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Gebruiksaanwijzing 

AIRPAD Machine 

AP100 
50.2101 

 

   
BELANGRIJK! 

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing alvorens deze machine te installeren en in gebruik 

te nemen. 
Op deze wijze loopt u geen gevaar uzelf of uw machine schade toe te brengen. 

 

  



FROMM 

 

 2 
Het op welke wijze dan ook kopiëren van deze handleiding of delen ervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de auteur © 2015 

website: www.fromm-pack.com   
 

 

 INHOUDSOPGAVE          PAGINA 

1 ALGEMEEN           4 

2 VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING       4 

3 INLEIDING            5 

4 ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES        5 

5 BESCHERMINGSMIDDELEN         7  

6 BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN DE MACHINE      7 

7 ONGEOORLOOFD GEBRUIK         8 

8 RESTRISICO’S           8 

9 AANBEVELINGEN VOOR DOOR DE GEBRUIKER TE TREFFEN PREVENTIEVE MAATREGELEN8 

10 BESCHRIJVING EN WERKING VAN DE MACHINE      9 

11 VERKLARING VAN DE TYPEPLAAT VAN DE MACHINE      9 

12 TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE MACHINE      10 

13 VERPAKKING           10 

14 UITPAKKEN           10 

15 VERPLAATSING VAN DE UITGEPAKTE MACHINE      11 

16 INSTALLATIE VAN DE MACHINE         12 

17 UIT TE VOEREN CONTROLES ALVORENS DE MACHINE IN BEDRIJF TE STELLEN  12 

17.1 Omgevingsomstandigheden          12 

17.2 Verlichtingsomstandigheden          12 

 

18 AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET       13 

19 INFORMATIE OVER DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE      13 

20 BEDIENINGSPANEEL          13 

21 INBEDRIJFSTELLING VAN DE MACHINE        15 

21.1 Inschakelen            15 

21.2 Het stopzetten van de machine          15 

21.3 Uitschakeling            16 

21.4 Plaatsing van de rol           16 

21.5 Het via de rollers invoeren van de folie         17 

21.6 Invoering in het geleidesysteem          18 

21.7 Selectie van het programma          19 

21.8 Afstelling van de meters kussens          20 



FROMM 

 

 3 
Het op welke wijze dan ook kopiëren van deze handleiding of delen ervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de auteur © 2015 

website: www.fromm-pack.com   
 

 

 INHOUDSOPGAVE          PAGINA 

22 MOGELIJKE AFSTELLINGEN VAN DE MACHINE       21 

22.1 Afstelling van de snelheid           21 

22.2 Afstelling van de spanning           22 

22.3 Afstelling van het sealingsvermogen         22 

22.4 Vooraf ingestelde programma’s          23 

 

23 EVENTUEEL TE INSTALLEREN EXTRA ONDERDELEN      23 

24 ALARMSIGNALEN OP HET DISPLAY        24 

25 GELUIDSINFORMATIE          24 

26 ONDERHOUD           24 

26.1 Aard en frequentie van de controles          25  

           

27 ONDERHOUDSINGREPEN DIE UITSLUITEND MOGEN WORDEN UITGEVOERD DOOR 

GEKWALIFICEERD PERSONEEL         25 

28 BUITENBEDRIJFSTELLING         25 

29 AANWIJZINGEN VOOR NOODSITUATIES        26 

 

 

 

 

  



FROMM 

 

 4 
Het op welke wijze dan ook kopiëren van deze handleiding of delen ervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de auteur © 2015 

website: www.fromm-pack.com   
 

 

1  ALGEMEEN 

• De machine is ontworpen en gebouwd voor de productie van luchtkussens voor het verpakken, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van voorgedrukte en voorgesneden buisvormig PE / PE- en PE / PA-folie, met een dikte van 20-35 

micron, van de leverancier FROMM. Het gebruik van de machine is voorbehouden aan professionele bedieners die 

een passende opleiding en training hebben gevolgd. 

• Het gebruik van deze handleiding is uitsluitend van toepassing op de machine AP100, bestemd voor het produceren 

van luchtkussens (Airpad). 

• Om veiligheidsredenen dient de volledige handleiding te worden gelezen voordat de machine wordt geïnstalleerd en 

in gebruik genomen, zodat problemen kunnen worden opgelost en het normale onderhoud kan worden uitgevoerd. 

• Besteed speciale aandacht aan het deel over de VEILIGHEIDSINSTRUCTIES waar expliciet wordt gewezen op de 

gebruikstoepassing en op gevaarlijke situaties die bij ontwerp en fabricage van de machine niet konden worden 

vermeden. 

• Het openmaken van de machine zonder daartoe bevoegd te zijn, is verboden; ook het gebruik van niet voorziene 

producten (bijtende of brandbare) is verboden. 

• De geldigheid van de garantie blijft gehandhaafd wanneer de machine uitsluitend wordt gebruikt voor de doeleinden 

waarvoor zij is ontworpen, gebouwd en beschermd. Volg bovendien de aanbevelingen en aanwijzingen op inzake 

veiligheids- en gezondheidsvoorschriften (ook wanneer het gaat om zaken van algemene ontwikkeling) en de door de 

producent aan de gebruiker bekendgemaakte technische instructies betreffende het gebruik en de werking. 

• De garantie is niet van toepassing wanneer er niet-originele reserveonderdelen worden gebruikt. 

• Het oneigenlijk gebruik, dat ontstaat door gebruik dat buiten de operationele grenzen valt en door wijziging van de 

machine of delen ervan, ontheffen de producent van elke verantwoordelijkheid voor de hieruit ontstane schade aan 

personen of eigendommen. 

Onze klanten wordt aangeraden, indien er twijfel bestaat over bovenstaande, altijd contact op te nemen met de 

klantenservice. 

 

2  VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 

Verklaring van overeenstemming 
volgens de EG-richtlijnen 

Hierbij wordt verklaard dat de machine AP100 in overeenstemming is met hetgeen wordt voorgeschreven door de richtlijnen  

2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG 

 

De volgende geharmoniseerde normen, nationale normen en normatieve documenten zijn toegepast: 

 

  UNI EN 12100-1/2:2005 + A 1:2009 

ISO 13849-1:2008 + AC:2009 

CEI EN 60204-1:2006 

EN ISO 14121:2007 

Technisch dossier bij: 

 

Fromm Italiana s.r.l. 

Viale del Lavoro, 21 

37013 Caprino Veronese (VR) 

ITALIA 

 

20.04.2015  

R.Fromm 

CEO 

FROMM Holding AG 

Hinterbergstrasse 26 

CH - 6330 Cham 
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3  INLEIDING 

De machine AP100 is ontworpen en gebouwd in overeenstemming met richtlijn 2006/42/CEE van de Europese 

Gemeenschap. 

Dit document bevat aanwijzingen voor gebruik en onderhoud die nauwlettend moeten worden opgevolgd om bij 

productie de beste resultaten te verkrijgen en de betrouwbaarheid van de machine te kunnen blijven garanderen; het 

uitvoeren van niet in de handleiding opgenomen afstellingen wordt ten zeerste afgeraden, aangezien hierdoor de 

veiligheid en betrouwbaarheid van de machine geschaad kan worden. 

Reserveonderdelen dienen rechtstreeks bij de tot levering bevoegde firma te worden aangevraagd. 

De firma FROMM staat altijd ter beschikking voor alle hulpvragen en wijst erop dat het niet naleven van hetgeen in dit 

document wordt weergegeven onmiddellijk leidt tot het vervallen van de garantie. 

Voor een correct gebruik van de machine is het belangrijk de basisdefinities weer te geven, die met het oog op de 

veiligheid gebruikt zijn bij de risicobeoordeling en dus bij het ontwerp: 

Gevaar Een mogelijke bron van verwonding of aantasting van de gezondheid. 

Gevarenzone Elke zone in en/of rondom een machine waar een persoon blootstaat aan gevaar voor 

zijn veiligheid of gezondheid. 

Blootgestelde persoon Elke persoon die zich geheel of gedeeltelijk in de gevarenzone bevindt. 

Bediener De perso(o)n(en) belast met het installeren, laten werken, afstellen, reinigen, herstellen 

of verplaatsen van de machine. 

Risico Combinatie van de waarschijnlijkheid en de ernst van een letsel of aantasting van de 

gezondheid die zich kan voordoen in een gevaarlijke situatie. 

Afscherming Een machineonderdeel dat specifiek wordt gebruikt om te beschermen door middel 

van een materiële barrière. 

Beveiligingsinrichting Inrichting (anders dan een afscherming) die, alleen of in combinatie met een 

afscherming, een risico vermindert. 

Beoogd gebruik Het gebruik van de machine overeenkomstig de informatie in de gebruiksaanwijzing. 

Redelijkerwijs voorzienbaar 

verkeerd gebruik 

Het gebruik van een machine op een manier die niet in de gebruiksaanwijzing staat 

maar het resultaat kan zijn van gemakkelijk voorspelbaar menselijk gedrag. 

Opleiding Proces van overdracht van inhoud en methodes om de blootgestelde personen 

bewustwording bij te brengen over een correcte en veilige uitvoering van de aan hen 

toevertrouwde handelingen. 

4 ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

 

Stel de machine pas in bedrijf nadat u de handleiding aandachtig hebt gelezen en passende instructies hebt 

ontvangen van gekwalificeerd personeel. 

 

 

De gebruiker dient te allen tijde de plaatselijk geldende veiligheidsregels te respecteren in het land waar de 

machine wordt geïnstalleerd. 

 

Op de machine aanwezige waarschuwende en prescriptieve tekens 

Onderstaande waarschuwende en prescriptieve symbolen zijn op de machine en/of op bijbehorende groepen 

aangebracht. 

 

 

Pas op, bewegende delen, verbod op het verwijderen van de beschermende inrichtingen. 
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Pas op, gevaar door mechaniek dat beklemming of snijwonden kan veroorzaken 

 

 

 

Pas op, gevaar door hoge temperaturen / warm oppervlak. 

 

 

 

 

Voer geen werken uit voordat de spanning van de machine is gehaald. 

 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

 
 

PAS OP! 

Aan onderstaande voorwaarden moet altijd worden voldaan, tenzij anders wordt aangegeven in de overige instructies 

in deze handleiding. 

 

• Deze machine is geleverd door FROMM AIRPAD AG en kan worden gebruikt voor de productie van luchtkussens 

bestemd voor het verpakken, zoals aangegeven in de beschrijving van de machine en in het hoofdstuk Technische 

gegevens. Elk gebruik dat afwijkt van de omschreven doeleinden kan gevaar en schade veroorzaken aan de machine 

en/of de veiligheid van de bediener of andere personen in de omgeving in gevaar brengen. 

 

• Lees deze handleiding aandachtig alvorens de machine te gebruiken. 

 

• De machine is niet gebouwd met onderdelen die een speciale manier van afvalverwerking vereisen. 

 

• Alle onderdelen moeten worden afgevoerd in naleving van de desbetreffende wetten, van kracht in het land waar de 

machine wordt gebruikt, en wel door gekwalificeerde personen die in staat zijn de eventuele gevaren te beoordelen. 

 

• Alleen hiertoe opgeleid personeel mag de machine laten werken. 

 

• Gebruik de noodstop om de machine onmiddellijk stil te zetten. 

 

• Alleen gekwalificeerde elektriciens mogen aan elektriciteit gerelateerde werkzaamheden aan de machine uitvoeren. 

 

• Controleer, wanneer de machine wordt geïnstalleerd, uit voorzorg altijd of de controles van de veiligheidssystemen 

juist zijn geïnstalleerd en goed functioneren. Wordt hierbij een eventuele fout geconstateerd, onderbreek dan 

onmiddellijk de productiecyclus en roep de hulp in van de bevoegde technische dienst. 

 

• Voer zoals aangegeven in het hoofdstuk ONDERHOUD periodiek alle afstellings- en onderhoudswerkzaamheden uit 

en voldoe aan alle vereisten. 

 

• De veiligheidsmiddelen mogen niet onklaar zijn gemaakt en/of buiten werking zijn gesteld. 

 

• De producent levert de machine gebruiksklaar, in overeenstemming met de van kracht zijnde elektrische normen in 

het land van bestemming.  

  

• De leverancier zorgt voor de opleiding van het bedienend personeel; is dit niet het geval dan moet deze opleiding 

worden gegeven door de firma die de installatie uitvoert. 

 

• De machines zijn ontworpen en gemaakt conform de heersende veiligheidsnormen. 
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• Gebruik in geval van brand uitsluitend poeder- of CO2-brandblussers, dusdanig dat noch de apparatuur van de 

machine noch de bijbehorende bekabeling wordt beschadigd. 

 

• In geval van overstroming dienen verplicht eerst alle voedingen losgekoppeld te worden voordat de ruimte waar de 

machine is geïnstalleerd kan worden betreden. 

5  BESCHERMINGSMIDDELEN 

Veiligheidsmiddelen en gedragsnormen 

De machine is ontworpen en gerealiseerd om de productie van luchtkussens voor het verpakken mogelijk te maken, 

waarbij veilige omstandigheden en een minimale krachtsinspanning van de bediener worden gegarandeerd. 

In dit hoofdstuk worden zowel de veiligheidsmiddelen als de voorschriften opgenoemd die moeten worden nageleefd 

om restrisico’s tot een minimum te beperken. 

Vaste bescherming 
De machine AP100 is uitgerust met vaste beschermingen om de toegang tot de gevarenzones (bewegende 

mechanieken of delen met hoge oppervlaktetemperaturen, bijvoorbeeld in de sealing unit) te verhinderen. 

 

De met het gebruik van de machine belaste bedieners moeten passende kleding dragen. Het gebruik van de 

machine is voorbehouden aan professioneel personeel dat de juiste instructies heeft ontvangen. 

 

BELANGRIJK 

HET STARTEN OF GEBRUIKEN VAN DE MACHINE TERWIJL DE BESCHERMING OF 

BEVEILIGINGSINRICHTING IS VERWIJDERD, IS VERBODEN. 

6  BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN DE MACHINE 

 
Pas op!   Met het oog op de veiligheid niet de beveiligingskasten van de machine verwijderen. 

Roldrager 

Beveiligingskast 

Knop voor het oplichten van de unit 

Bedieningspaneel Startschakelaar/noodstop 

Startschakelaar/noodstop 
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7   ONGEOORLOOFD GEBRUIK 

De machine dient te worden gebruikt voor het door de bouwer beoogde doel. 

Het is uitdrukkelijk verboden de machine, ook deels, te gebruiken: 

-  zonder bescherming en/of met gedeactiveerde of ontbrekende veiligheidsmiddelen; 

-  indien niet correct geïnstalleerd; 

-  voor de bewerking van materialen die niet door FROMM zijn geleverd; 

-  in de openlucht waar de machine aan regen of extreme vochtigheid kan zijn blootgesteld; 

-  in gevaarlijke situaties of wanneer de machine zelf gebreken vertoont; 

-  voor oneigenlijk gebruik of door ongetraind personeel; 

-  voor gebruik in strijd met de specifieke regelgeving; 

-  in geval van storingen in de voeding; 

-  in geval van ernstige nalatigheid in het onderhoud; 

-  na ongeoorloofde wijzigingen of ingrepen; 

-  bij volledige of gedeeltelijke veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing; 

-  met ander gereedschap dan dat is voorzien door de constructeur; 

Niet voorzien is de mogelijkheid de machine te gebruiken: 

-  in omgevingen met een temperatuur lager dan +5 of hoger dan +30°C. 

-  in omgevingen met een vochtigheid hoger dan 80%. 

Om van het bovenstaande te kunnen afwijken is een speciale schriftelijke verklaring van de constructeur nodig. 

Elke niet door de Producent geautoriseerde wijziging, die de beoogde functionaliteit aantast en de risico’s verandert 

en/of extra risico’s genereert, is volledig voor verantwoordelijkheid van degene die dergelijke veranderingen doorvoert. 

Door dergelijke veranderingen, indien uitgevoerd zonder toestemming van de fabrikant, vervalt tevens elke vorm van 

afgegeven garantie en wordt de verklaring van overeenstemming zoals bedoeld in de Machinerichtlijn 2006/42/CE 

ongeldig. 

Elk gebruik dat afwijkt van de gebruiksmogelijkheden die in deze handleiding door de constructeur worden 

voorgeschreven moeten volstrekt worden uitgesloten. 

De firma die de machine heeft gebouwd is derhalve niet verantwoordelijk voor schade aan personen, dieren of 

goederen die veroorzaakt is door oneigenlijk en ongeoorloofd gebruik van de machine. 

8  RESTRISICO’S 

a) Geluid:  

-  ook al is de machine op zichzelf niet lawaaiig, toch kan gehoorbescherming noodzakelijk zijn tegen geluid als 

gevolg van het geluidsdrukniveau in de ruimte waar de machine wordt geplaatst. 

 

b) Indien het nodig is, omwille van bedienings- of onderhoudsredenen, de machine handmatig te bedienen, moeten 

altijd de vereiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen worden gedragen, zoals: 

-  Handschoenen 

 

c) Van thermische aard (brandwonden): ook al beschikt de machine over speciale veiligheidsmiddelen en 

waarschuwingsborden die de bediener waarschuwen, toch blijft het risico op brandwonden bestaan wanneer men 

tijdens het onderhoud in contact komt met de bij het sealen betrokken onderdelen; 

 

d) Van elektrische aard (elektrocutie; verbranding): 

-  Risico veroorzaakt door gevaarlijk restspanning of reststroom in de machine ook nadat de hoofdtoevoer is 

uitgeschakeld. 

 

 

9   AANBEVELINGEN VOOR/DOOR DE GEBRUIKER TE TREFFEN 
PREVENTIEVE MAATREGELEN 

 

 

de procedures voor de opstart en werking moeten correct worden uitgevoerd 

 



FROMM 

 

 9 
Het op welke wijze dan ook kopiëren van deze handleiding of delen ervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de auteur © 2015 

website: www.fromm-pack.com   
 

 

 

Controleer voordat er onderhoud wordt uitgevoerd of bescherming wordt verwijderd, of het commando de 

machine stil te zetten is gegeven en of de elektriciteit middels de scheidingsschakelaars is onderbroken. 

 

 

 

verwijder de bescherming enkel en alleen voor onderhoudswerkzaamheden 

 

10  BESCHRIJVING EN WERKING VAN DE MACHINE 

De machine AP100 is een machine bestemd voor de productie van luchtkussens voor bescherming of opvulling. De 

machine gebruikt door de firma FROMM geleverde of gespecificeerde folie. De sluitingsnaden worden verkregen 

middels een procedé van warmte-impulssealing. Voor elk type kussen wordt de voor dat specifieke product meest 

geschikte temperatuur en luchtdruk gebruikt. Het gebruik van de machine is voorbehouden aan professionele 

bedieners die een passende opleiding en training hebben gevolgd. 

 

11  VERKLARING VAN DE TYPEPLAAT VAN DE MACHINE 

Een typeplaat met de volgende gegevens is aangebracht op de achterkant van de machine. Neem onmiddellijk 

contact op met de producent als de typeplaat beschadigd blijkt te zijn. 

 

Naam producent: FROMM SLOVAKIA a.s. 

Type machine:  AP100 

Serienummer: Serienummer van de producent. 

Voeding: 90-240V 50/60 Hz. 

Gebruikt vermogen: 0,1 kW 

Zekering: 3.15 Amp 

Productiejaar:  Jaar waarin de machine door de fabrikant is geproduceerd. 

 

 

 

 

 

 

Code machine 

Serienummer 

Volt/Hertz 

Productiejaar 

Producent 

Gebruikt vermogen 

Zekering 
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12  TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE MACHINE 

Machine  

Afmetingen Breedte 470 mm 

Lengte 440 mm 

Hoogte (zonder rol)  379 mm 

Gewicht Totaal gewicht (zonder rol) bij benadering 11,4 kg 

Omstandighe-

den 

Bedrijfstemperatuur + 5 to +30
o
C 

Bedrijfsomgeving schoon, droog  

Electriciteit  Voeding 90-240 V 50/60Hz 

Nominaal vermogen 0.2 kVA 

Gebruikt vermogen bij benadering 0.1 kW 

 

Folie Breedte folie max. 200mm 

Type folie  PE/PE - PE/PA 

Dikte folie 20 - 35 µm  

Rolafmetingen  Øint. 76mm  

Øext. 280mm max. 

 

LET OP : gebruik geen folie die niet door FROMM is geleverd, of van de specificaties afwijkende diktes 

zonder contact op te nemen met de producent. 

 

13 VERPAKKING 

De machine wordt over het algemeen in een kartonnen doos verzonden. 

De inhoud van de verpakking wordt bedekt: 

-  met een bufferzak in propyleen (LPDE) gesloten door middel van thermosealing, indien het transport over zee 

plaatsvindt; 

-  met rekbaar folie, voor alle andere transportvormen. 

-  In beide gevallen wordt vervolgens opvulmateriaal toegevoegd. 

Conform de Italiaanse norm UNI 9151/3 bevat de verpakking gewoonlijk voldoende droogzakjes om gedurende de 

voorziene tijd de vochtigheidsgraad onder de 35% te houden (tenzij anders afgesproken). 

Opmerking:  De verpakkingen kunnen worden opgestapeld tot maximaal nr. 4 dozen ! 

14  UITPAKKEN 

UITPAKKEN EN CONTROLE BIJ ONTVANGST 

Inspecteer bij ontvangst de verpakking en controleer of deze niet beschadigd of geopend is. 

ELKE EVENTUELE AAN DE MACHINE GECONSTATEERDE SCHADE OP HET MOMENT VAN ONTVANGST 

MOET AAN DE VERVOERDER EN AAN DE LEVERANCIER WORDEN GEMELD. 

Opening van de verpakking 

-  Open de doos aan de bovenkant. 

-  Verwijder het opvulmateriaal. 

-  Verwijder de vochtigheidsbescherming, indien aanwezig. 

-  Controleer of er in de kartonnen doos geen machineonderdelen van kleine afmetingen achterblijven. 

-  Voer een uitvoerige controle uit van de algehele omstandigheden. 
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15  VERPLAATSING VAN DE UITGEPAKTE MACHINE 

Sta niet stil onder hangende ladingen. 

Let vooral op hangende delen en de daarmee gepaard gaande risico’s. 

Het optillen en verplaatsen van de machine is toegestaan op de volgende wijze: 

-  Middels mankracht van 1 persoon; 

 

Houd de machine bij het verplaatsen verticaal en ga voorzichtig te werk om schade aan personen of goederen te 

voorkomen. 

Deze bepalingen dienen absoluut in acht te worden genomen. 

Blijf om geen enkele reden stilstaan in het gebied van de handeling. 
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16  INSTALLATIE VAN DE MACHINE 

 
 

Alvorens de machine op de plaats van gebruik te plaatsen, moet de machine eerst in elkaar worden gezet: 

-zet de draagarm van de rol (pos. A afbeelding) in positie en zet deze vast met de schroeven (pos. B afbeelding); 

-draai de schroeven (pos. F afbeelding) los en haal ze eruit, trek vervolgens de steun met pootjes (pos. D afbeelding) 

helemaal uit en steek de schroeven er dan weer in de nieuwe positie in en schroef de steun vast in volledig 

uitgetrokken positie; 

-breng de rollers aan (pos. C afbeelding) en bevestig ze met de binnenzeskant stelschroeven (pos. E afbeelding); 

 

De machine is uitgerust met verstelbare pootjes, kan op een kar geplaatst worden door gebruik te maken van een 

speciaal blad dat aan de door de firma FROMM geleverde mand moet worden bevestigd. In alle andere gevallen 

moet de machine op een vast waterpas blad worden geplaatst, waarbij erop gelet moet worden dat de 

uittrekbare steun met pootjes aan de buitenkant is bevestigd (pos. D afbeelding). De machine moet worden 

uitgerust met een geschikte verzamelbak voor de geproduceerde kussens, of met bovengenoemde mand. 

17  UIT TE VOEREN CONTROLES ALVORENS DE MACHINE IN BEDRIJF TE 
STELLEN 

Controleer alvorens de machine in bedrijf te stellen of er geen niet bij de machine horende zaken op de 

onderdelen van de machine zijn achtergebleven. 

17.1 Omgevingsomstandigheden 

De machine kan functioneren in temperaturen tussen de +5°C en +30 °C. 

 

De machine mag niet in bedrijf worden gesteld wanneer deze is blootgesteld aan weer en wind; 

bovendien dient de machine, ook als deze slechts tijdelijk in de openlucht staat, goed te worden 

beschermd tegen weersinvloeden. 

 

17.2 Verlichtingsomstandigheden 

Het werkgebied moet goed worden verlicht met een minimumwaarde van 500 lx. 
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18  AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET 

 

 PAS OP – GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SPANNING 
 

 

De machine is voor aansluiting op het elektriciteitsnet uitgerust met een mannetje/vrouwtje-verbinding, het 

bijgeleverde snoer maakt aansluiting op het elektriciteitsnet mogelijk door middel van een Schuko (CE7/7)-stekker. 

Het voedingspunt waarop de machine wordt aangesloten moet zijn uitgerust met een thermisch-magnetische 

beveiligingsschakelaar met nominale stroom (max 10A) en differentiële stroom (max 30mA) die is verbonden met de 

aardingsinstallatie van de gebruiker. 

 

Bovendien moet het stopcontact zijn aangesloten op een verdeelinrichting van de elektriciteit. 

Het meegeleverde snoer is van het type H05VV-F, buigzaam en meeraderig, met een isolatie en mantel van PVC, en 

moet worden beschermd tegen eventueel schuur- of snijgevaar. Bovendien dient het snoer dusdanig gelegd te 

worden dat het geen obstakel vormt voor de doorgang van personen of goederen. 

Pas op 

Controleer voor het uitvoeren van elke willekeurige handeling of de netspanning en frequentie overeenkomt 

met de op de typeplaat van de machine aangegeven waarden. Elke verantwoordelijkheid voor aansluitingen 

op een elektriciteitsnet waarvan de waarden niet overeenkomen met de gegevens op de typeplaat van de 

machine wordt afgewezen. Alle aansluitingen op het elektriciteitsnet moeten door gespecialiseerd personeel 

worden uitgevoerd, met volledige inachtneming van de geldende voorschriften. 

19  INFORMATIE OVER DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

De elektrische uitrusting is in overeenstemming met de normen: 

•  De laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC 

•  Elektromagnetische compatibiliteitsrichtlijn 2004/108/EC 

•  EN-IEC 60204-1 “Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines”  

•  EN-IEC 60439-1 “Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen” 

 

Alle onderdelen voldoen aan de op de markt bestaande goedgekeurde standaarden. 

 

•  Laat geen reparaties uitvoeren door niet-gekwalificeerd personeel. 

•  Onbevoegde personen dienen de machine niet te gebruiken of afstellingen op de machine uit te voeren. 

•  Onderhoudswerkzaamheden aan de elektrische installatie mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd en 

bevoegd personeel. 

 

20  BEDIENINGSPANEEL 
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START – druk op de toets, het bijbehorende rode led-lampje gaat branden. De automatische 

cyclus wordt geactiveerd en de machine zal het actieve programma uitvoeren. 

 

 

STOP – druk op de toets STOP om de automatische cyclus te stoppen (STOPTOETS) 

 

SELECTIE PROGRAMMA – druk op de toets, op het display gaat de letter P knipperen. 

Selecteer het gewenste programma door gebruik te maken van de toetsen  en  . 

Na ongeveer 4 seconden wordt de gekozen waarde in het geheugen opgeslagen en knippert 

de P niet langer. 

PAS OP: De beschikbare programma’s zijn ingesteld voor de te gebruiken folie. Eventuele 

wijzigingen mogen enkel door bevoegd personeel worden uitgevoerd. 

 

VERMOGEN BLAZER - druk op de toets, het bijbehorende rode led-lampje gaat branden. 

Selecteer de gewenste waarde door gebruik te maken van de toetsen  en  . 

Na ongeveer 4 seconden wordt de gekozen waarde in het geheugen opgeslagen en zal het 

display automatisch naar het hoofdscherm terugkeren. 

PAS OP: Het toegestane afwijkingsniveau is beperkt om de correcte werking van de machine 

niet in gevaar te brengen. 

 

SELECTIE SNELHEID- druk op de toets, het bijbehorende rode led-lampje gaat branden. 

Selecteer de gewenste waarde door gebruik te maken van de toetsen  en  . 

Na ongeveer 4 seconden wordt de gekozen waarde in het geheugen opgeslagen en zal het 

display automatisch naar het hoofdscherm terugkeren. 

PAS OP: Het toegestane afwijkingsniveau is beperkt om de correcte werking van de machine 

niet in gevaar te brengen. 

 

SELECTIE VERMOGEN- druk op de toets, het bijbehorende rode led-lampje gaat branden. 

Selecteer de gewenste waarde door gebruik te maken van de toetsen  en  . 

Na ongeveer 4 seconden wordt de gekozen waarde in het geheugen opgeslagen en zal het 

display automatisch naar het hoofdscherm terugkeren. 

PAS OP: Het toegestane afwijkingsniveau is beperkt om de correcte werking van de machine 

niet in gevaar te brengen. 

 

SELECTIE METERS – druk op de toets, op het display verschijnt een waarde. Selecteer de 

gewenste waarde door gebruik te maken van de toetsen  en  . 

Na ongeveer 4 seconden wordt de gekozen waarde in het geheugen opgeslagen en zal het 

display automatisch naar het hoofdscherm terugkeren. 

Bij elke Start zal de machine een ketting van kussens produceren waarvan de lengte gelijk is 

aan de ingestelde meters. Met een waarde gelijk aan 0 wordt de functie gedeactiveerd. 

 

 

FUNCTIETOETS – druk op de toets, op het display verschijnt een F en een waarde. 

Selecteer de gewenste waarde door gebruik te maken van de toetsen  en  . 

Elke waarde komt overeen met een aanvullende functie (indien geactiveerd). 

Met de waarde F 0 worden alle aanvullende functies gedeactiveerd. 
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21 INBEDRIJFSTELLING VAN DE MACHINE 

21.1  Inschakelen 

Met de op de achterkant van de machine geplaatste schakelaar wordt de machine ingeschakeld. De elektronica wordt 

gestart en het display gaat aan. Na enkele seconden waarin de gegevens worden geladen, zal de machine klaar zijn 

voor gebruik. 

 

Schalel de machine in 

 

 

 

 

Bij het inschakelen van de machine wordt het laatst 

gebruikte programma zichtbaar. 

Druk op de toets 

 

 

 

De machine voert het ingestelde programma uit met 

de ingesteld waarden.  

 

De machine start automatisch ten behoeve van de geselecteerde werkopdracht. De machine kan alleen in de 

automatische modus worden gestart. 

21.2  HET STOPZETTEN VAN DE MACHINE 

De machine is uitgerust met een schakelaar om de machine aan en uit te zetten. 

De machine kan bovendien stoppen als zich een van de volgende situaties voordoet: 

 

-  a. Door middel van de stoptoets . 

-  b. Ten gevolge van het afgaan van een alarm. 

-  c. Wanneer de verzamelmand voor de kussens te vol is geraakt (indien geïnstalleerd). 

-  d. Wanneer de door het programma ingestelde meters zijn bereikt. 

-  e. Door middel van de optische sensor op de voorkant van de machine. 

 

In bovengenoemde gevallen kan een handeling of het zich voordoen van een voorwaarde noodzakelijk zijn om de 

machine opnieuw te laten starten: 

-  a. Druk op de toets Start . 

-  b. Verwijder de fout en druk op start. 

c. De machine start weer in de automatische modus wanneer de op de machine aanwezige sensor  

  hiervoor toestemming geeft. 

-  d. De machine start weer door op de toets Start te drukken. 
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21.3  Uitschakeling 

Druk op de toets STOP 

 

Om de actieve cyclus te stoppen. 

 

De machine uitschakelen  

Gebruik de op de achterkant van de machine geplaatste schakelaar om de machine 

volledig uit te schakelen; deze schakelaar wordt ook gebruik in geval van nood. 

Zodra de schakelaar in de 0-stand wordt gezet, zal de machine onmiddellijk stoppen 

en zullen de belangrijkste onderdelen van de machine worden losgekoppeld van de 

voeding. 

21.4  Plaatsing van de rol 

 

 

21.4.1 
 
Licht de bovenste helft van het aandrijfsysteem op door de 

knop in de door de pijl aangegeven richting te trekken. 

 

 

     

 

 
21.4.2 
 
Plaats de rol en controleer of de zijde van de open sleuf 

aan de binnenkant zit. 

 

Zijde open 
sleuf 
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21.4.3 
 

Controleer of de rol helemaal ligt opgesloten tussen de 

begrenzende flenzen. 

       

 
21.4.4 
 
Als er geen opening zit, snijd dan een hoek van het folie 

aan de zijde van de open sleuf. 

21.5  Het via de rollers invoeren van de folie 

 

 

21.5.1 

 

Indien de rol met de klok mee afwikkelt, leg de folie dan 

over de spanrollen, langs de binnenkant van de bovenste 

spanrol, langs de buitenkant van de onderste. 

 

 

21.5.2 

Indien de rol tegen de klok in afwikkelt, leg de folie dan 

alleen langs de buitenkant van de onderste spanrol. 

Zijde open 
sleuf 
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21.6  Invoering in het geleidesysteem 

 

 

 

21.6.1 

 

Steek de afgesneden hoek van het folie over het tuitje. 

 

 

21.6.2 

BELANGRIJK: 

Trek de folie door tot aan het einde van de kast. 

 

 

 

 

21.6.3 

 

Laat de bovenste helft van het aandrijfsysteem zakken 

door de knop in de door de pijl aangegeven richting te 

trekken. 
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21.7  Selectie van het programma 

De machine wordt geleverd met de door de klant gebruikte programma’s. 

De programma’s verschillen onderling door de afmetingen van het kussen en het materiaal van de gebruikte folie. 

Het programma kan alleen worden gewijzigd wanneer de machine stilstaat (nadat op de stoptoets is gedrukt). 

Volg de beschreven procedure om het programma te selecteren: 

 

Druk op de toets 

 

 

 

Het actieve programma begint te 

knipperen. Op dit moment kan er van 

programma worden gewisseld. 

Gebruik de toetsen + en - 

 

 

 

Selecteer met de toetsen +/- het nummer 

van het gewenste programma. 

 

 
 

Na 4 seconden wordt het nieuwe 

geselecteerde programma in het geheugen 

opgeslagen. 

De machine is klaar om met het nieuwe 

programma te beginnen. 
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21.8 Afstelling van de meters kussens. 

Pas op, door 0 als waarde te selecteren wordt deze functie uitgesloten. 

Deze waarde kan ook worden gewijzigd wanneer de machine draait. 

Druk op de toets 

 

 

 

 

De actuele waarde wordt getoond. 

Gebruik de toetsen + en - 

  

 

Selecteer met de toetsen +/- het aantal 

gewenste meters (het aantal kan 

tussen 0 en 999 liggen) 

De machine stopt wanneer het aantal 

ingestelde meters is bereikt. 

 

 

 

 

Na ongeveer 4 seconden wordt de 

geselecteerde waarde in het geheugen 

opgeslagen en zal het display 

automatisch terugkeren naar het 

beginscherm. 
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22 MOGELIJKE AFSTELLINGEN VAN DE MACHINE 

22.1  Afstelling van de snelheid 

Voor het geval de voortgangssnelheid moet worden verhoogd of verlaagd. 

Deze waarde kan ook worden gewijzigd wanneer de machine draait. 
 

Druk op de toets 

 

 

 

 

Het led-lampje op de toets gaat 

branden en het display toont de 

actuele waarde. 

Gebruik de toetsen + en – 

 

 

 

Selecteer met de toetsen +/- de 

gewenste waarde( deze waarde kan 

worden gewijzigd met + of – 5 ten 

opzichte van de defaultwaarde en ligt 

hoe dan ook altijd binnen de door de 

constructeur toegestane grenzen). 

 

 

 

 

Na ongeveer 4 seconden wordt de 

geselecteerde waarde in het 

geheugen opgeslagen en zal het 

display automatisch terugkeren naar 

het beginscherm. 
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22.2  Afstelling van de spanning 

Indien tijdens de cyclus blijkt dat de kussens te hard of te zacht worden opgeblazen, dan is het mogelijk de snelheid 

van de blazer anders af te stellen. 

Deze waarde kan ook worden gewijzigd wanneer de machine draait. 
 

Druk op de toets 

 

 

 

 

Het led-lampje op de toets gaat branden 

en het display toont de actuele waarde. 

Gebruik de toetsen + en – 

 

 

 

Selecteer met de toetsen +/- de gewenste 

waarde( deze waarde kan worden 

gewijzigd met + 2 en – 10 ten opzichte van 

de defaultwaarde en ligt hoe dan ook altijd 

binnen de door de constructeur 

toegestane grenzen) 

 
 

Na ongeveer 4 seconden wordt de 

geselecteerde waarde in het geheugen 

opgeslagen en zal het display automatisch 

terugkeren naar het beginscherm. 

22.3  Afstelling van het sealingsvermogen 

Indien tijdens de cyclus blijkt dat de sluitnaden te zwak of niet voldoende duidelijk zijn, dan kan het sealingsvermogen 

anders worden afgesteld. 

Deze waarde kan ook worden gewijzigd wanneer de machine draait. 

Druk op de toets 

  

 

 

 

Het led-lampje op de toets gaat branden 

en het display toont de actuele waarde. 

Gebruik de toetsen + en – 

 

 

Selecteer met de toetsen +/- de gewenste 

waarde( deze waarde kan worden 

gewijzigd met + 3 en – 5 ten opzichte van 

de defaultwaarde en ligt hoe dan ook 

altijd binnen de door de constructeur 

toegestane grenzen) 

 
 

Na ongeveer 4 seconden wordt de 

geselecteerde waarde in het geheugen 

opgeslagen en zal het display 

automatisch terugkeren naar het 

beginscherm. 
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22.4 VOORAF INGESTELDE PROGRAMMA’S 

De machine wordt geleverd met de volgende vooraf ingestelde programma’s. 

Programma Code Folie Lengte 

kussen [mm] 

Dikte Folie 

[µm] 

Snelheid 

blazer [%] 

Snelheid 

tractie [%] 

Vermogen 

sealing [%] 

1  135 25 15 14 13 

2  200 25 17 15 13 

3  135 20 15 14 13 

4  200 20 17 15 13 

 

 

 

23  EVENTUEEL TE INSTALLEREN EXTRA ONDERDELEN 

De machine kan optioneel worden uitgerust met aanvullende onderdelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Knipperlicht Afstand-

sensor 

Voetpe-

daal 
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24  ALARMSIGNALEN OP HET DISPLAY 

De machine is uitgerust met een zelfdiagnosesysteem; sensoren sturen signalen door aan het systeem wanneer er 

zich onregelmatigheden voordoen. 

Het systeem gebruikt codes om de onregelmatigheid aan te geven. In onderstaande tabel worden de codes, het type 

onregelmatigheid en de uit te voeren handeling weergegeven. 

 

Code Oorzaak Handeling 

E1 
Einde folie. De rol folie is op. 
 
 
De folie is van het tuitje afgegaan.  
 

 

De teflon- of siliconenriem is gebroken.  

Vervang de rol en plaats een nieuwe rol folie 
in de machine. 
 
Herhaal de procedure voor het invoeren van 
de folie (hoofdstuk 21.5). 
 
Vervang de teflon- of siliconenriem. 

E2 De sensor aan de voorkant heeft een 
opeenhoping van kussens geconstateerd in 
de nabijheid van de rollen aan de uitgang. 

Verwijder de opeenhoping van kussen, zodat 
de sensor wordt vrijgemaakt. De machine zal 
opnieuw in de automatische modus starten. 

E3 Verhindering van op afstand van het 
functioneren van de machine  

 

E4 
Overtemperatuur. De machine heeft een te 
hoge temperatuur bereikt en is automatisch 
gestopt. 

Druk nadat de voor afkoeling benodigde tijd is 
verstreken opnieuw op de toets START. Als 
de foutmelding blijft bestaan, neem dan 
contact op met de servicedienst en geef de 
foutcode aan. 

E5 De afstandssensor (mand) heeft een 
opeenhoping van kussens geconstateerd in 
de mand. 

Verwijder de opeenhoping van kussen, zodat 
de sensor vrij komt. De machine zal opnieuw 
in de automatische modus starten. 

A1 
De machine heeft het maximum aantal 
meters bereikt dat door de teller is 
ingesteld met het oog op periodiek 
onderhoud. 

Neem contact op met de serviceafdeling om 
een algehele controle van de machine te laten 
uitvoeren. 

25 GELUIDSINFORMATIE 

Op aan deze machine gelijke machines zijn geluidsmetingen uitgevoerd, waarbij voor de productie van de kussens 

gebruik is gemaakt van folie van 25 micron en de machines op 1,6 m hoogte van de grond waren geplaatst: de meting 

is uitgevoerd op een afstand van 1,5 m. van de machine en de maximaal gemeten waarden bleken de onderstaande: 

 

Gemiddeld A-gewogen 

geluidsdrukniveau  

Leq db (A) < 70 

 

De weergegeven waarden kunnen variaties vertonen van maximaal 5% die verband houden met omgevings- en 

productiefactoren. 

26 ONDERHOUD 

De onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd met verwijderde bescherming dienen te worden uitgevoerd 

aan een stilstaande machine die niet op de voeding is aangesloten. 

Scholing onderhoudspersoneel 

De werknemer belast met het mechanisch en elektrisch onderhoud dient een theoretische en praktische 

beroepsvoorbereidende training te volgen conform het onderstaande opleidingsplan: 

-  theoretische en praktische opleiding met betrekking tot de machine; 
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-  begeleiding door technici van de fabrikant gedurende de aanlooptijd; 

Het opleidingsschema en het niveau van de opleiding moeten worden overeengekomen en gecontroleerd door de 

Constructeur en de Klant en zijn afhankelijk van de verschillende omstandigheden. 

26.1 Aard en frequentie van de controles 

Het is aan te bevelen, voor buitengewoon onderhoud, altijd de hulp in te roepen van FROMM AIRPAD AG. 

Bij correct gebruik en onderhoud van de machine zijn, in de regel, geen grote revisie-ingrepen nodig. Roep in geval 

van afwijkingen de hulp in van FROMM AIRPAD AG. 

26.1.1 Dagelijks onderhoud 

-  Schoonmaak aan het eind van de werkdienst als de machine in een stoffige omgeving in bedrijf is. 
- Gebruik voor het schoonmaken van de machine geen brandbare vloeistoffen. 

26.1.2 Halfjaarlijks onderhoud 

Controleer de toestand van de elektrische uitrusting en beoordeel of deze tijdens de periode tot aan de eerstvolgende 

controle betrouwbaar zal zijn. 

26.1.3  Jaarlijks of buitengewoon onderhoud 

Na een jaar in bedrijf kan het zijn dat onderdelen die tijdens de productiecyclus erg onder druk staan moeten worden 

vervangen of hersteld. De klant kan, al naargelang de ingrepen van buitengewone aard, besluiten om: 

-  de onderdelen te vervangen en originele reserveonderdelen te bestellen (de klant is verantwoordelijk voor een 

eventueel foutieve installatie) 

-  hulp ter plaatse in te roepen van een technicus van de constructeur, in geval van veelomvattende en 

gecompliceerde ingrepen. 

-  de machine naar de constructeur op te sturen om een nauwkeurig en volledig herstel te laten uitvoeren. 

 

N.B.: indien de klant besluit de vervanging zelfstandig uit te voeren, is het noodzakelijk dat hij over gekwalificeerde 

technici beschikt die in staat zijn de noodzakelijke handelingen uit te voeren. De constructeur wijst elke 

verantwoordelijkheid af voor wat betreft storingen en/of beschadigingen en/of productie die niet aan de standaard 

voldoet af in het geval dat deze buitengewone ingrepen worden uitgevoerd door onbevoegd personeel. 

 

27 ONDERHOUDSINGREPEN DIE UITSLUITEND MOGEN WORDEN 
UITGEVOERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL 

Elke ingreep als gevolg van afwijkingen moet worden uitgevoerd door de technische dienst van 

FROMM AIRPAD AG. 

 

Alle ingrepen inzake preventief onderhoud of reparatie van eventuele storingen die niet in deze handleiding worden 

beschreven, moeten noodzakelijkerwijs worden uitgevoerd door personeel van de firma FROMM AIRPAD AG of door 

personeel dat door de firma is geautoriseerd. 

 

PAS OP:  

Door het niet naleven van dit voorschrift zal elk recht met betrekking tot de overeengekomen garantie 

onmiddellijk komen te vervallen. 

 

28 BUITENBEDRIJFSTELLING 

UIT BEDRIJF NEMEN VAN DE MACHINE 

Wanneer de machine definitief uit bedrijf wordt genomen, is het nodig, voordat tot demontage wordt overgegaan: 

-  Ervoor zorg te dragen dat de machine wordt losgekoppeld van de elektrische energiebronnen; 

-  Ervoor zorg te dragen dat de machine wordt losgekoppeld van de toevoer van materiaal. 
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DEMONTAGE EN ONTMANTELING 

Wanneer de noodzakelijke handelingen om de machine buiten bedrijf te stellen eenmaal zijn uitgevoerd, kan worden 

overgegaan tot het deassembleren van de verschillende onderdelen. 

AFVALVERWERKING 

Wanneer de afzonderlijke onderdelen zijn gedemonteerd, kan worden overgegaan tot het scheiden ervan op basis 

van het samenstellende materiaal. 

IJzerhoudende materialen: frame, verbindingsstukken, enz. 

Aluminium; 

Plastic materiaal: afdichtingen, kabels, enz. 

Elektrisch materiaal. 

Bij de afvalverwerking dienen de onderdelen die kunnen worden hergebruikt en gerecycled te worden ingezameld 

voor hergebruik. 

 

ALLE MACHINEONDERDELEN, NA OP BASIS VAN MATERIAAL TE ZIJN VERDEELD, MOETEN WORDEN 

VERWERKT DOOR GESPECIALISEERDE BEDRIJVEN DIE TE WERK GAAN VOLGENS DE VAN KRACHT 

ZIJNDE WETTEN IN HET LAND VAN DE GEBRUIKER. 

 

29 AANWIJZINGEN VOOR NOODSITUATIES 

TE GEBRUIKEN BRANDBESTRIJDENDE MIDDELEN 

De machine is bijna volledig samengesteld uit metaal, waardoor het brandgevaar erg laag is, niettemin dient bij een 

dergelijke gebeurtenis als volgt te werk te worden gegaan: 

 

-  Schakel de elektrische voeding uit met de uitwendige elektriciteitsschakelaar op de achterkant van de machine. 

 

-  Ga over tot het blussen van de brand met normale poeder- of CO2-blussers. 


