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I.   ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Аналогови входове

RTD Сензор Pt 100
Цифрови входове 8

Старт TTL активна 0
Стоп TTL активна 0
Фотомаркер OPT PNP  12V
Отворени челюсти IN1 PNP  12V
Затворени челюсти IN2 PNP  12V
Предно положение на подгъвача IN3 PNP  12V
Задно положение на подгъвача IN4 PNP  12V
Готова доза IN5 PNP   12V
Изходи 3

K1 Галванично изолиран изход, 
транзистор E C   NPN   24V / 20mA 

К2 Триак 250V / 1A
К3 Триак 250V / 1A
К4 Триак 250V / 1A
К5 Триак 250V / 1A
К6 Триак 250V / 1A
К7 OК NPN 24V / 20mA    
К8 OК NPN 24V / 20mA    

К9
Галванично изолиран изход, 

транзистор E C NPN      24V / 
20mA

К10   (опция) Триак 250V / 1A
К11 Триак 250V / 1A
Индикация и клавиатура
Дисплей 2x8 LCD и 2x3 цифри LED 10 mm

Точност ± 1 LSB
Клавиатура Полусензорна

Захранване
Захранващо напрежение 220V / max 30mA

Честота на захранващото напрежение 50 Hz (± 1 Hz)
Работни условия
Работна температура 0 … 50 °C

Работна относителна влажност 0 … 80 % RH
Размери
Габаритни размери (WxHxL) 67,5 x 135 x 160 mm 
Монтаж Панелен в отвор 67,5 x 135 mm

Тегло max 700g
Степен на защита IP40
Съхранение
Температура на съхранение -10 … 70 °C

Относителна влажност при съхранение 0 … 95 % RH
Версия:    PACK20aCONv1.52 е хардуерна модификация на v1.5 с допълнителен изх.К11(триак), дублиращ К1 (OC NPN)
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II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Моделът Pack20аCon е  предназначен  за  управление  на  пакетиращи  машини  с 

електродвигателно задвижване фолиото и пневматични лепящи и подгъващи челюсти, 
с или без фотодатчик за дължина на пакета. Контролерът се състои от два модула – 
модул за управление на пакетиращата машина и модул за регулиране на температурата 
на хоризонталните и вертикалните челюсти.
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III. ЛИЦЕВ И ЗАДЕН ПАНЕЛ

K7
K8

IN1

O PT
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S t a r t

G N D

S t o p
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TD ch1
TD ch2

K9
K6

E  C
E  C

C
C

K10
K11

TD ch1 - вход за термодатчика на канал 1 (хоризонтални челюсти)
TD ch2 - вход за термодатчика на канал 2 (вертикални челюсти)
OPT - вход за фотодатчик
IN 1 - вход за датчик за отворени хоризонтални челюсти
IN 2 - вход за датчик за затворени хоризонтални челюсти 
IN 3 - вход за датчик за предно положение на подгъвача  *
IN 4 - вход за датчик за задно положение на подгъвача    *
IN 5 - вход за сигнал готова доза /  вход стоп изсипване  
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Start - бутон Старт
Stop - бутон Стоп
+12V - Изведено захранване  +12V \ 50mA (спрямо GND)
GND - Маса
K1 - изход за управление на двигателя за издърпване на фолиото:  C – 

колектор, E – емитер  
K2 - изход за управление на хоризонталните челюсти
K3 - изход за управление на страничния подгъвач 
K4 - изход за управление на вертикални челюсти / нож. Конфигурира се 

независимо от К10
K5 - изход за управление на дънния подгъвач
K6 - изход старт изсипване 
K7 - изход за управление на канал 1 (нагревател на хоризонталните 

челюсти):  C – отворен колектор 
K8 - изход за управление на канал 2 (нагревател на вертикалните челюсти): 

C – отворен колектор
K9 - изход за управление на датник:  C – колектор, E – емитер  
К10 -    Изход Нож независим от К4 . Може да се конфигурира и като изход 

‘Процес’. Схемно е свързан с LED Pack.
К11 -    Повтаря К1-фолио, триак
* - устройството може да се конфигурира за работа без дънен подгъвач. Тогава тези 
сигнали не се отчитат при управлението 
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IV. СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ
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V. РАБОТА НА МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАКЕТИРАЩАТА 
МАШИНА

Модула  разполага  с  индикация  включваща  двуредов  LCD дисплей  и  десет 
светодиода  индициращи  състоянието  на  входовете  (IN1 до IN5,  OPT,  PACK)  и 
изходите (К1 до К2) ,  входният интерфейс на модула е реализиран с три бутона.    

Модулът  има  два  работни  дисплея  –  работен  и  тотален  брояч,  като 
преминаването между различните дисплеи става чрез бутоните “Up” или “Down”.

Работен Тотален брояч

 

Брой опаковки в кашон показва оставащите опаковки до запълване на кашона. При 
натискане на “Set ”  се показва зададения брой опаковки.

5.1.  АЛГОРИТЪМ НА РАБОТА.
След включване на захранване изписва надписа “Старт  PACК20” (за 5s), след 

което се  извежда  основния дисплей и се чака  старт  с  изключен електродвигател  и 
отворени челюсти.

След  натискане  на  бутона  “Start”  се  стартира  следният  алгоритъм  за 
пакетирането на един пакет:

1) Ако  вх.IN5  е  конфигуриран  като  стоп  изсипване  и  все  още не  е  прекратено 
предишното дозиране (изх.К6), машината се спира.
Ако t1 Пакет>0 се изпълняват стъпки 1а-b-c. Ако t1 Пакет=0 се изпълнява 1.c.
1.а. Пуска електродвигателя за издърпване на фолиото (К1) за време  t1 Пакет. 
1.b. Спира се К1 и се пуска К4 (ако е конф. като верт. челюсти) за време tЛепене. 
1.c. Пуска се К1.

2) Чака сигнал от фотодатчика или изтичане на време (t2 Пакет), ако е избрана 
работа без фотодатчик. При работа с разрешен фотодатчик ако контролерът 
не получи сигнал за фотомаркер в рамките на периода от време t Stop, той се 
самоизключва !

3) Спира електродвигателя за издърпване на фолиото (К1)
4) Ако вход  IN5 е конфигуриран като сигнал за старт (параметър  Cnf.байт), чака 

активирането му при  готова доза (за работа без теглодозатор е необходимо вход 
готова доза да се свърже директно към  GND). 
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5) Активира изходите за управление на хоризонталните челюсти (К2), страничния 
подгъвач (К3). Активира се изходът за управление на датника (К9), който остава 
активен за време t дата. Активира изхода К4 при избран режим на работа като 
вертикални челюсти. Ако посредством параметъра Cnf.байт e указано,  стартира 
изх. старт изсипване (К6), без да чака затваряне на хоризонт. челюсти (IN2).

6) Чака сигнал за затворени челюсти на входа IN2
7) Активира изхода старт изсипване (К6) ако посредством параметъра  Cnf.байт е 

указано това да става след затварянето на хоризонталните челюсти. При избран 
режим на работа на изх.  К4 като нож го активира до отпадане на сигнала за 
затворени  челюсти  (IN2).  Деактивира  изхода  за  управление  на  страничния 
подгъвач (К3) и изчаква време за лепене t Лепене. 

8) Деактивира изхода за управление на хоризонталните челюстите (К2)

----- Точки 9, 10,11 и 13 се изпълняват само ако в параметъра Cnf.байт e указана работа с дънен подгъвач ---

9) При отпадане на сигнала за затворени челюсти стартира време При отпадане на сигнала за затворени челюсти стартира време tt  ПодгъвПодгъв..
10) Изчаква времето за закъснение на дънния подгъвач Изчаква времето за закъснение на дънния подгъвач tt  ПодгъвПодгъв и активира изход и активира изход  

за управление на дънния подгъвач (К5)за управление на дънния подгъвач (К5)
11) Чака сигнал за Чака сигнал за предно положение на дънния подгъвач (предно положение на дънния подгъвач (ININ3)3)

12) Деактивира  изходите  за  управление  на  дънния  подгъвач  (К5). Деактивира 
изход К4 при избран режим на работа като вертикални челюсти. Ако вход IN5 
e с функцията старт при готова доза, спира изхода старт изсипване (К6). Ако 
вход IN5 конфигуриран като стоп изсипване, то К6 е активен до постъпването 
на такъв сигнал, но най-късно до началото на новия цикъл. 

13) Чака сигнал за задноЧака сигнал за задно положение на дънния подгъвач ( положение на дънния подгъвач (ININ4)4)

14) Чака сигнал за отворени хоризонтални челюсти (IN1)
15) Отброява пакет и ако не е достигната зададената бройка на кашон преминава 

към 1), в противен случай преминава към 16). Ако 
16) При разрешен автоматичен  старт  (виж параметър  Ав.Старт)  спира,  изчаква 

време  t Покой  и преминава към 1), а ако не е разрешен – спира и чака нов 
старт.

! За да се възприеме натискане на бутона “Start” трябва датчици да индицират 
следното  състояние  на  машината:  отворени  хоризонтални  челюсти  и  дънен 
подгъвач в задно положение.
!  При  натискане  на  бутона  “Stop”  се  извършва  заявка  за  спиране,  като 
пакетиращата  машина  спира  в  начално  положение  чак  след  завършване  на 
започнатия пакет. 
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Отпадане на захранването
При отпадане на захранването се помни настройката,  натрупаните  стойности. 

След поява на захранване се чака старт и се стартира алгоритъма отначало.
5.2. ПРОМЯНА НА ПАРАМЕТРИ 

При  промяна  на  параметрите  бутонът  “Set” се  използва  за  потвърждаванe  и/или 
преминаване  към следващия параметър,  а  с  бутоните  “Up”  и “Down”   се  променя 
стойността

5.2.1. Промяна на системните параметри.
Промяната  на системните параметри е възможна след влизането в “Системно Меню”. 
Влизането в него става по два начина:

- Чрез натиснат “Set” при подаване на захранване. При този начин на влизане в 
системното меню са достъпни и така наречените секретни параметри.
- Чрез натискане и задържане за 5s на бутона “Set”, но само при дисплей   тотален   
брояч.  При този начин на влизане в системното меню, ако преди това не е било 
влизано в  него  чрез  натиснат  “Set” при подаване на  захранване,  не  са достъпни 
секретните параметри.

 Системни параметри
Име Описание Стойности
ФотоДат? 
* 

Избор на работа с или без фотодатчик 1 – има фотодатчик 
0 – няма фотодатчик

Броене* Избор на броене на опаковки или на кашони 1 – броене на кашони 
0 – броене на опаковки

Ав.Старт* Избор на режим на работа 1 – разрешава авт. стартиране
0 – забранява авт. стартиране

t Покой* Време на изчакване при режим на работа с 
автоматичен старт 
Появява се само при разрешен автоматичен старт  

(0 – 255) х 0,1s 

t1  Пакет Време за 1-во движение на фолиото (при пакет с 
голяма дължина)

(0 – 255) х 0,1s 

t2  Пакет Време за 2-ро движение  на фолиото
Появява се само при работа без фотодатчик  

(1 – 255) х 0,1s 

t Стоп Време за самоизключване при липса на сигнал от 
фотодатчика 

Появява се само при работа с фотодатчик  

(0 – 255) х 0,1s
При стойност 0 контролерът не 
се самоизключва при липса на 
сигнал от фотодатчика

t Лепене Време за лепене (1 – 255) х 0,1s
t дата* Време за действие на изхода за управление на 

датник
(1 – 255) х 0,01s

t Подгъв* Време на закъснение на задействането на изхода за 
управление на дънния подгъвач

(0 – 255) х 0,01s

Cnf.байт*

конфигури
ране на у-
вото

      Изх.K10 и LED PACK  = АКТ. ПРОЦЕС Изх. K10 и LED PACK  = НОЖ
   ИЗСИПВА       Заедно с хор. челюст След затв.на хор. челюст Заедно с хор. челюст След затв.на хор. челюст
Режим     IN5 К4 нож К4 верт.ч. К4 нож К4 верт.ч К4 нож К4 верт.ч. К4 нож К4 верт.ч

Стоп 12 13 4 5 28 29 20 21
Старт 14 15 6 7 30 31 22 23
Стоп 8 9 0 1 24 25 16 17
Старт 10 11 2 3 26 27 18   . 19

Ако  К10&LED=АКТ.ПРОЦЕС,  те  са  включени  при  акт.процес  и  мигат  между 
пакетите по време на tПокой при авт. старт. Мигането се забранява като се добави 32 
към Cnf.байт – т.е. тогава са включени.  Ако К10&LED=НОЖ, те работят както би 
работил К4 ако е нож (т7 от АЛГОРИТЪМ НА РАБОТА). 
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*     Секретен параметър

5.2.2. Промяна на смяната и/или на броя опаковки в кашон
 

При работен дисплей се натиска и задържа за 5s бутонът “Set”, при което се 
появява мигащ маркер върху стойността, която ще се променя.

Име Описание Стойности
С: Номер на смяна** 1 – 9

Б: Брой опаковки в кашон *** 0 – 9999 

**    При промяна на номера на смяната се нулира общия брояч на смяната
***  При зададен брой 0:
1) контролерът спира само след бутон “Stop”
2) контролерът брои опаковките, независимо от параметъра Броене

5.3. НУЛИРАНЕ НА ТОТАЛНИЯ БРОЯЧ

При  дисплей  тотален  брояч се  натиска  и  задържа  “Set”  до  извеждане  на  запис 
“Системно Меню”,  без  да  се  отпуска   “Set”  се  натиска  и  задържа  бутона “Down”, 
отпуска се “Set” и чак след това  “Down”.  Появява се надпис: “Изчисти Общо Бр?”. 
Натиска се “Set” за потвърждение или  “Down” или “Up” за отказ.

VI. РАБОТА НА МОДУЛА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА 
ХОРИЗОНТАЛНИТЕ И ВЕРТИКАЛНИТЕ ЧЕЛЮСТИ

Индикацията и бутоните на модула са разположени в долната част на контролера. 
Модулът има два аналогови входа и два управляващи изхода. Той може да реализира 
позиционен  или  пропорционален  закон  на  управление  (избира  се  програмно). 
Изходите се управляват съответно чрез логика включен/изключен (ON/OFF) или чрез 
импулси с променлива продължителност (ШИМ).

6.1. ПРИНЦИП НА РАБОТА

Основни параметри използвани в уреда:

SP -задание за регулиране
ε   -зона на пропорционалност или хистерезис (при положителна стойност на 

параметъра - логика нагряване, а при отрицателна - логика охлаждане)
PV -входна величина
H -горна граница на алармата
L -долна граница на алармата
А. и В. -период на ШИМ = tи+tп (при 0 – позиционен закон на управление)
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tи -време за импулс при ШИМ регулиране
tп -време за пауза при ШИМ

Изход

t

PV

t

SP

SP + |ε |

SP - | |ε

Фиг. 1

На Фиг. 1 е показано принципното действие на 2 позиционен регулатор с изход 
логика “нагряване” (ε>0). 

Изход

t

PV

t

SP

SP + |ε |

SP - | |ε

Фиг. 2

На Фиг. 2 е показано принципното действие на 2 позиционен регулатор с изход 
логика “охлаждане” (ε<0). 
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На Фиг. 3 е показано принципното действие на  регулатор с ШИМ изход логика 
“нагряване”  (ε>0),  а  на  Фиг.  4  действие  на   регулатор  с  ШИМ  изход  с  логика 
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“охлаждане” (ε<0). На Фиг. 5 е показан принципа на действие на ШИМ изход. При 
50% ШИМ изход tи=tп.

За промяна на логиката на работа на регулатора към логика “охлаждане” е  
необходимо да се направят отрицателни параметрите ε1 и ε2 .

6.2. РАБОТЕН РЕЖИМ

В работен режим на левия дисплей се отчита стойността на величината на Канал 1, а на десния 
– за Канал 2. Червените светодиоди показват дали е активен съответния изход съответно – левия за 
Канал 1, а десния за Канал 2.

Когато стойността  на  величината  за  даден канал надхвърли (падне под)  горната  (долната) 
граница на алармата, на съответния за канала дисплей започва периодично да се появява съобщение 
“ALL”.

6.3. НИВА НА ПРОГРАМИРАНЕ

Принцип на действие на клавиатурата:

- Когато на дисплея има символ (параметър), бутона под символа избира редакцията му

- Когато на дисплея е изписано числото чрез бутоните под него се променя стойността, а с 
бутоните под символите “о” и “с” тази стойност може да бъде потвърдена или отказана.

Дисплей

Бутони

Връщане назад без потвърждение на направените промени
Потвърждение (ОК)
Промяна на стойността на параметъра
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6.3.1. Потребителско ниво 

Дисплей SP1 и SP2
На левият дисплей се показва Задание1 (SP1), а на десния – 
Задание2 (SP2). След отпускане на бутона уредът се връща в 

нормален режим, където на дисплея показва отчетената в 
момента величина.

Настройка на SP1
Бутоните се натискат едновременно и на левият дисплей се 

появява и започва да мига SP1. Със същите бутони се изменя 
стойността на SP1, като дисплея спира да мига. Ако до 5 

секунди, докато на дисплея мига или вече е зададена нова 
стойност, не се натисне някой бутон се връща в работен режим. 

(-199 ÷ 999)*

Настройка на SP2
Бутоните  се  натискат  едновременно  и  на  десния  дисплей  се 
появява  и  започва  да  мига  SP2.  Със  същите  бутони  се  изменя 
стойността на SP2, като дисплея спира да мига. Ако до 5 секунди, 
докато на дисплея мига или вече е зададена нова стойност, не се 
натисне някой бутон се връща в работен режим. (-199 ÷ 999)*

* Дименсия според измерваната величина

6.3.2. НИВО “системни параметри” 

Влизане в режим – настройка на системни 
параметри

Бутоните се задържат за 3 секунди, след което на двата 
дисплея се появява главното меню за програмиране. 

1) Главно меню

Дисплей

Бутони

Връщане в работен режим
Параметри за канал 1
Параметри за канал 2 

2) Подменю за избор на параметри
14



downdown upup

HL cДисплей

Бутони

Връщане в главно меню
ε - зона на пропорционалност  или  хистерезис  при  ε>0 
логика  “нагряване”,   ε<0  логика “охлаждане”
(-199 ÷ 999)*
Горна граница на аларма (-199 ÷ 999)*
Долна граница на аларма (-199 ÷ 999)*

* Дименсия според измерваната величина

6.3.3. НИВО “сервизни параметри” 

Дисплей

Бутони

Настройка на параметрите на филтъра на канал 1
Дисплей

Бутони

Настройка на параметрите на филтъра на канал 2

Дисплей

Бутони
Настройка на периода на ШИМ на изходите на канал1 и 
канал2.

1) Подменю избор на параметри за филтъра

Дисплей

Бутони

Връщане в главно меню
Коефициент на филтъра (1 ÷ 128) *
Време за отскок на филтъра (1 ÷ 255сек.)
Отскок на филтъра (1 ÷ 255)**

* Колкото е по-малка стойността на коефициента, толкова е по-тежък филтъра.
** Дименсия според измерваната величина

15



2) Подменю избор на параметри за период на ШИМ на изходите и 
таймерна секция

Дисплей

Бутони

Връщане в главно меню

Период на ШИМ на канал 1(1 ÷ 255 *0,5сек.)**
Период на ШИМ на канал 2(1 ÷ 255 *0,5сек.)**

**  При  задаване  на  стойност  “0”  съответният  канал  преминава  в  позиционен  закон  на 
управление и параметъра ε има смисъл на хистерезис. В останалите случаи ε има смисъл на зона на 
пропорционалност.

6.4. ПОТРЕБИТЕЛСКА НАСТРОЙКА НА ОФСЕТА НА КАНАЛ 1 И КАНАЛ 2

В  този  режим,  потребителите  могат  да  въведат  свободно  програмируем 
коефициент, който ще се добави винаги при измерването на каналите (т.н. “офсет”). 
Този режим се използва при забелязване на несъответствие между дисплейваната от 
уреда стойност и измерената с друг еталонен уред.

Режим “офсет”
Влизането  в  този  режим  се  осъществява  с  натискане  на 
бутона  при  подаване  на  захранването  на  уреда.  Докато  е 
задържан бутона на дисплея се извежда надпис “OFFSEt”. 
След  отпускане  на  бутона,  регулаторът  преминава  в 
нормален режим на работа.

Задаването на всеки отделен офсет става по начина, по който се осъществява 
настройката  на заданието за  регулиране (SP)  на всеки канал в нормален режим на 
работа (вж.VIII.1).  Стойността  която се настройва е  с една разрядност  по точна от 
колкото  измерваната  величина.  При  влизане  в  редактиране  винаги  се  извежда 
стойност 0, т.е. текущата дисплейвана стойност на канала се приема за базова.

ПРИМЕРИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКА НАСТРОЙКА 
1. Показание на дисплея: 129
2. Въведен коефициент: 3.4
3. Ново показание на дисплея: 132
4. Въведен коефициент: 0.6
5. Ново показание на дисплея: 133
6. Въведен коефициент: -1.0
7. Ново показание на дисплея: 132

6.5. МЕРКИ ПРОТИВ СМУЩЕНИЯ

1. Препоръки за използване на свързващи проводници
-  Проводници,  които  пренасят  близки  по  тип  сигнали,  могат  да  се  опаковат 

заедно,  но  ако  сигналите  са  различни,  проводниците  трябва  да  се  отделят  за 
предпазване от капацитивно и индуктивно взаимодействие.
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- Когато трябва да се пресичат сигнали с различни по тип сигнали, това трябва 
да се прави под ъгъл 90 градуса и на максимално разстояние.

-  Проводници,  по  които  протичат  слаби  сигнали  и  проводници  свързващи 
сензорите  с  контролера,  не трябва  да  минават  в близост до контактори,  двигатели, 
генератори, радиопредаватели и проводници по които протичат големи токове, които 
се включват и изключват.

2. Подтискане на шума чрез използване на вградения в регулатора филтър
- Ако входната величина се колебае и не е стабилна е необходимо да се намали 

коефициента на филтъра F. Колкото е по-малка стойността на коефициента на филтъра 
толкова е по-тежък филтъра и по-бавно се изменя входната величина.

-  Ако  входната  величина  отскача  периодично за  кратки  интервали  от  време  е 
необходимо  да  се  увеличи  параметъра  “време  за  отскок  на  филтъра”  t.  При 
увеличаване  на  този  параметър  уредът  реагира  по  бавно  при  рязко  изменение  на 
входната величина, но игнорира кратковременните смущения.
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ГАРАНЦИОННА   КАРТА

Гаранционна карта № :     .................................................

Гаранционен срок      :     .................................................    месеца

Фабричен номер           :     .................................................

Стоката е закупена от  :     ..................................................................

с фактура №                 :     ............................../......   .......   20........  г.

ГАРАНЦИОННИ   УСЛОВИЯ

Гаранцията  е  в  сила,  само  ако  тази  гаранционна  карта  е  попълнена  четливо  с 
химикал, подписана и подпечатана.   Гаранцията се състои в безплатна поправка на 
всички фабрични дефекти, които могат да се появят по време на гаранционния срок. 
Поправката  се  извършва,  като  в  ремонтната  база  се  представи  настоящата 
гаранционна карта, с която е закупен уреда. Гаранцията не се отнася до повреда, 
причинена  от  лош транспорт,  лошо  съхранение,  неправилно  използване,  природни 
стихии, неспазване на инструкцията за работа и случаите, когато е направен опит за 
отстраняване на дефекти от други лица. В тези случаи дефектът се отстранява само 
срещу заплащане.

Обслужването  в  гаранционния  срок  и  уреждане  на  рекламациите  става  съгласно 
закона за защита правата на потребителя.

ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ В СЕРВИЗА

Сервиз Дата на 
постъпване

Поръчка 
номер Вид на извършения ремонт Дата на 

предаване
Извършил 
ремонта

     Продавач:...................           Купувач:.................

България,   4000   гр. Пловдив,   ул. Мургаш 4
Тел.: (+359 32) 642 519 , 640 446   факс: (+359 32) 640 446

www.  m  icrosyst.net     e-mail: info@  m  icrosyst.net  

mailto:info@microsyst.net
http://www.microsyst.net/
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