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MATERIA£Y EKSPLOATACYJNE I SERWIS

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 137/139, tel. 058 551 20 40

01-014 Warszawa, ul. ¯ytnia 15, tel. 022 862 19 01

40-555 Katowice, ul. Rolna 43 b, tel. 032 201 95 36

PAKOWARKA  PRÓ¯NIOWA 
granpack 10

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA WORKI DO PAKOWANIA PRÓ¯NIOWEGO

Sk³adam zamówienie na worki do pró¿niowego pakowania  o wymiarach:

1. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

2. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

3. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

4. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

5. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

6. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

7. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

 piecz¹tka

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

data i podpis zamawiaj¹cego

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA WORKI DO PAKOWANIA PRÓ¯NIOWEGO

Sk³adam zamówienie na worki do pró¿niowego pakowania  o wymiarach:
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4. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

5. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

6. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

7. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

 piecz¹tka

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

data i podpis zamawiaj¹cego
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Zamówiena prosimy przesy³aæ faxem:
Sopot 058  551 20 40, Warszawa 022 862 19 09, Katowice 032 201 95 36

Zamówiena prosimy przesy³aæ faxem:
Sopot 058  551 20 40, Warszawa 022 862 19 09, Katowice 032 201 95 36
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INSTRUKCJA INSTALACJI I OBS£UGI URZ¥DZEÑ DO PAKOWANIA 
PRÓ¯NIOWEGO GRANPACK

1.WSTÊP

Zapoznanie siê z instrukcja obs³ugi przed przyst¹pieniem do uruchomienia urz¹dzenia, 
zwiêkszy Pañstwa satysfakcjê zwi¹zan¹ z niezawodn¹ prac¹, niskimi kosztami i bezpieczn¹ oraz 
przyjazna dla œrodowiska jego eksploatacj¹.

2. PRZEZNACZENIE

Pakowarka pró¿niowa Granpack jest urz¹dzeniem jednokomorowym, wykonanym ze stali 
nierdzewnej przeznaczonym do pró¿niowego pakowania banknotów i monet.

Banknoty zapakowane pró¿niowo chronione s¹ przed zawilgoceniem i zamoczeniem, kurzem i 
brudem. Opakowanie foliowe jest przejrzyste a listwa znakuj¹ca umo¿liwia opisanie artyku³u( 
np.nazw¹ instytucji). Listwa znakuj¹ca jest wsuniêta w prowadnicê listwy dociskowej na 
pokrywie. Listwê tê mo¿na ³atwo wymieniæ przez wypchniêcie.

Pakowarka pracuje w cyklu automatycznym. Posiada mo¿liwoœæ regulacji ciœnienia ( pró¿ni) w 
komorze oraz regulacje czasu zgrzewania opakowania.

3. DANE TECHNICZNE

- urz¹dzenie jednokomorowe

- jednoczesne pakowanie 2 pakietów z banknotami lub bilonem

- d³ugoœæ listwy zgrzewaj¹cej: 434 mm

- rodzaj listwy: zgrzewaj¹co - odcinaj¹ca

- wydajnoœæ pompy: 10 m3

- wymiary komory:455 x 280 x 100 mm

- wymiary gabarytowe:535 x 404 x 380 mm

- wydajnoœæ :ok. 4 paczki / min

- pokrywa p³aska

- waga: 63 kg

- zasilanie: 220V/50 Hz

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA WORKI DO PAKOWANIA PRÓ¯NIOWEGO

Sk³adam zamówienie na worki do pró¿niowego pakowania  o wymiarach:

1. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

2. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

3. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

4. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

5. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

6. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

7. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

 piecz¹tka

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

data i podpis zamawiaj¹cego

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA WORKI DO PAKOWANIA PRÓ¯NIOWEGO

Sk³adam zamówienie na worki do pró¿niowego pakowania  o wymiarach:
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2. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

3. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

4. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

5. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

6. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................

7. szer......................... x  wys.............................  szt.....................................
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Zamówiena prosimy przesy³aæ faxem:
Sopot 058  551 20 40, Warszawa 022 862 19 09, Katowice 032 201 95 36

Zamówiena prosimy przesy³aæ faxem:
Sopot 058  551 20 40, Warszawa 022 862 19 09, Katowice 032 201 95 36
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o oDopuszczalna temperatura otoczenia wynosi  5  C~35  C

oJe¿eli pakowarka przebywa³a w temperaturze ni¿szej ni¿ 5  C (np. transport w okresie 

zimowym) nale¿y j¹ wstawiæ do pomieszczenia i odczekaæ do momentu gdy osi¹gnie 
otemperaturê wy¿sz¹ ni¿ 5  C, a nastêpnie dokonaæ uruchomienia w³¹czaj¹c klawisz na pozycje  

warm-up.

 7. U¯YTKOWANIE

Po rozpakowaniu urz¹dzenia nale¿y sprawdziæ kompletnoœæ dostawy zgodnie z 

dostarczonymi dokumentami. W przypadku stwierdzenia niezgodnoœci sporz¹dziæ protokó³ i 

przes³aæ do dostawcy.

7.1. Przygotowanie do pracy

1. Zdj¹æ pakowarkê z podest. Unieœæ pakowarkê do góry i usun¹æ podest . 

Pakowarkê ustawiæ na p³askiej powierzchni. Przy powierzchniach pochy³ych 

urz¹dzenie wypoziomowaæ. Usun¹æ wszystkie zabezpieczenia wewn¹trz  komory w 

postaci styropianu, papieru.                                                                                                    

2.   Pod³¹czyæ pakowarkê do instalacji elektrycznej.

3. Po za³¹czeniu do sieci nale¿y w³¹czyæ klawiszowy w³¹cznik g³ówny 

znajduj¹cy siê na p³ycie czo³owej. W pozycji warm-up pakowarka w³¹cza siê 

na rozgrzew. Rozgrzew w³¹cza siê tylko je¿eli pakowarka nie by³a u¿ywana 

przez 5 godzin. Rozgrzew umo¿liwia uzyskanie lepszej pró¿ni. W pozycji „on” 

pakowarka w³¹cza siê, w pozycji „off” wy³¹cza.

7.2. Uruchomienie i obs³uga

Po za³¹czeniu pakowarki mo¿na przyst¹piæ do nastawienia parametrów procesu tzn. czasu 

pompowania, czasu zgrzewania i odcinania.Parametry pompowania i zgrzewania dobraæ w 

zale¿noœci od rodzaju i gruboœci folii worków przez odpowiednie ustawienie pokrêt³ami na 

p³ycie czo³owej.

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

 Czynnoœæ pakowania polega na umieszczeniu w woreczku produktu i odpowiednim u³o¿eniu 

go w komorze. Woreczek otwart¹ stron¹ u³o¿yæ na listwie zgrzewaj¹cej. Woreczek na listwie 

nale¿y wyprostowaæ tak aby nie by³o zak³adek i pofa³dowañ. Po wykonaniu w/w czynnoœci 

zamkn¹æ pokrywê. Pozosta³e czynnoœci przebiegaæ bêd¹ automatycznie wg zadanych 

parametrów a¿ do zakoñczenia procesu. Kolejne czynnoœci procesu pakowania  ( tzn. 

pompowanie komory, zgrzewanie ) sygnalizuj¹ diody na p³ycie czo³owej . Pakowarka 

wyposa¿ona jest we wk³ady dystansowe wype³niaj¹ce komorê. Wk³ady te pozwalaj¹ na 

odpowiednie u³o¿enie woreczka z produktem                        

.8. KONSERWACJA I REMONTY

Bie¿¹ca konserwacja polega na sprawdzeniu poziomu oleju w pompie obrotowej i 

uzupe³nieniu gdy poziom bêdzie za niski.Poziom oleju mo¿na sprawdziæ wzrokowo przez 

wziernik w tylnej czêœci pakowarki. Pierwszej wymiany oleju nale¿y dokonaæ po 100 godz. 

Pracy pompy. Nastêpne wymiany co 500~1000 godz. Okresy wymiany oleju zalez¹ od 

warunków pracy pompy i stanu zanieczyszczenia oleju.  Olej œwie¿y jest jasny i przezroczysty, 

olej zu¿yty jest ciemny i mêtny.

9. MATERIA£Y EKSPLOATACYJNE

Pakowarki prózniowe wymagaj¹ stosowania worków foliowych odpoiwedniej jakoœci, 

gwarantujacej bezawaryjn¹ pracê urz¹dzenia.  Worki do pakowania pró¿niowego musz¹ byc 

wykonane z folii PA/PE, ktora posiada odpowiedni¹ gruboœæ okres³on¹ standardem NBP. 

Worki zbyt cienkie poddawane zgrzewaniu ulegaj¹ topieniu i powoduja zalepienie modu³u 

grzejnego i tym samym jego uszkodzenie. Stosowanie natomiast woreczków wykonanych ze 

zbyt grubej folii, powoduje ¿e przeci¹¿ona prac¹ grza³ka ulega przepaleniu. Korzystanie z 

materia³ów eksploatacyjnych dobrej jakoœci zwiêksza gwarancjê bezawaryjnej pracy 

urz¹dzenia. 
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Rys. 1. Pakowarka Granpack 6, Granpack 10 - rysunki wymiarowe

4. OPIS BUDOWY

W budowie pakowarki mo¿na wyró¿niæ kilka podstawowych uk³adów:uk³ad pró¿niowy, uk³ad 

zgrzewaj¹cy, uk³ad zasilania i sterowania.

4.1 Uk³ad pró¿niowy                                                                                 

Uk³ad pró¿niowy umo¿liwia odpompowanie komory a tym samym woreczków znajduj¹cych 

siê wewn¹trz komory oraz zapowietrzenie komory po zakoñczonym cyklu

4.2 Uk³ad zgrzewaj¹cy      

Uk³ad  zgrzewaj¹cy umo¿liwia zamkniêcie woreczka w cyklu pakowania przez zgrzanie.   W 

sk³ad uk³adu zgrzewaj¹cego wchodz¹: listwa zgrzewaj¹ca,  listwa dociskowa, transformator 

zasilaj¹cy listwê zgrzewaj¹c¹. Listwa zgrzewaj¹ca wyposa¿ona jest w taœmê Kanthal i drut 

NiCR. Drut oporowy umo¿liwia odcinanie worków z folii o gruboœci do 0,1 mm

5. BEZPIECZEÑSTWO OBS£UGI

Wszystkie czynnoœci zwi¹zane z konserwacja remontami i myciem przeprowadzaæ przy 

od³¹czonym napiêciu zasilaj¹cym. Jako dodatkow¹ ochronê przed pora¿eniem pr¹dem 

elektrycznym zastosowano zerowanie.

NIE DOPUSZCZA SIÊ MYCIA PAKOWARKI BIE¯¥C¥ WOD¥.

6. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Pakowarkê nale¿y przewoziæ krytymi œrodkami transportu. Pakowarka w czasie transportu 

powinna byæ zabezpieczona przed przesuniêciem i przewróceniem. Pokrywa pakowarki w 

czasie transportu powinna byæ zamkniêta. Podczas za³adunku i roz³adunku nie nale¿y 

pakowarki nadmiernie przechylaæ.

W czasie przechowywania komora i pokrywa pakowarki powinna byæ czysta i sucha. Nie 

nale¿y  zostawiaæ pakowarki z zamkniêt¹ pokryw¹ bez powietrza w komorze ( „pod pró¿ni¹”). 

Pakowarkê przechowywaæ w pomieszczeniach zamkniêtych , które chroni¹ przed wp³ywem 

czynników atmosferycznych.

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