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ÜRETİCİ FİRMA ÜRETİCİ FİRMA 

DOMESLINE D-320 DAMLA ETİKET MAKİNASI CE KALİTE BELGESİNE SAHİPTİR.

MODELMODEL DOMESLINE D-320

GÜÇGÜÇ 200 W

VOLTVOLT 220 - 230 V   

FREKANSFREKANS 50 - 60 Hz

DOMESLINE D-320 DAMLA ETİKET MAKİNASINI SEÇTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. DOMESLINE D-320 DAMLA ETİKET 

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

ÜRETİLMİŞTİR. GÜVENLİ KULLANIM İÇİN BELİRTİLEN TEMEL KURALLARA RİAYET EDİNİZ. MAKİNAYI YAN KISMINDA 

BULUNAN ETİKET ÜZERİNDE YAZAN VOLTAJ DEĞERİNE UYGUN OLARAK, TOPRAK HATLI BİR PRİZE TAKIN. ELEKTRİK 

KABLOLARINI ÜZERLERİNE BASILMAYACAK, BAŞKA CİSİMLER TARAFINDAN KESİLMEYECEK ŞEKİLDE DÜZENLEYİNİZ.
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::

::

::

::

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

Makinanın  kurulacağı  odanın  en  az 25 m2  olması gerekmektedir ve  insan  sağlığı açısından uygun bir çalışma ortamı yaratabilmek 

için odada bir havalandırma sistemi yer almalıdır. Çalışma esnasında ortam sıcaklığı 25 derece ve nem %50’ nin altında olmalıdır. Bu 

düzenin sağlanabilmesi için çalışma odasına mutlaka klima takılmalıdır. Klima ortam ısısının ayarlanmasında ve nemin düşürülmesinde

en önemli araçtır. Makina pnömatik olarak çalıştığından 100 litrelik bir komprosöre ihtiyacınız vardır. Ayrıca çalışma odası son derece 

temiz ve tozsuz olmalıdır.  

 

    

     

 

....................................................................................................................................................................................

Bu bölüm, Domesline  D-320  Damla Etiket  Makinasının kurulumu, ayarlarının yapılması  için  gereken  tüm  basamakları  anlatmakta ve

kullanılan hammaddeler konusunda tüm bilgileri içermektedir.   ........................................................................................................................

ÇALIŞMA ODASI

Bütün bu kurallar sağlıklı bir üretim yapmak ve yapılacak olan hataların oluşumunu engellemek için son derece önemlidir.

Makinanın çalışma  yeri  belirlenirken  arkasında,  hammadde  yükleme  işleminin  sağlıklı  olarak  yapılabilmesi  için  en  az 60 cm mesafe 

bırakılmalıdır. Yer  belirlendikten sonra, makina  yanında  yer alacak en az 3 metre uzunluğunda bir masaya ve istif tablalarına ihtiyaç 

olacaktır.                                                                                                                                                                                                            

Dökümü  yapılan  etiketlerin dökümden sonra kenara çekilip damlanın reaksiyona girmesi, istiflenebilmesi için masa son derece önemli bir 

geçiş görevi  görmektedir. Masa  yüksekliği, üzerine  konulacak olan istif  tablası  ile  beraber  makinada  yer alan tablanın yüksekliğine 

eşit olmalıdır.                                                                                                                                                                                                     

.........................

.

.



Aksesuar kutusunda bulunan hammadde çıkış vanalarını tankların altında yer alan hammadde çıkış rekorlarına tankların rengine göre 

monte ediniz. (isocyanate kırmızı - polyol mavi)                                                                                                                                             

Yine aksesuar kutusunda yer alan flexible hortumların uçlarını hammadde çıkış vanalarına diğer uçlarını da  dozaj ünitesinin solunda ve

sağında yer alan giriş rekorlarına monte ediniz.                                                                                                                                             

.

.

Makinanın içerisinde yer alan 1 ve 2 numaralı hortumları dozaj ünitesinin üzerinde bulunan pistonun hava kısma valflerine numaralarına 

göre takınız. Daha sonra temizlik hava hortumunu temizlik bloğunun üzerindeki yerine takınız.                                                                   .

Makinanın içerisinde monteli olarak bulunan tanklar çıkartılarak tanklar ön tarafa bakacak şekilde soldaki tankı sol üste, sağdaki tankı ise

sağ üste monte ediniz. Makinanın içinde yeralan vakum hortumlarından soldaki vakum hortumunu bağlantı aparatının sol girişine, sağdaki 

vakum hortumunu bağlantı aparatının sağ girişine monte ediniz.                                                                                                                      .

Makinanın arkasına sabitlenmiş olan dozaj ünitesini vidalarını sökerek çıkarınız.

Dozaj ünitesini dik konuma getirip ortaladıktan sonra makinanın üzerine sabitleyiniz.

MAKİNANIN MONTAJIMAKİNANIN MONTAJI
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Masanın kurulumunu yapmak için ön tarafta bulunan döküm iğne destek mili ve vidaları yerinden çıkarınız.   

Makina ve masanın terazide olmasına dikkat edilmelidir. Makinanın teraziye alınmasını altta yer alan ayarlı ayaklar sayesinde kolaylıkla 

yapabilirsiniz. Bundan sonra döküm iğnelerinin destek milini makinanın ön tarafına monte ediniz.....................................................          ..

Masa kaldırılarak masanın altındaki deliklere çıkarmış olduğumuz vidaları sıktıktan sonra masanın sağında ve solunda bulunan bağlantı 

kızakları vasıtasıyla masayı sabitleyiniz.

Makinanın içerisinde bağlı bulunan ayak pedalını yerinden çıkararak makinanın önünde rahat çalışabileceğiniz şekilde koyunuz

Tankların üzerinden gelen mavi ve kırmızı vanaların bağlı bulunduğu hammadde çekme hortumlarının diğer uçlarını hammadde çekme 

borularına kelepçeyle monte ediniz.                                                                                                                                                                

Makinanın içerisinde yer alan 2 adet (sağ tank ve sol tank) hava hortumlarını tankların üzerlerinde yeralan hava girişlerine monte ediniz.

.
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B.

 

HAVA BAĞLANTISI

 

A. 

Power  kablosunu  makinanın  yanında  yer alan priz yuvasına, diğer ucunu da topraklı 220 volt prize takınız.Makina tamamen pnömatiktir,

yani  hava  ile  çalışır. Elektrik, sadece  tanklara  hammadde  yüklenirken  vakum  motoru  için  gereklidir. Vakum  motorunun  çalıştırılması

makinanın sağ tarafında yer alan anahtar vasıtasıyla olur.  

 

 

 

ELEKTRİK BAĞLANTISI

Makinanın sol  tarafında  bulunan girişlere, solvent tankının hava ve flexible hortumunun bağlantısını yapınız. Flexible hortumun diğer 

ucunu da temizlik bloğuna bağlayınız.

 

............................................................................................................................................................

MAKİNA BAĞLANTILARIMAKİNA BAĞLANTILARI

C. SOLVENT (TEMİZLİK) TANKI BAĞLANTISI

Aksesuar kutusunda yer alan filtre regülatörünü (hava şartlandırıcı) makinanın sol tarafında yer alan hava giriş hortumunun yanına monte 

ediniz. Bu işlemden sonra  filtre regülatörünün hortumunu hava giriş rekoruna takınız.

Makinanın basıncı 6 - 8 bardır. Komprosörden gelen hava hortumunu filtre regülatöre takınız ve regülatörün yanındaki hava giriş vanasını 

açınız. Manometreye bakarak regülatör vasıtasıyla 6 bardan aşağıya düşmeyecek şekilde ayarlayınız.
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VANALARIN POZİSYONUVANALARIN POZİSYONU

1. Hava giriş vanası

2. Hammadde giriş vanası

3. Vakum vanası

4. Tahliye vanası

5. Tank çıkış vanası

VANALARIN TANIMLAMASIVANALARIN TANIMLAMASI

AÇIK KAPALI 

1

4

3

2

5

 MANOMETRE
REGÜLATÖR

Tankların basıncı 1,5 bar olmalıdır. Basınç, regülatör vasıtası ile manometreye bakılarak ayarlanır.

Solvent tankının üzerindeki regülatörü 4 - 5 barı geçmeyecek şekilde ayarlayınız. Solvent (Metilen klorid) tankına solvent konulması için, 

kolu çevirerek açmanız gerekmektedir, bir huni veya pompadan faydalanabilirsiniz.......................................................................................

TANKLARTANKLAR
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Bu işlemden sonra hammadde de hava kabarcıkları oluşur. Vakum motoru yardımıyla vakum vanasını açarak bir süre çalıştırmak suretiyle

hava kabarcıkları atınız.  Bu esnada tekrar köpük oluşacaktır, bu kez tahliye vanasını açıp kapatmak suretiyle köpüğü yok ediniz. İşlem 

bitince vakum vanası ve motorunu kapalı konuma getiriniz.                                                                                                                               .

   1. Makinanın arkasındaki hammadde yükleme borularını isocyanate ve polyol fıçılarına yerleştiriniz.

   

TANKLARA HAMMADDENİN YÜKLENMESİTANKLARA HAMMADDENİN YÜKLENMESİ

NOT: Hammadde yükleme boruları sürekli hammaddenin içerisinde olmalı ve kenarlarını hava almayacak şekilde kapatmalısınız.

NOT: Bu işlem esnasında hava giriş vanası, tahliye vanası ve tankların altındaki çıkış vanası kapalı olmalıdır. Hammadde yükleme 

işlemi bittikten  sonra  hammadde giriş vanası, vakum vanası ve vakum  motorunun  anahtarını kapatınız. Dolum esnasında minimum 

ve maksimum seviyelerin gözetilmesi gereği unutulmamalıdır.....................................................................................................................

2. Vakum motorunun anahtarını açınız.

3. Vakum vanasını açarak tankın içinde vakum oluşturunuz.

4. Hammadde  giriş  vanası  açılarak  tankların  içerisine  hammaddenin gelmesi sağlayınız.  Aynı işlemi diğer tanka da yaparak 

    hammadde yükleyiniz.                                                                                                                                                                                .



2. Bu sırada otomatik döküm tabancasının hava hortumunu takarak bir tarafa bırakınız.
3. Dökülecek etiketlerin iğne yani poza ayarlarını etiket üzerinde yapınız. 

4. İğnelerin çıkış hortumları takınız.

5. Tankların altındaki çıkış vanalarını açınız.
6. Hava pistonu  üzerindeki manuel gramaj  ayarını, hammadde silindirlerinin tam olarak doldurulmasını sağlamak amacıyla en üst seviye
    ye getiriniz.

DÖKÜME BAŞLANMASIDÖKÜME BAŞLANMASI

     7. Silindir ön çıkış vanalarını açınız.

1.Tankın üzerindeki  hammadde giriş vanası, vakum vanası ve tahliye vanası kapalı olmalıdır. Sadece hava giriş vanalarını açarak 
   tanklara 1,5 barlık hava veriniz.                                                                                                                                                                   .
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8. Atık  alınması  için  ayak  pedalına basarak, dozaj ünitesinin ön kısmına bir plastik bardak tutunuz ve pistonları tam boy olarak çalıştırınız.

    Bu işlemi 2 veya 3 kez tekrarlayarak ön kısımdan hammaddenin tamamen dolu olarak alınması sağlayınız.

    

  Atık  alırken  veya  döküm  yaparken  piston tam boy olarak çalışıp dibe vurduktan sonra ayağınızı pedaldan çekmelisiniz.  Pedaldan 

           ayak çekilince piston kendiliğinden yukarı çıkacaktır.

9. Mikser borusunu, içine mikserler konularak bağlanacağı yere 27 mm. anahtarla fazla sıkmadan takınız. 

NOT:

11. Otomatik döküm tabancasına gerekli olan döküm nozulu takıldıktan sonra, hortumları iğnelere geçiriniz.

10. Döküm için gerekli olan döküm nozuluna teflon o-ringi koyarak otomatik döküm tabancasına monte ediniz ve otomatik döküm 

tabancasını 18 mm anahtarla dik duracak şekilde mikser borusunun ucuna kontra somunla bağlayınız.                                                      .
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1.Temizlik işlemine başlamadan önce ön çıkış vanalarını kapalı duruma getiriniz.

TEMİZLİK İŞLEMİTEMİZLİK İŞLEMİ

13. Pistonun çalışma yani dozaj hızını, kısma valfinden ayarlayarak gerçek çalışma hızını belirleyiniz.
 

 Kısma vanalarını sağa çevirdiğiniz zaman piston çalışma hızı yavaş, sol tarafa çevirdiğiniz zaman hızlı hareket eder.

 

NOT:

15. Gramaj  ayarını etiketlerin ebadına bakarak; ebat  küçük ise aşağıya indirmek, büyük ise yukarıya çıkarmak suretiyle, yani bir kaç 

      döküm sonrası deneme - yanılma yöntemiyle belirleyiniz.                                                                                                                         

 

 Döküm  işlemi  esnasında işleme ara verilmemelidir. 3 dakikadan fazla döküme ara vermeniz halinde hammaddenin donmaması için

           temizlik işlemi yapmalısınız.                                                                                                                                                                 

16. Dökümü  yapılmış  etiketleri  kaldırmamalısınız,  masanın  üzerinde  yer  alan  istif  tablasının  üzerine kaydırarak yerleştiriniz. Döküm

      süresince hiç bir zaman istif tablalarını yerinden kıpırdatmamalısınız, bir sonraki döküm tablası bir önceki döküm tablasını kaydıracak 

      şekilde ilerleme sağlamalısınız. İstif tablasını ancak masanın sonuna geldiği zaman kaldırmalı ve üst üste koymalısınız.                    

 .

 . 

 .

NOT:

14. Döküm iğnelerinin milini etiketlerin üzerine getirerek, etikete olan uzaklığını 1 cm’ye ayarlayınız.

12. Döküm iğnelerinin milini yukarı çıkararak altına poşet koyunuz ve mikser borusundan alttaki iğnelere kadar olan mesafenin atığını
      alınız.                                                                                                                                                                                                        .
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6. Tekrar hava vanasını açarak solvent atığını yok ediniz ve vanayı kapatınız. Bu işlemi iki defa yapmalısınız.

7. Temizlik (clean) valfini kapatınız.

8. Temizlik işlemi bittikten sonra ikili vana grubu ve solvent tankının üzerindeki vanaları kapatınız,  daha  sonra  mikser borusunu sökünüz.

    Otomatik döküm tabancasını çıkarınız,  otomatik  döküm  tabancasının  döküm  nozulunun  bağlandığı  kısmı  ve döküm iğnelerini daha 

    önceden solvent konulmuş bir kavanozun içerisinde, diğer bir döküme geçene kadar bekletiniz.

9. Üretimin  sonunda  tankların  üzerindeki  hava giriş vanalarını kapatınız.  Tankların içindeki havayı,  tahliye vanasını açarak dışarı atınız 

    ve  vanayı  kapatınız,  yine  tankların  altındaki  çıkış vanalarını  kapatınız.  Solvent   tankının  içindeki  bir  miktar  hava,  clean   valfinin 

    egzosundan otomatik olarak atılır.  Bu işlemlerden sonra komple makina kontrol altına alınarak üretime son verilir.

 Solvent  tankının  içindeki  hava,  clean  valfinin  eksozundan otomatik olarak tamamen atıldıktan sonra, solvent tankının üzerindeki 

hava giriş vanasını kapatınız. Bu işlemi yapmakla solvent tankının içerisinde ki havayı boşaltmış olursunuz. 

NOT:

 2. Temizlik bloğunun üstündeki ikili vana grubunu açınız.

3. Solvent (temizlik) tankının üzerindeki hava giriş ve solvent çıkış vanalarını açınız (hava giriş vanası mavi, solvent çıkış vanası kırmızıdır)

4. Daha sonra temizlik (clean) valfini açınız.

 
5. Hava vanasını açarak içeride kalan atıkları atınız, vanayı kapatınız, daha sonra solvent vanasını açarak 2 - 3 dakika solvent vererek, 
    vanayı kapatınız.



BAKIMBAKIM

GÜNLÜK BAKIM

Makinanın üzerinde dökümden dolayı bir atık varsa temizleyiniz.

HAFTALIK BAKIM

Pistonun çalışma silindirlerini kuru bezle silerek tekrar ince bir gresle yağlayınız.

AYLIK BAKIM

2 -3 ayda bir çalışma durumuna göre vakum motorunun yağına bakınız. Minimum seviyeler gözetilerek yağ durumunu kontrol ediniz,vakum 

motoruna sadece özel VAKUM MOTORU YAĞI konulmalıdır.  Öndeki temizlik bloğunun rekorları ve hortumlarını sökerek delik içlerini ve 

dışlarını solventle iyice temizleyiniz.

Ayda bir otomatik döküm tabancasını komple sökerek kontrol edilniz, temizleyip yağlayınız.

Makinanın   hammadde  yükleme  borularının  üzerindeki  ve  tankın  altındaki  hammadde  çıkış  vanası  üzerindeki   filtreleri  2-3  ayda   

bir temizleyiniz.
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PROBLEMLER ve ÇÖZÜMLERİPROBLEMLER ve ÇÖZÜMLERİ

PROBLEM                            NEDENLERİ                                        ÇÖZÜMLERİ

Bir komponent gelmiyor                             Hava giriş vanası kapalıdır.

Ön çıkış vanalarından birisi kapalıdır.

Tankların altındaki vanalardan birisi kapalıdır.

Filtreler tıkalı olabilir.

Temizlik bloğu delikleri tıkalı olabilir. 

Tankların altındaki flexible boru tıkalı olabilir.                            

Yetersiz karışım                             Mikserler eksik konulmuştur.                             

Miksere hammadde gelmiyor                             Mikser borusu tıkalı olabilir.

Otomatik döküm tabancası çalışmıyor olabilir.

Öndeki çıkış vanaları kapalı olabilir.

Piston basmıyor olabilir.

Filtreler tıkalı olabilir.

Temizlik bloğu delikleri tıkalı olabilir.                              

Temizlik yapılamıyor                             Öndeki ikili vana grubu kapalıdır.

Solvent tankının vanaları kapalı olabilir.                             

Otomatik döküm tabancası
çalışmıyor                             

Hava hortumu takılmamış olabilir.   

Aylık bakımı geçmiş olabilir.

Döküm tabancasının üzerindeki ayarı 
fazla sıkılmıştır.
                          

Vakum motoru çalışmıyor                             Sigortası yanmış olabilir.

Yağı eksilmiş olabilir.                            

Vanayı açınız.

İki vanayı da açınız.

İki vanayı da açınız.

Filtrelerin parçalarını çıkarıp temizleyiniz.

Bloğu çıkarıp delik içlerini temizleyiniz.

Boruyu çıkarıp temizleyiniz.                             

Mikserleri boruya tam olarak koyunuz.                             

Mikser borusunu temizleyiniz.

Döküm tabancasını kontrol ediniz.

Her iki vanayı da açınız. 

Havayı kontrol ediniz.

Filtrelerin parçalarını çıkarıp temizleyiniz.

Bloğu çıkarıp delik içlerini temizleyiniz.                            

Açarak hava ve solvent vanalarını kontrol ediniz.

Vanaları kontrol ederek açınız.

                             

Hava hortumunu takınız.

Komple sökerek, temizleyip yağlayınız.

Ayarı gevşeterek normal çalışmasına getiriniz.                             

Sigortayı değiştiriniz.

Yağını kontrol ediniz.                             

PROBLEMLER HALA ÇÖZÜLMEDİYSE LÜTFEN  TEKNİK SERVİSİNİZİ ARAYINIZ.                             
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