. 

 

 

HAVA BAĞLANTISI
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  Sağlıklı döküm  yapabilmek için  makinayı 2 - 3 metre uzunluğunda olan masanın  üzerine  yerleştiriniz ve masanın terazide  olmasına dikkat 

     ediniz.

  Etiketleri döküm esnasında  istiflemek  için  raflara  ihtiyacınız  olup, ideal  raf  ölçüleri 35 x 50 cm`dir.

DOMESLINE D-160  genel  amaçlı  dozajlama  makinası  olduğundan, akışkanlığı  ince  olan  malzemeleri bir kaptan vakum yaparak çekebilirsiniz. 

Fakat poliüretan malzemelerin viskozitesi yoğun olduğundan enjektöre karışımı üstten koymalısınız.

                  Döküm işlemi esnasında kesinlikle vakumun kapalı olmasına dikkat ediniz.



DÖKÜME BAŞLANMASIDÖKÜME BAŞLANMASI
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A. 

 

 

DÖKÜM İŞLEMİ

1- 
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 Kompresörden gelen 6 - 8  bar  havayı ön  panelde  bulunan  regülatörden  manometreye  bakarak  maksimum  çalışma basıncını 3 - 4  bara 

ayarlayınız.

  A ve B kompenantlarını  plastik bardaklara 1:1 oranında,   35 gr (A) +  35 gr  (B) = 70 gr olacak şekilde ayrı ayrı koyunuz. 
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  Daha  sonra  A ve B  kompenantlarını  ayrı  bir  kapta  birleştirin,  yavaş  yavaş   hava  kabarcığı  yapmadan  karıştırınız. (Karıştırma  işlemini  

yaparken  kabın  içindeki   dalgalar  yok  olana  ve  karışım  tam  kıvama  gelene  kadar karıştırmaya devam etmelisiniz.)

  Hazırlanmış  karışımı  enjektörün  üst  kısmından  dökün  ve enjektörü adaptörüne takarak  kilitleyiniz. Karışımı  enjektöre  dökerken  iğnenin 

takılı olmasına dikkat ediniz.

 Döküm işlemi yaparken etiketlerin ebadına bakarak;  Next ve Back tuşlarını kullanarak deneme yanılma yöntemiyle 2 - 3 etiketten sonra ideal 

döküm miktarını belirliyebilirsiniz.

 Ayak pedalına bir kez basılıp bırakıldığı zaman her seferinde ayarladığınız dozajda döküm gerçekleşecektir.

Büyük ebat döküm yaparken acil durdurmak isterseniz STOP tuşuna basarak dökümü durdurabilirsiniz .Döküme devam etmeniz için tekrar 

         STOP tuşuna basınız.
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NOT: 



Rafın  üzerindeki  etiketlerin döküm  işlemi  bittikten  sonra, rafı  masanın  üzerinden  kaldırmadan kaydırarak masanın sonuna getirmelisiniz.

     Masanın üzeri raflarla dolduğunda, döküm yapılmış olan etiket raflarını üst üste istifleyiniz.

7-  

UYARI : Dökümü   yapılmış  etiketler,  ilk   20  dakikadan  sonra  jelleşmeye  başlayacaktır.   Bu süreden   sonra   düzgün  bir  şekilde  taşıyıp 

                 istifleyebilirsiniz.

                  

                  Döküm esnasında ortam ısısı 25°C derece 

                  A  ve  B  kompenantları  ne  kadar  fazla  miktarda  bir  araya  gelirse  reaksiyon  süresi o kadar hızlanacaktır. Bu sebeple hazırlamış 

                  olduğunuz malzeme miktarı 70 gramı geçmemelidir.

                  Enjektörün içinde bulunan karışımın en fazla 15 dakika içerisinde tüketilmesi gerekmektedir.

Kullanım  esnasında  enjektörü  dik tutmanız  gerekmektedir. Yatık  tutulması  durumunda  enjektörün  içerisinde bulunan hammadde

                  hortumdan geriye doğru giderek makinaya zarar verebilir. 

ve nem  %50’ nin altında olmalıdır.

DOĞRUDOĞRU YANLIŞYANLIŞ

NOT :  Domesline D - 160 genel amaçlı dozajlama  makinası olduğu için akışkanlığı zor olan hammaddelerde regülatör yardımıyla 

manometreye bakarak basıncı yükselterek akışkanlığı kolaylaştırabilirsiniz. Değişik akışkan hammaddelerin kullanılması durumunda farklı çap 

ve tiplerde döküm iğneleri kullanmanız gerekebilir.                                                                                                                                                .
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TEMİZLİK İŞLEMİTEMİZLİK İŞLEMİ

Temizlik işlemi selülozik tiner ile yapılır.

Enjektörün  içine  bir  miktar  tiner  koyarak  çalkalayıp  dökünüz. Daha sonra temiz bezle  siliniz. Bir  kere  daha  enjektöre  tiner  koyarak,  hava  

yardımıyla  iğne  takılı  vaziyette  tineri püskürtünüz.  Enjektör  sıkıştırma  aparatını  da  tinerli  bezle  O-ring`e  zarar  vermeden temizleyiniz.  Bir 

sonraki kullanım için adaptörün enjektöre rahat girebilmesi için O-ringi ince yağ ile yağlayınız.



PROBLEMLER ve ÇÖZÜMLERİPROBLEMLER ve ÇÖZÜMLERİ

PROBLEM                         NEDENLERİ                                            ÇÖZÜMLERİ

Karışım gelmiyor. Regülatörün basınç ayarı düşük olabilir

Enjektöre hava gelmiyor olabilir.

Kompresörden hava gelmiyor olabilir.

Reaksiyon süresini uzattığınız için
enjektördeki karışım jelleşmiş olabilir.

İğne tıkalı olabilir.

Dozaj ayarı 0 pozisyonda olabilir.

Ayak pedalı takılı olmayabilir.

Yetersiz karışım                             İki kompenantın oranları eşit olmayabilir.

İki kompenant iyi karıştırılmamış olabilir.

Temizlik yapılamıyor                             Enjektör içerisindeki karışım donmuş olabilir.

Makina çalışmıyor Vakum açık kalmış ve makinanın 
içerisine hammadde gitmiş olabilir

Sigortası zarar görmüş olabilir.

PROBLEMLER HALA ÇÖZÜLMEDİYSE LÜTFEN  TEKNİK SERVİSİNİZİ ARAYINIZ.                             

Enjektör adaptöründen 
devamlı hava geliyor.

Power düğmesi açılmamış olabilir.

Enjektör adaptöre girmiyor O-ring de problem olabilir

Regülatörü 3-4 bara ayarlayınız.

Enjektör  adaptör  hortumunun  tıkalı  olup  olmadığını 
kontrol ediniz.

Kompresörün açık olup olmadığını ve vanasını kontrol 
ediniz.

Enjektördeki karışımı temizleyerek,reaksiyon süresine 
dikkat ediniz.

İğneyi yenisi ile değiştiriniz.

Döküm alanına göre dozaj ayarı yapınız.

Ayak  pedalını  makinanın  arkasında  bulunan  soket 
girişine takınız.

Kullandığınız kompenantların oranlarını kontrol ediniz.

Karışım  tam  kıvamına  gelene  kadar hava kabarcığı 
yapmadan karıştırınız.
                             

Enjektör ve iğneyi yenisi ile değiştiriniz

Teknik servis ile irtibata geçiniz

Sigortayı yenisi ile değiştiriniz.

Power düğmesini açınız

O-ringi değiştirin veya yağlayınız.
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