Návod k obsluze

CZ

XR 24 NDT

9000-608-25/30



CZ

2

9000-608-25/30

2011/04/13

Obsah
Důležité informace
1. Obecné informace ��������������������������������� 4
1.1 Směrnice ����������������������������������������� 4
1.2 Všeobecné pokyny ��������������������������� 4
1.3 Likvidace přístroje ����������������������������� 4
1.4 Použití k určenému účelu ����������������� 4
1.5 Použití neodpovídající určenému
účelu ����������������������������������������������� 5
1.6 Popis výrobku ��������������������������������� 5
1.7 Použití přídavných přístrojů ��������������� 5
2. Bezpečnost ������������������������������������������� 5
2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny ����� 5
2.2 Bezpečnostní pokyny pro ochranu
proti elektrickému proudu ����������������� 5
3. Výstražné pokyny a symboly ����������������� 6
4. Rozsah dodávky ����������������������������������� 6
4.1 Speciální příslušenství ����������������������� 6
4.2 Spotřební materiál ��������������������������� 6
5. Technické údaje ������������������������������������� 7
6. Znázornění funkce XR 24 NDT ������������� 8
7. Znázornění funkce XR 24 NDT ������������� 9
7.1 Uspořádání platin ����������������������������� 9

Montáž
8. Instalace ��������������������������������������������� 10
8.1 Prostor pro instalaci ����������������������� 10
8.2 Možnost instalace ������������������������� 11
8.3 Instalace ���������������������������������������� 11
9. Montáž ������������������������������������������������� 12
9.1 Přípojka vody ��������������������������������� 12
9.2 Přípojka odpadu ����������������������������� 12
9.3 Přípojka výpustní hadice vývojky a
ustalovače ������������������������������������� 13
10. Před uvedením do provozu ����������������� 14
10.1 Čištění přístroje ����������������������������� 14
11. Elektrické připojení ����������������������������� 15
12. Schémata elektrického zapojení ������� 16
12.1 Platina ovládací panel ������������������� 16
12.2 Platina řízení ��������������������������������� 16
12.3 Platina výkonová část 230 V ��������� 17
13. Uvedení do provozu ��������������������������� 18
13.1 Nastavení / servisní režim pro
technika ��������������������������������������� 19
13.2 Kontrola teploty vývojky ����������������� 20

2011/04/13

9000-608-25/30

14. Transport ��������������������������������������������� 21
14.1 Odstranění výpustních hadic ��������� 21
14.2 Ochrana proti poškození ��������������� 21 CZ

Použití
15. Obsluha ����������������������������������������������� 22
15.1 Ráno nebo před začátkem práce��� 23
15.2 Večer nebo po skončení práce ����� 24
15.3 Přerušení práce ����������������������������� 24
15.4 Doporučený film ��������������������������� 24
16. Údržba ������������������������������������������������� 25
16.1 Výměna chemikálií ������������������������� 25

Vyhledávání poruch
17. Rady pro uživatele ������������������������������� 32
17.1 Hlášení poruch na displeji (kontrolce) s akustickou signalizací ������� 33
18. Rady pro technika ����������������������������� 34
19. Rady k vyhledávání poruch ����������������� 35
19.1 Před zahájením prací ��������������������� 35
19.2 Odstranění předního krytu ������������� 35
19.3 Odstranění zadního krytu ��������������� 35
19.4 Odstranění bočních krytů ������������� 35
19.5 Po skončení prací ������������������������� 35
19.6 Průběhové schéma servisního
režimu ������������������������������������������� 36
19.7 Výměna displeje (kontrolky) ����������� 38
19.8 Kontrola pojistek přístroje ������������� 38
19.9 Výměna průtokového ohřívače s
čidlem PTC ����������������������������������� 39

3

Důležité informace
1. Obecné informace
CZ 1.1 Směrnice
Výrobek byl podroben vyhodnocení šetření o
shodě a je v souladu se základními požadavky
platných evropských směrnic.

1.2 Všeobecné pokyny
• Návod k montáži a použití je součástí přístroje. 
Tento musíte dát uživateli k dispozici na
přístupném místě. Dodržení návodu k montáži a
použití je předpokladem pro použití k určenému
účelu a správnou obsluhu přístroje, nové
zaměstnance musíte instruovat. Návod k
montáži a použití předejte následnému uživateli.
• Bezpečnost obsluhy a bezporuchový provoz
přístroje jsou zaručeny pouze za použití originálních dílů přístroje. Kromě toho smíte použít
pouze příslušenství uvedené v návodu k montáži
a použití, nebo k tomu účelu vysloveně schválené firmou Dürr NDT. Jestliže použijete jiné
příslušenství, nemůže firma Dürr NDT převzít
záruku za bezpečný provoz a funkci. Veškeré
nároky na náhradu takto vzniklých škod jsou
vyloučeny.

Optimální ochrana přístroje během transportu je
zaručena pouze v originálním obalu. Je-li během
záruční lhůty nutné vrácení přístroje, pak firma
Dürr NDT neručí za poškození vzniklé během
přepravy v důsledku nedostatečného obalu!

1.3 Likvidace přístroje
Směrnice EU 2002/96/EG - WEEE (Waste Electric
and Electronic Equipment) ze dne 27. ledna 2003
a její aktuální přeměna do národního práva stanoví, že výrobky podléhají této výše uvedené
směrnici a v rámci Evropského hospodářského
prostoru se musí podrobit speciální likvidaci.
Dotazy k řádné likvidaci výrobku směrujte, prosím,
na Dürr NDT.

1.4 Použití v souladu s určeným
účelem
Vyvolávací automat rentgenových snímků firmy
Dürr XR 24 NDT je určen výhradně k automatickému vyvolávání rentgenových snímků, k
průmyslovému využití.
K použití k určenému účelu patří též dodržení návodu k montáži a použití a podmínek pro instalaci,
obsluhu a údržbu.
Použití k určenému účelu dále zahrnuje dodržení
zákonných ustanovení v souvislosti s bezpečností
práce a likvidací chemikálií platných v místě
použití.

• Firma Dürr NDT odpovídá za bezpečnost,
spolehlivost a funkci přístrojů pouze v tom
případě, že byly montáž, nová nastavení, změny,
úpravy a opravy provedeny firmou Dürr NDT
nebo servisem, který k tomu byl firmou Dürr
NDT pověřen, a pokud je práce s přístrojem a
jeho použití v souladu s návodem k montáži a
použití.

1.5 Použití mimo určený účel

• Návod k montáži a použití odpovídá provedení
přístroje a technické úrovni v době prvního uvedení do oběhu. Vyhrazujeme si veškerá
ochranná práva na uvedené obvody, metody,
názvy, software a přístroje.

Exponovaný film prochází ve vyvolávacím automatu rentgenových snímků XR 24 NDT firmy Dürr
různými úseky: vývojka / ustalovač / vodní úsek a
úsek sušení.
Po zapnutí přístroje se lázeň s vývojkou a
ustalovačem zahřejí na nastavenou teplotu lázně
(např. 28 °C) (0,5 °C / min). Poté je přístroje
připraven k provozu, spustí se automaticky při zasunutí filmu a film prochází přístrojem. Jakmile blikající kontrolka "PŘÍSTROJ OBSAZEN" na displeji
zhasne, můžete založit další film nebo 2 filmy vedle sebe.
Po ukončení procesu průchodu filmu se přístroj
automaticky přepne do pohotovostního režimu.

• Překlad návodu k montáži a použití byl proveden s nejlepším vědomím. Za chyby v překladu
však ručit nemůžeme. Směrodatná je přiložená
německá verze tohoto návodu k montáži a
použití.
• Pořízení kopie návodu k montáži a použití, i jeho
částí, je povoleno pouze s písemným souhlasem
firmy Dürr NDT.

Jiné nebo tento rámec přesahující použití platí jako
použití neodpovídající určenému účelu. Za škody
plynoucí z takového použití výrobce neručí. Riziko
nese sám uživatel.

1.6 Popis výrobku

• Uschovejte originální obal pro případné vratné
zásilky. Obal uschovejte mimo dosah dětí. 
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1.7 Použití přídavných přístrojů
Přístroje smíte propojit mezi sebou nebo s částmi
zařízení pouze tehdy, je-li zajištěno, že tímto spojením není ohrožena bezpečnost uživatele a okolí.
Pokud není bezpečné propojení z údajů o přístroji
zřejmé, pak musí uživatel např. konzultací se
zúčastněnými výrobci nebo odborníkem zjistit, zda
plánovaným propojením nebude snížena nutná
bezpečnost uživatele a okolí.

2. Bezpečnost
2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny
Přístroj byl firmou Dürr NDT vyvinut a konstruován
tak, že jsou ohrožení při jeho použití k určenému
účelu téměř vyloučena.  Přesto považujeme za
nutné popsat následující bezpečnostní opatření,
CZ
aby tak byla vyloučena zbytková nebezpečí.
• Při práci s přístrojem dodržujte zákony a
předpisy platné v místě použití!
Provádět přestavby nebo změny na přístroji není
povoleno. Firma Dürr NDT nepřebírá záruku a
ručení za přestavěné nebo změněné přístroje. V
zájmu bezpečného využití a aplikace přístroje
odpovídají provozovatel a uživatel za dodržení
předpisů a ustanovení.
• Instalaci musí provést odborník.
• Uživatel se musí před každým použitím přístroje
přesvědčit o jeho spolehlivé funkci a řádném
stavu.
• Uživatel musí být seznámen s obsluhou
přístroje.
• Výrobek není určen pro provoz v pásmech
ohrožených výbuchem, resp. v atmosféře podporující hoření.

2.2 Bezpečnostní pokyny pro ochranu před elektrickým proudem
• Přístroj se smí napojit pouze na řádně instalovanou zásuvku.
• Před připojením přístroje musíte zkontrolovat,
zda jsou síťové napětí a frekvence, uvedené na
přístroji, v souladu s hodnotami zásobovací sítě.
• Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda nejsou přístroj nebo vedení poškozeny. Poškozená
vedení a zástrčky musíte neprodleně vyměnit.
• Při práci na přístroji musíte dodržovat příslušné
bezpečnostní předpisy pro elektrotechnická
zařízení.

2011/04/13
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3. Výstražné pokyny a
symboly
V návodu k montáži a použití jsou pro zvláště
důležité údaje použity následující názvy resp. 
značky:

CZ

Údaje resp. příkazy a zákazy k
odvrácení škod na zdraví osob nebo
rozsáhlých hmotných škod.

Vyvolávací automat rentgenových snímků
XR 24 NDT
Typ 1734-08 (230 V ~, 50-60 Hz)
Kompletní příslušenství
1700-001-00

4.1 Speciální příslušenství

Označení CE bez čísla notifikovaného
orgánu

V následujícím textu jsou uvedeny díly, které
nejsou zahrnuty do objemu dodávky. 
Objednejte podle potřeby!
Hadice na vodu s aqua stop......... 1330-001-51
Regenerační jednotka (230 V)........ 1734-820-00
Nádoba, 20 litrů na vývojku........... 1416-021-00
Nádoba, 20 litrů na ustalovač........ 1416-011-00
Elektrické pojistky
230 V, T 6,3A................................ 9000-115-25

Dodržujte návod k montáži a použití

4.2 Spotřební materiál

Varování před nebezpečným elektrickým napětím.
Speciální údaje týkající se ekonomického použití stroje a jiné pokyny.

Síťová klávesa zap/vyp
/

4. Rozsah dodávky

Zvolit parametry
Potvrdit volbu
Zapnout síťovou klávesu

NDT Starter-sada, 2x1,5 l
vývojka, 2x1,5 l ustalovač............CXB312A9940
NDT ustalovač-sada, 4x1,5 litru..CXB313A5740
NDT vývojka-sada, 2x6 litrů.........CXB310A7540
NDT ustalovač-sada, 2x6 litrů.....CXB311A7540
XR CLEANER NDT, 2jí balení,
Postřikový čisticí prostředek pro transportní
válce.......................................... CCB810C5540

Vypnout síťovou klávesu
Ráno - otevřít vodovodní kohoutek
Večer - zavřít vodovodní kohoutek
28 x 24 hod. chemikálie měnit každé 4
týdny
Vypustit chemikálie
Vyčistit přístroj
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5. Technická data
Vyvolávací automat rentgenových snímků
XR 24 NDT
Typ

1734-08

Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50-60
CZ
Příkon proudu (A)
4,0
Pojistka (A)
T 6,3
Výkon (W)
950
Topný výkon
Vytápění lázně (W)
400
Sušení (W)
450
Doba ohřevu (min) 
cca 20 (0,5 °C/min)
Doba průchodu filmu (min)
5:30 - 10:00
Cirkulace lázně
Vývojka (l/min)
cca 1,8
Vývojka (l/min)
cca 2,0
Průtok vody (l/min)
2
Tlak vody (bar)
Min. tlak vody
2
Max. tlak vody
6
Objem nádrže (l)
Vývojka, ustalovač
po 5
Teplotní rozsah
Okolní podmínky přístroje v
provozu
+10 až +28 °C
Optimální kvalita snímku
až max. +28 °C
Uskladnění a transport
-10 až +60 °C
Vlhkost vzduchu
Stroj v provozu
max. 80 %
Uskladnění a transport
max. 95 %
Rozměry
H=51 cm, Š=42 cm, V=44 cm
Hmotnost (kg)		

25

Druh ochrany 		

IP20

Ochranná třída

I

Kategorie přepětí

II

Doklad
o shodě

2011/04/13
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6. Znázornění funkce XR 24 NDT
Pohotovostní (stand - by) pozice
2

A 3

4

5

6

7

CZ

8

1

22

9

W

D

10
11

F

12
12a
13

21
14
15

20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12a
13
14
15
16
17
8

19 19a 18		

vstup filmu
startovací klapka
válečková soustava vstupu filmu
hnací hřídel
válečková soustava vývojka/ustalovač (E/F)
válečková soustava voda
přítok vody
válečková soustava sušič
bezpečnostní spínač “sušič”
topení sušiče
ventilátor
poháněcí motor
čidlo otáček
čidla výšky náplně “voda”
oběhové čerpadlo (pro E a F)
vodní ventil
průtokový ohřívač
PTC čidlo

18
19
19a
20
21
22
D
F
W
A

17

16

přepadová trubka F s výpustnou zátkou
zvedací tyč
světelná závora zvedací vany
motor zdvihového mechanizmu
přepadová trubka E s výpustnou zátkou
zvedací vana
vyvíjecí lázeň
ustalovací lázeň
vodní lázeň
síťová klávesa
na displeji (kontrolce)

9000-608-25/30
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7. Popis funkce XR 24 NDT
Po aktivaci síťové klávesy
(min. 2 s) se na
displeji rozsvítí kontrolka.
Začíná fáze ohřevu vyvíjecí a ustalovací lázně. 
Čekací doba až do dosažení správné teploty se
zobrazí: "ČEKACÍ DOBA. . MIN" (kontrolka na
displeji bliká). Přístroj se během fáze ohřevu
nerozběhne.

Cirkulace lázně probíhá paralelně s ohřevem
lázně. Během cirkulace jsou odstředivým
čerpadlem (14) čerpány chemikálie z nádrže na
vývojku a ustalovač (objem nádrže vždy 5 litrů)
do zvedací vany (22).
Po dosažení nastavené teploty svítí kontrolka na
displeji a zobrazí se "PŘÍSTROJ VOLNÝ", tzn.,
přístroj je nyní "v provozní pohotovosti"
Jakmile nastavená teplota klesne o více než
0,5 °C, zapnou se opět průtokový ohřívač a
oběhové čerpadlo (14).
Při zasunutí filmu se otevře startovací klapka (2)
a zobrazení displeje bliká: "PŘÍSTROJ
OBSAZEN"
Současně je aktivován signál ke spuštění zvedací vany (22), přitom se otevře vodní ventil (15)
a zapne se topení sušiče (10), poháněcí motor
(12) a odstředivé čerpadlo (14) (pro cirkulaci vyvíjecí a ustalovací lázně).
Doba průchodu je kontrolována čidlem otáček
(12a).
Zdvih a spuštění zvedací vany jsou realizovány
otočením kotouče (poháněného motorem zdvihového mechanizmu (20) ) a kontrolovány
infračervenou světelnou závorou (19a).

Jestliže po ukončení operace průchodu filmu
(hlášení prostřednictvím akustické signalizace)
nezasunete další film, pohybuje se zvedací vana
(22) nahoru (pohotovostní pozice stand - by)
"PŘÍSTROJ VOLNÝ".
Poháněcí motor (12), vodní ventil (15) a topení
sušiče (10) se vypnou. V pohotovostní pozici
stand - by je válečková soustava pro vývojku a CZ
ustalovač (5) kompletně ponořena do chemikálií. 
Tím se z větší části zamezí vzniku usazenin na
válečcích.

7.1 Uspořádání platin
23 A Ovládací panel
23 B Řídicí část
23 C Výkonová část

23 A

23 B

23 C

Je-li zvedací vana (22) spuštěna, je film v
průběhu nastavené doby průchodu transportován mezi válečky vyvíjecí a ustalovací lázní, tak
jako vypíracím a sušicím pásmem (8).
Během vyvíjení snímků je voda přiváděna
přívodem vody (7) do pásma vypírání. Výpustí
voda opět odtéká. Probíhá plynulý průtok vody
o hodnotě cca. 2 l/min, při tlaku vody 2 bary.
Je-li odtok vody ucpán, dojde prostřednictvím
čidla výšky náplně (13) k akustické signalizaci,
vodní ventil (15) se uzavře a přívod vody přeruší.
Po založení filmu se uzavře startovací klapka (2).  
Jakmile blikající kontrolka "PŘÍSTROJ
OBSAZEN" na displeji zhasne, můžete založit
další film nebo 6 intraorálních snímků vedle
sebe.
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Montáž
8. Instalace
CZ

8.1 Prostor pro instalaci
• Vyvolávací automat rentgenových snímků
XR 24 NDT smíte instalovat pouze v suché a
dobře větrané místnosti.
• Teplota místnosti nesmí v zimě klesnout pod
+10 °C a v létě překročit +28 °C.
Přístroj nikdy nevystavujte přímému
slunečnímu záření! Nebezpečí
přehřátí chemikálií nebo předběžné
expozice filmu.

1

• Prostor pro instalaci musí mít k dispozici vodovodní kohoutek (27) R3/4" s odvzdušněným
potrubím, odtok vody (28) s provzdušněným
27
pachovým uzávěrem z umělé hmoty a
uzemněnou zásuvku (26). Doporučujeme též v
bezprostřední blízkosti vyvolávacího automatu
rentgenových snímků umístit umývadlo.
26

Vodní kohoutek (27) a uzemněná zásuvka (26) musí být pro obsluhu snadno
přístupné.
• Doporučujeme instalaci XR 24 NDT v temné
komoře.
28

2

10

Poruchová funkce Přenosné
vysílací/přijímací přístroje (jmenovitý výkon 2 W a více) se nesmí
nacházet ve vzdálenosti menší než
2 m od vyvolávacího automatu rentgenových snímků XR 24 NDT.
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8.2 Možnost instalace
• Vyvolávací automat rentgenových snímků instalujte v pracovní výšce na vodorovné, stabilní a rovné pracovní desce z jednoho kusu.
• Při vedení hadic směrem dolů musí mít pracovní deska otvor cca 7 x 10 cm
• Je nutné zajistit dodatečnou potřebu místa
pro servisní práce a pro dostatečné větrání
stroje: Vzadu minimálně 10 cm, vlevo a
vpravo cca 50 cm volného prostoru.

8.3 Instalace
• Rozřežte plastové pásky lepenkového obalu
a odstraňte karton vytažením nahoru.

4
• Vyjměte všechny malé díly.
• Uchopte přístroj po stranách a postavte jej
na příslušné místo.

D

• Stroj instalujte v blízkosti přípojky vody, výpusti vody a uzemněné zásuvky (vzdálenost
max. 1,5 m)
29

• Stroj umístěte v lehčím úklonu, cca 0,3 ° k
lázni ustalovače (obr. 5). Nohy stroje (29) s
dodaným klíčem (30) odpovídajícím
způsobem nastavte.

30

5

2011/04/13
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CZ

9. Montáž
27

9.1 Přípojka vody
• Zkontrolujte, zda z vodovodního kohoutku (27)
vytéká čirá voda. Při první montáži potrubí
bezpodmínečně propláchněte !

• V důsledku regionálně značně rozdílné kvality
vody musíte mezi vodní kohoutek (27) a hadici
31
na vodu (34) zabudovat jemný filtr (32).

CZ

Jemný filtr (32) chrání omezovač
32
průtoku ve vodním ventilu přístroje proti
33
znečistění.
34 • Uzavřete kohoutek (27)
• Koleno 90° (33) napojte na vodovodní kohoutek (27), nato namontujte jemný filtr (32)
(šipka ve směru průtoku) a namontujte dvojitou vsuvku (31)

7
35

Zkontrolujte, zda nástavec (34a) a obě
těsnění (34b) jsou v závitových
přípojkách hadice na vodu (34). 
• Připojte hadici (34) na přívod vody (35)
přístroje (závitová přípojka s nástavcem) a na
dvojitou vsuvku (31).

9.2 Přípojka odpadu
34

• Přípojku odpadu můžete provést pouze přes
provzdušněný sifon.

34a
34b

8
• Odpadní hadici (36) instalujte s plynulým
spádem k sifonu:Hadici zkraťte na správnou
délku

36

9
12
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Při instalaci odpadních hadic se
musí mít na zřeteli následující:
- Zamezte prověšení!
- Zamezte zúžením, nebo
redukcím!
• Konce hadic potřete vně s UHU-Plastem.
• Závitové hrdlo (37) našroubujte na hadici a
upevněte hadicovou sponou (38) na
nátrubku sifonu (25).
• Odpadní hadici upevněte hadicovými sponami, šrouby a hmoždinkami.
37
38
25

10

9.3 Přípojka výpustní hadice
vývojky a ustalovače
• Ustavte 10l-sběrnou nádobu (39) pro vývojku (černé označení výšky náplně) a
ustalovač (červené označení výšky náplně)
dobře viditelně a bezpečně proti převržení
pod přístroj
• Hadice (40) instalujte s plynulým spádem

• Hadice zkraťte na požadovanou délku.
40 • Hadici pro vývojku (černá značka) zasuňte
do černého víka (41).
41
• Víko (41) pevně našroubujte na sběrnou
nádobu (39) pro vývojku

max. 3 cm

• Hadici pro ustalovač (červená značka)
upevněte stejným způsobem na sběrač
ustalovače. 
39

11

Ustalovač

Sběrač musíte při dosažení
označení výšky náplně (43)
vyprázdnit - nebezpečí přelití!
Při likvidaci vývojky a ustalovače
dodržujte regionální předpisy!
V Německu, tak jako v mnoha
jiných zemích, musí být rentgenové chemikálie likvidovány jako
nebezpečný odpad.

43

41

39

12
2011/04/13
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CZ

44

45

10. Před uvedením do
provozu
10.1 Vyčištění přístroje
• Sejměte víko. 

CZ

8

• Sejměte plovoucí víko vyvíjecí a ustalovací
lázně
• Otevřete zelené aretační klapky (44) a uzávěry
(45)

11
13
• Soustavu sušiče (8) vyklopte dozadu.
8

• Vyjměte válečkové soustavy pro vodu (6) a vývojku/ustalovač (5).
• Displej hlášení (90) odkloňte nahoru.

6
5

3
90

14
• Displej (kontrolku) můžete též sejmout
směrem nahoru a odložit vlevo.
• Vyjměte válečkovou soustavu vstupu filmu (3).

90

15
14

9000-608-25/30
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• Stiskněte postranní páku a zvedací vanu (22)
vyjměte
22

• Válečkové soustavy, zvedací vanu a nádrže
očistěte vlhkou houbou.

"Příprava chemikálií"
a
"zasazení válečkové soustavy"
viz kapitola POUŽITÍ

CZ

16

11. Elektrické připojení
Přístroj je dimenzován pro síťové
napětí 230 V (viz typový štítek). Před
připojením síťového kabelu musíte
bezpodmínečně zkontrolovat, zda
je k dispozici požadované síťové
napětí, protože by jinak mohlo dojít k
poškození přístroje. Použijte dodaný
síťový kabel firmy Dürr.
• Přístroj smíte zapojit do sítě pouze
v případě, že je tento uzavřen - s
namontovanými bočními kryty a nasazeným víkem.

61 • Síťovou zástrčku (61) zastrčte do přístroje a
síťové zásuvky.

17

2011/04/13
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16

1700-221-00

12.1

1734-215-50

12.2
U1
U2
U3
U4
R1
X5
M1
světelná závora krytu
světelná závora krytu
světelná závora zvedací vany
světelná závora klapky vstupu filmu
teplotní čidlo "teploty lázně"
čidlo výšky náplně "vody"
čidlo otáček

12. Schémata elektrického zapojení

12.1 Platina ovládací panel
12.2 Platina řízení
(viz též poz. 23 C pod bodem 7)
23 B

CZ

23 A

9000-608-25/30
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1734-216-50

12.3
M1
M2
M3
M4
R1
R2
Y1
X1/X2
X3
pohon válců
ventilátor
oběhové čerpadlo
motor zvedací vany
ohřev lázně
topení sušiče
vodní ventil
přístrojová zástrčka
regenerační jednotka

12.3 Platina výkonové části 230 V
(viz též poz. 23 C pod bodem 7)

CZ

23 C

9000-608-25/30
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13. Uvedení do provozu
Vyvolávací automat rentgenových snímků
XR 24 NDT má 3 možnosti nastavení doby
průchodu, a je výrobním závodem nastaven na
následující hodnoty:
10:00 min - Program REG. GRAIN
CZ 8:00 min - Program MID. GRAIN
5:30 min - Progr. FINE GRAIN
Všimněte si, prosím: Rentgenové snímky s touto
krátkou dobou průchodu nelze archivovat.
Při použití typů filmů, které vyžadují jinou dobu
průchodu, nastavte tyto hodnoty podle zpracovávaných filmů .
- Teplota vyvíjecí / ustalovací lázně 28 °C
- Výkon sušiče 30%
Filmy musí vycházet z přístroje suché. 
Nastavte výkon sušiče podle typu filmu.
Přehled programů viz kapitola Použití
Přístroj smíte zapojit do sítě pouze
v případě, že je tento uzavřen - s
namontovanými bočními kryty a nasazeným víkem !

S každým zapnutím přístroje pomocí
síťové klávesy se přístroj spustí s programem "REG. GRAIN", tzn. po vypnutí
dojde automaticky ke zpětnému nastavení na "REG. GRAIN"

18

Postup ovládání na displeji pro uživatele
je uveden v kapitole "POUŽITÍ", bod. 15.
Kompletní průběhové schéma servisního režimu je uvedeno pod údržbou,
bod. 19.6.
Před prvním vyvoláním filmů musí
být zvedací vana ve vyvíjecí a ustalovací lázni naplněna až po přetok,
jinak může dojít k chybnému vyvíjení filmu.
K přípravě chemikálií vždy použijte
studenou vodu.
S vyvolávacím automatem rentgenových snímků nesmíte nikdy pracovat bez válečkových soustav!
Bez válečkových soustav by mohly vývojka a ustalovač pod tlakem z vyvolávacího automatu rentgenových snímků
vystřikovat svisle nahoru.
Chemikálie dráždí oči a pokožku
a vzniká nebezpečí vážného
poškození zrakového orgánu.
Bez válečkové soustavy vývojky a
ustalovače nemůže dojít k rozvádění
chemikálií do nádrží.
Hrozí nebezpečí smísení chemikálií.
Vyvolávací automat rentgenových
snímků nikdy neprovozujte bez kapalin (chemikálie, voda), to by mohlo
vést k výpadku regulace ohřevu.

9000-608-25/30
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13.1 Nastavení / servisní režim pro
technika
•

• Ukončení servisního režimu
Přístroj vypněte síťovou klávesou
(stisknout min. 2 s)

Otevřete vodní kohoutek.

• Zkontrolujte těsnost přístroje a přípojek
• Start servisního režimu
+
současně stiskněte (min. 4 s)
přístroj v servisním režimu

• Parametry jako např. jazyk příslušné země,
síťovou frekvenci atd. nastavte na displeji pod- CZ
le průběhového schématu:

• Volba funkce servisu
Klávesami
a
zvolte funkci servisu
• Změna nastavení
Stisknutím
nebo
změňte parametry
Stisknutím
1 s, potvrďte novou hodnotu
• *1 při opětném zapnutí se zobrazí nejprve nastavený jazyk, frekvence nebo hodnota
*2 počáteční nastavení výrobním závodem

V 1.0
NĚMČINA?
[ENTER]=OK

ANGLIČTINA?
[ENTER]=OK

FRANCOUZŠTINA?
[ENTER]=OK

50 Hz?
[ENTER]=OK

60 Hz?
[ENTER]=OK

PROGR. REG. GRAIN?
[ENTER]=OK

VYVOLÁNÍ 10:00
[ENTER]=OK

SUŠIČ 30%
[ENTER]=OK

PROGR. MD. GRAIN?
[ENTER]=OK

VYVOLÁNÍ 8:00
[ENTER]=OK

SUŠIČ 30%
[ENTER]=OK

PROGR. FINE GRAIN?
[ENTER]=OK

VYVOLÁNÍ 5:30
[ENTER]=OK

SUŠIČ 30%
[ENTER]=OK

*1

Další jazyky ...

Změnu hodnot potvrdíte pomocí
5ti a 5% krocích pomocí

*1

a

v

*2

*2

*2

PARAMETR?
[ENTER]=DÁLE
Dále viz
19.6 Průběhové schéma servisního režimu

2011/04/13
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13.2 Kontrola teploty vývojky
Následující postup platí například pouze
pro Německo. V ostatních zemích
dodržujte specifické regulace dané
země!
• Zapněte přístroj
a vyčkejte fázi ohřevu vyvíjecí lázně, viz též "bod 15.1 Ráno nebo před
zahájením práce"

CZ

• Pro kontrolu teploty vývojky, stroj vypněte.
• Vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě.
• Zavřete vodní kohoutek.
• Sejměte víko.

21

20

• Změřte teplotu vývojky (vpředu vlevo, v hloubce cca. 20 cm). Teplota vývojky musí činit
+28 °C +/- 0,5 °C.
• Nasaďte víko, zastrčte síťovou zástrčku,
otevřete vodovodní kohoutek, přístroj zapněte
stisknutím
.

9000-608-25/30
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14. Transport
Před zahájením transportu musíte mít na zřeteli
následující body:
27

Vyvolávací automat transportujte
pouze s prázdnými nádržemi.

CZ
31 • Přístroj vypněte stisknutím síťové klávesy.
• Uzavřete kohoutek (27)
• Síťový kabel vytáhněte z uzemněné zásuvky a
přístroje.
• Odšroubujte hadici na vodu (31) od přístroje a
vodovodního kohoutku (27).
• Vyprázdněte chemikálie ze zachytávacích
kontejnerů (39) do příslušné sběrné nádoby
(63).

22

• Chemikálie z nádrží nechte odtéct do zachytávacího kontejneru/nádoby (39), viz
bod 16.1.1
39

• Přístroj vyčistěte podle bodu 10.1

63

23
14.1 Odstranění výpustních hadic
• Odstraňte výpustní hadici (35).
• Hadici zachytávacího kontejneru (39) pro
vývojku a ustalovač uvolněte. Dejte přitom pozor na to, aby neunikly žádné kapky
chemikálií.
35

14.2 Ochrana proti poškození
• Vyvolávací automat rentgenových snímků
chraňte před mechanickými zátěžemi a
poškozením.
• Postarejte se o to, aby se přístroj během
transportu nedostal nekontrolovaně do
pohybu.
39 • Instruujte dopravní personál.

24
2011/04/13
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Použití
Síťová klávesa
Potvrzovací klávesa

CZ

,

"listování v menu"

Přehled programů

Programy FINE GRAIN, MID. GRAIN a REG.
GRAIN jsou ze závodu nastaveny stabilně na
určité hodnoty (jak je uvedeno následovně); mohou však být i individuálně nastaveny technikem.
REG. GRAIN - doba vyvolání: t=10min
- teplota lázně: T=28 °C
- výkon sušiče: 30%
MID GRAIN - doba vyvolání: t=8min
- teplota lázně: T=28 °C
- výkon sušiče: 30%
FINE GRAIN - doba vyvolání: t=5min 30s
- teplota lázně: T=28 °C
- výkon sušiče: 30%
Filmy musí vycházet z přístroje suché.
Nastavte výkon sušiče podle typu filmu.
S každým zapnutím přístroje pomocí
síťové klávesy se přístroj spustí s programem "MID. GRAIN", tzn. po vypnutí dojde automaticky ke zpětnému nastavení
na "MID. GRAIN"

Servisní hlášení / hlášení poruch

K tomu viz bod 17.1 Hlášení poruch na displeji s
akustickou signalizací
DOSAŽEN SERVISNÍ
INTERVAL!
Pouze byl-li
technikem aktivován!

PŘED OTEVŘENÍM
VYTÁHNĚTE VIDLICI
PORUCHA NÍZKÁ
HLADINA VODY!
PORUCHA VYSOKÁ
HLADINA VODY!

15. Obsluha
Před zahájením obsluhy mějte na zřeteli následující body:
S vyvolávacím automatem rentgenových snímků nesmíte nikdy pracovat bez válečkových soustav!
Bez válečkových soustav by mohly vývojka a ustalovač pod tlakem z automatu vystřikovat svisle nahoru.
Chemikálie dráždí oči a pokožku
a vzniká nebezpečí vážného
poškození zrakového orgánu.
Bez válečkové soustavy vývojky a
ustalovače nemůže dojít k rozvádění
chemikálií do nádrží.
Hrozí nebezpečí smísení chemikálií.
Vyvolávací automat rentgenových
snímků nikdy neprovozujte bez kapalin (chemikálie, voda), to by mohlo
vést k výpadku regulace ohřevu.
Stroj zapínejte každý den, aby se zajistila trvalá kvalita snímku.
Také dbejte na to, že okolní teplota přístroje
nesmí být vyšší než teplota vyvíjecí lázně!
Pohotovostní (stand - by) režim
Po výstupu snímků se přístroj přepne do pohotovostního (stand - by) režimu.
V režimu stand by je přístroj v provozní pohotovosti a čeká na zasunutí filmu.
Před založením filmu zkontrolujte volbu
programu!

PORUCHA
POHONU VÁLCE

22
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15.1 Ráno nebo před zahájením
práce
•

Otevřete vodní kohoutek

• Zapněte přístroj:
•

Stiskněte síťovou klávesu po dobu cca. 
2 s, až do zaznění akustické signalizace

>> DURR NDT<<
T XR 24 NDT V.. T
FÁZE OHŘEVU
ČEKACÍ DOBA .. MIN

<MID. GRAIN> 8:00
PŘÍSTROJ VOLNÝ



1 Kontrolka na displeji se rozsvítí. Zvedací vana CZ
zajede automaticky do příslušné polohy, cca. 
30 s.



2 Přístroj je ve fázi ohřevu až do dosažení
požadované teploty vyvíjecí lázně. Doba
ohřevu: 0,5 °C/min. během fáze ohřevu bliká
hlášení "ČEKACÍ DOBA .. MIN."



3 Jakmile je dosažena nastavená teplota, svítí
kontrolka na displeji. Přístroj je připraven k
provozu. Nyní můžete založit film.
Je zvolen program MID. GRAIN, jestliže si
přejete jiný program, stisknutím klávesy
přejděte do programu REG. GRAIN nebo FINE
GRAIN.

t

4 Denně nechte projít před začátkem práce 2
čisticí filmy.



<MID. GRAIN> 8:00
PŘÍSTROJ OBSAZEN

5 Po zavedení filmu, bliká hlášení: "STROJ
OBSAZEN", jakmile blikající hlášení zhasne,
lze zavést další film.
Lze zasunout vedle sebe 2 filmy mezi
značkami, viz také obr. 25.



6 Zbývající doba filmu v přístroji až do jeho výstupu je indikována (automatické odpočítávání
času)
Při výstupu filmu zazní akustická signalizace.

<MID. GRAIN>  8:00
PŘÍSTROJ OBSAZEN



7 V případě, že nezasunete další film, zajede
zvedací vana do pohotovostní polohy
"stand-by".



8 Přístroj je v pohotovostním režimu "stand-by"
a na displeji se zobrazí: "PŘÍSTROJ VOLNÝ"

<MID. GRAIN> 8:00
PŘÍSTROJ VOLNÝ
Změna programu:
viz následující strana

2011/04/13
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t

t

<MID. GRAIN> 8:00
ZBÝVAJÍCÍ DOBA  ..MIN

Nevyvolané snímky se nesmí
pokládat na přístroj, protože by
prostřednictvím LCD indikace
displeje mohlo dojít k přídavné
expozici.

23

Změna programu:

CZ

REG. GRAIN 10:00
PŘÍSTROJ VOLNÝ

VYVOLÁNÍ 10:00
[ENTER]=KONEC

TEPL. LÁZNĚ: 28,0 °C
[ENTER]=KONEC

SUŠIČ 30%
[ENTER]=KONEC

MD. GRAIN 8:00
PŘÍSTROJ VOLNÝ

VYVOLÁNÍ 8:00
[ENTER]=KONEC

TEPL. LÁZNĚ: 28,0 °C
[ENTER]=KONEC

SUŠIČ 30%
[ENTER]=KONEC

FINE GRAIN 5:30
PŘÍSTROJ VOLNÝ

VYVOLÁNÍ 5:30
[ENTER]=KONEC

TEPL. LÁZNĚ: 28,0 °C
[ENTER]=KONEC

SUŠIČ 30%
[ENTER]=KONEC

Při hlášení poruch, viz bod 17.1 "
Hlášení poruch na displeji"

• Lze vedle sebe zasunout 2 filmy. Dejte pozor
na to, aby byl bod označení nakonec zaveden
do vyvolávacího automatu rentgenových
snímků.
• Za účelem rychlého získání kontrolního snímku
přejděte do programu "FINE GRAIN" (krátká
doba vyvolání: 5:30 min).

15.2 Večer nebo po skončení práce
•

Přístroj vypněte síťovou klávesou.

•

Uzavřete vodní kohoutek.

15.3 Přerušení práce
na dobu delší než 1 týden:
• Vypustit chemikálie.
• Nádrže a válečkové soustavy vyčistěte a
nechte stát uschnout, viz bod 16.1.1

15.4 Doporučený film

25

Teplota lázně: 28 °C
Výkon sušiče: 30 %
Výrobce

6

3

26
24

Agfa
Agfa
Agfa
Kodak
Kodak
Kodak
Kodak
Kodak
Kodak
Fujifilm
Fujifilm
Fujifilm

Typ filmu

Doba
vyvolání
Structurix D2, D3 film
8
Structurix D3SC film
8
Structurix D4-D8 film
8
INDUSTREX AA400 film 10
INDUSTREX DR50 film
10
INDUSTREX High Speed 10
HS800 film
INDUSTREX M100 film
10
INDUSTREX MX125 film 10
INDUSTREX T200 film
10
FUJI IX-25, FUJI IX-50
8
FUJI IX-80, FUJI IX-100
8
FUJI IX-150
8
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16. Údržba
60 Každé 2 měsíce
Výměna chemikálií,
Čištění nádrží a válečkových soustav,
Příprava chemikálií
61 viz bod 16.1
CZ
• Temnou komoru zkontrolujte, zda nepropouští
světlo!

91

16.1 Vyměňte chemikálie
16.1.1 Vypuštění chemikálií
• Přístroj vypněte stisknutím síťové klávesy.
• Síťovou zástrčku (61) vytáhněte z uzemněné
zásuvky.

27

• Sundejte víko (60).
• Zkontrolujte, zda je zachytávací kontejner (39)
prázdný, popřípadě ho vyprázdněte do sběrné
nádoby (63).
39

63

Důležité je, aby byly zachytávací kontejnery prázdné, jinak hrozí nebezpečí
přelití v důsledku vypuštění chemikálií z
nádrží.
• Plovoucí víko vyvíjecí a ustalovací lázně
odstraňte, nechte odkapat a odložte na
stranu.
• Vyšroubujte malou zátku ze zvedací vany,
poté velké zátky z nádrží.
• Zachytávací kontejner vyprázdněte.
• Víko zachytávacího kontejneru odšroubujte,
konce hadic zavěšte do neutrální nádrže.

28

2011/04/13

Tím zabráníte, že v průběhu čistění vnikne voda do sběrače resp. sběrné
nádoby.

9000-608-25/30

25

44

45

CZ

8

Čištění a příprava chemikálií ve vyvolávacím automatu rentgenových snímků
se vztahují na použití chemikálií
Dürr XR 24 NDT.
Při použití cizích chemikálií je nutné
dodržovat informace výrobce!
16.1.2 Čištění nádrží a válečkových soustav
• Otevřete zelené aretační klapky (44) a uzávěry
(45)
• Soustavu sušiče (8) vyklopte dozadu

29
11
• Displej odkloňte nahoru
• Zaváděcí soustavu vody (6) a založení filmu (3)
vyjměte

6

3

30

5

• Soustavu vývojky a ustalovače (5)
nadzvedněte, stranou odklopte, aby chemikálie mohly odkapat.

31
26

9000-608-25/30

2011/04/13

Ù

• Válečkové soustavy dejte do výlevky,
postříkejte např. "aerosolovým čističem " a
nechte působit cca 10 min.
22 • Stiskněte postranní páku a zvedací vanu (22)
vyjměte.
• Zvedací vanu (22) pořádně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou (min. 40 °C).

Ù

• Válečkové soustavy pořádně propláchněte
pod tekoucí teplou vodou.
• Zašroubujte velké zátky (18, 21) do nádrží.
• Nejdříve naplňte ustalovací nádobu vodou, obrázek 33.

• Vyvíjecí nádobu naplňte vodou.
• Nasaďte soustavu vývojky a ustalovače.
Vyvolávací automat rentgenových
snímků neprovozujte bez válečkové
soustavy vývojky/ustalovače.
Bez válečkové soustavy ustalovače/
vývojky stříká voda z přístroje kolmo
dolů, neboť nedochází k žádnému
odklonění vody do nádrží.
Nebezpečí zranění očí!

32

• Zelené aretační klapky a uzávěry uzavřete.

• Displej zaklopte nazpět.
• Nasaďte víko (60)
• Zastrčte síťovou zástrčku (61), stisknutím
síťové klávesy přístroj zapnete.
• Spusťte přístroj, k tomu založte do vstupu filmu (1) např. čisticí film, až je aktivována startovací klapka a ponechte jej cca 4 min. v této
poloze.
• Přístroj nechejte cca 8 min běžet (tím se automaticky hadice a oběhové čerpadlo vyčistí).

33

• Po cca 8 min pomocí stisknutí síťové klávesy
přístroj vypněte a síťovou zástrčku (61)
vytáhněte.
60 • Sundejte víko (60).
• Displej odkloňte nahoru.
• Otevřete zelené aretační klapky a uzávěry.
• Soustavu vývojky a ustalovače nadzvedněte,
nechte odkapat a vyndejte ven.
• Vyšroubujte z nádrží velké zátky pro vývojku
(21) a ustalovač (18) a nechte vytéct vodu.
1

34
2011/04/13
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CZ

16.1.3 Příprava chemikálií
• Zašroubujte do nádrží velké zátky pro ustalovač
18
(18) a vývojku (21).

21

• Hadice vývojky a ustalovače opět připojte na zachytávací kontejner.
• Zasuňte přepážku (52) mezi nádrž vývojky a
ustalovače.

CZ

Chemikálie jsou zdraví škodlivé, resp.
dráždivé. Dráždí oči a kůži. Hrozí
nebezpečí vážného poškození očí.
Možné nebezpečí nevratných účinků.

52

35

Při plnění chemikálií noste ochranné
rukavice a ochranné brýle.
Při vniknutí do očí tyto okamžitě
vypláchněte řádně vodou a vyhledejte
lékaře.
Po skončení práce si umyjte ruce pod
tekoucí vodou.
Dodržujte, prosím, rovněž bezpečnostní záznamy uvedené na Internetu: http://www.duerrndt.de
nebo si je přímo vyžádejte u Dürr NDT.
Použití cizích chemikálií
Při použití cizích chemikálií je nutné při
přípravě chemikálií dodržovat informace
výrobců.
Vyvolávací automaty rentgenových snímků, které
byly již v provozu s cizími chemikáliemi, lze kdykoliv
přestavit na chemikálie Dürr XR 24 NDT. Je nutné
dbát na to, aby byly nádrže před přestavením
bezpodmínečně pečlivě vyčištěny (dle informací
výrobce cizích chemikálií)

36

Použití chemikálií Dürr XR 24 NDT
Dürr NDT používá pro chemikálie vývojky a
ustalovače mimo jiné přírodní suroviny. 
Nepoužívají se látky, jako jsou hydrochinon
nebo aldehyd.
To snižuje znečištění přístroje, a tím náklady na
čištění.

Poměr přísad ve směsi
1,5 l koncentrátu dodá ve směsi s vodou
5 l roztoku připraveného k použití
6 l koncentrátu dodá ve směsi s vodou
20 l roztoku připraveného k použití
Dodání 1,5 litru chemikálií do nádrží vyvolávacího automatu rentgenových snímků

37
28

1. Plnění nádrže ustalovače (F) (obrázek 36)
1,5 litrovou láhev (koncentrovaného ustalovače)
opatrně nalijte (aerosolovým stříkačům se vyhněte
kvůli smísení chemikálií) a naplňte až po horní
značku (54) studenou vodou.

9000-608-25/30
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F

D

2. Plnění nádrže ustalovače (D) (obrázek 37)
1,5 litrovou láhev (koncentrované vývojky)
opatrně nalijte (aerosolovým stříkačům se
55 vyhněte kvůli smísení chemikálií) a naplňte až po
horní značku (54) studenou vodou.
Dodání 6 litrů do 20 litrové nádrže
Budou zapotřebí 2 prázdné, vyčištěné 20 litrové CZ
nádrže (55): pro ustalovač a vývojku.
• 6 litrů koncentrátu ustalovače (F) vyprázdněte
do nádrže a doplňte studenou vodou až do 20
litrů.
• 6 litrů vývojky ustalovače (D) vyprázdněte do
nádrže a doplňte studenou vodou až do 20
litrů.
• Na každou nádrž z obou nádrží našroubujte
víko a směs promíchejte.

38

1. Plnění nádrže ustalovače (F) (obrázek 40)
• Pomocí příruční nádrže s vylévacím otvorem
(56) opatrně připravenou směs ustalovače nalijte do ustalovací nádrže přístroje až po horní
značku (54) nalijte (aerosolovým stříkačům se
vyhněte kvůli smísení chemikálií). 
2. Plnění nádrže vývojky (D) (obrázek 41)
• Z nádrže (56) vylijte opatrně směs s vývojkou
do nádrže vývojky přístroje až po horní značku
(54) (Nepoužívejte stříkače).
• Zbývající směs chemikálií uchovávejte ve tmě
ve 20 litrových nádržích pro další použití.

F

D

56

• Prázdné nádrže a přelévací nádrže
vypláchněte vodou a uskladněte pro další
použití.

39

41

40
2011/04/13
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• Dělicí přepážku vyjměte.
• Vložte zvedací vanu (22).
• Zašroubujte do zvedací vany malé zátky.
60 16.1.4 Zasazení válečkové soustavy

CZ

59
6

5
58

• S vyvolávacím automatem nesmíte nikdy pracovat bez válečkových
soustav!
Bez válečkových soustav by mohly vývojka a ustalovač pod tlakem z vyvolávacího automatu rentgenových snímků
vystřikovat svisle nahoru.
Chemikálie dráždí oči a pokožku
a vzniká nebezpečí vážného
poškození zrakového orgánu.
Bez válečkové soustavy vývojky a
ustalovače nemůže dojít k rozvádění
chemikálií do nádrží.
Hrozí nebezpečí vniknutí chemikálií do očí a nebezpečí smísení
chemikálií.

3
22 • Vložte soustavu sušiče (8) a vyklopte ji
dozadu.
44

• Postupně po sobě vložte válečkové soustavy
pro vodu (6), vývojku/ustalovač (5) a vstup filmu (3). Dejte pozor na to, aby, vedení do sebe
zapadalo. Případně otáčejte hnacím ozube45
ným kolem (58), dokud nezasáhne správně do
závitu hnacího hřídele
8

• Soustavu sušiče (8) sklopte dopředu
• Zelené aretační klapky (44) a uzávěry (45)
uzavřete

42

• Nasaďte plovoucí víko (59) pro vyvíjecí a ustalovací lázeň
• Displej sklopte zpět, resp. nasaďte
• Nasaďte víko (60) Dejte pozor na to, aby spodní hrana víka zcela zapadla do vedení poklopu skříně
• Zastrčte síťovou zástrčku.

30
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Hledání poruch
17. Rady pro uživatele
CZ

Pokud nebude možné pomocí vyhledávání závad danou závadu odstranit, požádejte o pomoc
technika zákaznického servisu . 

Poruchy

Možná příčina

Odstranění

1. Kompletně
mimo provoz

• Síťový kabel není správně
zastrčen

• Síťový kabel zastrčte do zadní strany
přístroje a do uzemněné zásuvky.

• Víko není nasazeno

• Nasaďte správně kryt

• Síťová klávesa byla příliš krátce
stisknuta

• Síťovou klávesu stiskněte po dobu
minimálně 2 s

2. Příliš světlé
filmy

• Vývojka je spotřebovaná

• Chemikálie vyměňte (viz bod 16.1)
• Zkontrolujte regenerované množství.

• Expoziční doba filmu na snímkovacím zařízení je příliš krátká

• Nastavte správnou expoziční dobu (je-li
to možné),

• Teplota vyvíjecí lázně je příliš
nízká

• Nechejte zkontrolovat, popř. nastavit
technikem.

• Expoziční doba filmu na snímkovacím zařízení je příliš dlouhá

• Nastavte správnou expoziční dobu (je-li
to možné),

• Teplota vývojky je příliš vysoká

• Nechte zkontrolovat, popř. nastavit
technikem.

• Film není dostatečně ustálen

• Zkontrolujte, zda je ustalovač ještě v
pořádku: film D4 máchat asi 56 s v
ustalovači. Je-li snímek transparentní,
pak je ustalovač v pořádku. Pokud závoj
na snímku zůstane, vyměňte chemikálie
(viz od bodu 16.1)

• Film vyvolán v programu FINE
GRAINE (s dobou vyvolání
5:30)

• Zvolte program s delší dobou vyvolání. 
Dodržovat dobu průchodu filmu

• Dopad světla v temné komoře,
např. klíčovou dírkou

• Zkontrolujte světelnou nepropustnost
temné komory, příp. utěsněte

• Nesprávná montáž lampy v
temné komoře nebo nesprávné
osvětlení

• Světlo lampy nesmí dopadat přímo

6. Žluto-hnědý zákal na filmu

• Chemikálie jsou vyčerpány

• Připravte nové chemikálie

7. Šmouhy na
filmu

• Smísení chemikálií

• Použijte novou směs vyvíjecí lázně

3. Příliš tmavé
filmy

4. Žluto-zelený
zákal na filmu

5. Tmavý zákal na
filmu

32
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Poruchy

Možná příčina

Odstranění

8. Zvýšený
základní zákal
na filmu

• Film dlouho skladován

• Zkontrolujte datum skončení trvanlivosti

• Film nesprávně skladován

• Dodržujte podmínky skladování, datum
skončení trvanlivosti, resp. údaje výrobce uvedené na obalu filmu.
Rozptýleným zářením může
dojít k předběžné expozici
filmů.
Případně můžete postavit dělicí
stěnu s olověnou přepážkou.

• Příliš vysoká teplota vyvíjecí
lázně v důsledku příliš vysoké
teploty místnosti

CZ

• Zredukujte teplotu místnosti

17.1 Hlášení poruch na displeji s akustickou signalizací
Probíhá další
hlášení...

Příčina

Odstranění

Na začátku a/nebo
během vyvolávání

Bezpečnostní relé na
platině defektní

Objednejte údržbu u zákaznického servisu.
Možno pokračovat v práci.
Před otevřením vytáhněte síťovou
zástrčku!

Dosažen servisní
interval

Objednejte údržbu u zákaznického servisu.
Možno pokračovat v práci.

Po vložení filmu se
zpožděním o cca.35s

Přerušen přívod vody
pro vodní lázeň

Zkontrolujte, zda je vodovodní
kohoutek otevřen a/nebo napojena přívodní hadice.

PORUCHA VYSOKÁ
HLADINA VODY!

Na začátku a/nebo
během vyvolávání

- odtok vody ucpán,
nesprávně instalován
nebo není
zavzdušněn
- vytvoření el. mostu
díky zvápenatělým
čidlům výšky náplně.

Odstraňte ucpání nebo zkontrolujte, zda je správně instalována hadice pro odtok vody
(odvodňovač).
Další práce možné teprve po
odstranění závady.

PORUCHA
POHONU VÁLCE

Na začátku a/nebo
během vyvolávání

Signál otáček motoru
přerušen, příp. defektní kabel nebo
vidlice

Objednejte údržbu u zákaznického servisu Chyba během
vyvíjení filmu: film bude nyní
transportován pouze s kratší
dobou vyvolání (5:30min). !
Nedostatečné ustálení !

Indikace na
displeji
PŘED OTEVŘENÍM
VYTÁHNĚTE VIDLICI

DOSAŽEN SERVISNÍ Po zapnutí přístroje
INTERVAL!
PORUCHA NÍZKÁ
HLADINA VODY!

2011/04/13
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18. Rady pro techniky

viz též bod 19 Instrukce k hledání poruch

Poruchy

Možná příčina

Odstranění

1. Kompletně
mimo provoz

• Domovní pojistka defektní

• Zkontrolujte, popř. vyměňte pojistku

• Pojistky přístrojů defektní

• Pojistku zkontrolujte, popř. vyměňte (viz
bod 19.8)

2. Není přítok
čerstvé vody

• Vodní ventil ucpán nebo defektní

• Zkontrolujte, příp. vyměňte vodní ventil
(viz bod 19.10)

CZ

• Ucpán přítok vody
• Čidla výšky náplně jsou
zvápenatělá (vytvoření elektr. 
mostu)

3. Teplota vývojky
není správná

4. Příliš světlé
snímky

• Vyčistěte jemný filtr resp. nástavec v
hadici na vodu
• Očistěte čidla výšky náplně (viz bod
19.12)

• Průtokový ohřívač defektní

• Vyměňte průtokový ohřívač a PTC čidlo
(viz bod 19.9)

• V soustavě je vzduch, oběhové
čerpadlo není odvzdušněno. 
(Je-li přístroj naplněn vodou
nebo chemikáliemi o teplotě
cca. 20 °C, spustí se stroj bez
ohřívání)

• Odvzdušněte oběhové čerpadlo tím, že
přístroj několikrát za sebou spustíte. 
Síťová klávesa ZAP/VYP.

• Teplota vyvíjecí lázně je příliš
nízká

• Zkontrolujte průtokový ohřívač pomocí
čidla PTC, popř. ho vyměňte (viz bod 19.9)
• Změřte teplotu a v servisním menu
zadejte "Kalibrace?"

5. Příliš tmavé
snímky

6. Žluto-zelený
zákal na filmu

7. Zeleno-hnědý
zákal na filmu

• Příliš vysoká teplota vývojky
nebo defektní průtokový
ohřívač

• Zkontrolujte průtokový ohřívač pomocí
čidla PTC, popř. ho vyměňte (viz bod 19.9)

• Ve válečkové soustavě vývojky/
ustalovače nejsou chemikálie
(příliš nízká hladina lázně)

• Zkontrolujte, příp. vyměňte profil těsnicí
chlopně a válečkovou soustavu

• Žádná cirkulace chemikálií

• Cirkulační čerpadla zkontrolujte, event. 
vzduch v hadici.

• Film nebyl vypírán

• Čidlo výšky náplně vypnulo vodní ventil Zkontrolujte odtok vody, příp. vyčistěte a
řádně instalujte (viz 9.2)

• Změřte teplotu a v servisním menu
zadejte "Kalibrace?"

• Další možnosti, viz výše Odstranění závad
v bodě 2. "Není přítok čerstvé vody"

8. Film není
úplně suchý

• Výkon sušiče nesprávně
nastaven

• Nastavte znovu výkon sušiče

• Ventilátor je defektní

• Vyměňte ventilátor

• Ohřev je defektní

• Vyměňte teplotní pojistku

Hlášení poruch na displeji s akustickou signalizací viz 17.1
34
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19. Rady k vyhledávání
poruch
19.1 Před zahájením prací
•

Přístroj vypněte síťovou klávesou.

61 • Vytáhněte síťovou zástrčku (61).
• Sundejte víko (60).

CZ

• Odstraňte kryty tělesa potřebné při práci.

19.2 Odstranění předního krytu
• Displej odkloňte nahoru.
• Zelené aretační klapky (44) na soustavě pro
vstup filmu (3) otevřete.

43

• Soustavu pro založení filmu (3) vyjměte ven.
44

45

8

• Dva šedé rychlouzávěry (68) vyšroubujte z
předního krytu (56).
• 3 šrouby s křížovou hlavou (57) vyšroubujte a
přední kryt (56) odstraňte.

19.3 Odstranění zadního krytu
• Otevřete zelené aretační klapky (44) a uzávěry
(45) ze soustavy sušiče (8) otevřete.
• Soustavu sušiče (8) vyklopte dozadu a vyndejte ji.
• 3 křížové šrouby (57) vyšroubujte a zadní kryt
(67) odstraňte.

19.4 Odstranění bočních krytů
3

11
44

• Přední (56) a zadní kryt (67) odstraňte,
postranní kryty (55) vyjměte směrem nahoru.

19.5 Po skončení prací

57 • Namontujte opět řádně kryty tělesa.
55
57
67

55
68

S přístrojem nikdy nepracujte
bez správně namontovaných a
přišroubovaných krytů tělesa!
Přístroj je pod napětím - nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
• Nasaďte víko (60), zastrčte síťovou zástrčku.

56

45
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36
SUŠIČ 30%
[ENTER]=OK

9000-608-25/30

A

DÉLKA FILMU
0000,0m

PROVOZ. DOBA
0000H

TEPL. LÁZNĚ 28,0 °C
[ENTER]=KONEC

VYVOLÁNÍ 5:30
[ENTER]=OK

PROGR. FINE GRAIN?
[ENTER]=OK

SUŠIČ 30%
[ENTER]=OK

TEPL. LÁZNĚ 28,0 °C
[ENTER]=OK

VYVOLÁNÍ 8:00
[ENTER]=OK

PROGR. MD. GRAIN?
[ENTER]=OK

SUŠIČ 30%
[ENTER]=OK

REGEN. VYP
[ENTER]=OK

VYVOLÁNÍ 10:00
[ENTER]=OK

PROGR. REG. GRAIN?
[ENTER]=OK

*1

FRANCOUZŠTINA?
[ENTER]=OK

REGENERACE?
[ENTER]=OK

60 Hz?
[ENTER]=OK

50 Hz?
[ENTER]=OK

PARAMETR?
[ENTER]=DÁLE

ANGLIČTINA?
[ENTER]=OK

NĚMČINA?
[ENTER]=OK

V 1.0

*1

*2

*2

*2

REGEN. ZAP
[ENTER]=OK

Další jazyky ...

*1

+
  současně stiskněte (min. 4 s)
přístroj v servisním režimu

REG.DÉLKA 100cm
[ENTER]=OK

• Skončení servisního režimu
Vypněte přístroj síťovou klávesou (držet
stisknutou min. 2 s)

REGEN. DOBA 56s
[ENTER]=OK

*2 počáteční nastavení ve výrobním závodě

*1 při opětném zapnutí se zobrazí nejprve nastavený jazyk, frekvence nebo hodnota

• Změna nastavení
Klávesou
nebo
změňte parametry
Klávesou
1s, potvrďte novou hodnotu

• Volba funkce servisu
Klávesami
a
zvolte funkci servisu

•

• Spuštění servisního režimu
Vypněte přístroj síťovým tlačítkem
(držet stisknuté min. 2 s)

19.6 Průběhové schéma servisního
režimu

CZ
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VODNÍ VENTIL?
[ENTER]=OK

VODNÍ VENTIL VYP
[ENTER]=OK

VODNÍ VENTIL ZAP
[ENTER]=DÁLE

NÍZKÁ HLADINA VODY
ZAP / VYP

SVĚTELNÁ ZÁVORA
ZVEDACÍ VANA ZAP/
VYP

SVĚTELNÁ ZÁVORA
KLAPKA ZAP/VYP

VYSOKÁ HLADINA
VODY
ZAP / VYP

JEDNOTLIVÝ TEST
[ENTER]=OK

VSTUPY
[ENTER]=OK

ZPĚT
[ENTER]=OK

ZPĚT
[ENTER]=OK

KALIBRACE
[ENTER]=OK

ÚDRŽBA
[ENTER]=OK

A

VANA DOLE!
[ENTER]=DÁLE

VANA NAHOŘE!
[ENTER]=DÁLE

REGEN.ČERPADLA
VYP
[ENTER]=OK

REGEN.ČERPADLA
VYP
[ENTER]=DÁLE

ZVEDACÍ VANA ?
[ENTER]=OK

*1

VENTILÁTOR ZAP!
[ENTER]=DÁLE

VENTILÁTOR VYP
[ENTER]=DÁLE

VENTILÁTOR?
[ENTER]=OK

OHŘEV LÁZNĚ ZAP
[ENTER]=DÁLE

POHON VÁLCŮ ZAP
[ENTER]=DÁLE

START MANUALNÍ ZAP
[ENTER]=OK

REGEN.ČERPADLA?
[ENTER]=OK

OHŘEV LÁZNĚ VYP
[ENTER]=DÁLE

POHON VÁLCŮ VYP
[ENTER]=DÁLE

START MANUÁLNÍ VYP
[ENTER]=OK

*1

OHŘEV LÁZNĚ?
[ENTER]=OK

SKUTEČ. HODN. 
0490H
SERVIS RESET

POHONU VÁLCE
[ENTER]=OK

SERVIS ZAP
[ENTER]=OK

START MANUÁLNÍ
[ENTER]=OK

NAMĚŘENÁ HODNOTA
28,0 °C
[ENTER]=OK

SERVIS VYP
[ENTER]=OK

*1

SUŠIČ ZAP
[ENTER]=DÁLE

SUŠIČ VYP
[ENTER]=OK

SUŠIČ?
[ENTER]=OK

OBĚHOVÉ ČERPADLO
ZAP
[ENTER]=DÁLE

OBĚHOVÉ ČERPADLO
VYP
[ENTER]=DÁLE

OBĚHOVÉ ČERPADLO?
[ENTER]=OK

POŽADOV.HODN. 
0500H

CZ

37

91

19.7 Výměna displeje (kontrolky)
• Vidlici kabelu displeje (92) vytáhněte z platiny
(86) a protáhněte otvory (91).

CZ
92
86
93

46
• Displej (kontrolku) (90) sejměte směrem
nahoru.
• Nový displej montujte opačným postupem.

90

47
19.8 Kontrola pojistky stroje
64
65

• Klapku (64) na zadní stěně přístroje otevřete
šroubovákem za vynaložení mírného tlaku.
• Stiskněte pružinu k sobě a vytáhněte držák
pojistky (65).
• Zkontrolujte pojistku, a pokud je zapotřebí
tuto vyměňte. Objednávka č. viz odst. 4.1
Speciální příslušenství.

62

48
38

9000-608-25/30
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19.9 Výměna průtokového ohřívače
s čidlem PTC
• Odstraňte veškeré kryty.
• Vypusťte chemikálie (viz bod 16.1.1)
16

• Vidlici (93, obrázek 43) vytáhněte z platiny
(86).

• Vyšroubujte šroub uchycení odstředivého
17
čerpadla a toto zvedněte.
79 • Vytáhněte obě vidlice z odstředivého čerpadla
80

a vidlice průtokového ohřívače (16).

• Vyjměte průtokový ohřívač z uchycení a
15
stáhněte hadice.
81
• Řádně namontujte nový průtokový ohřívač.

49

34

• Zasuňte veškeré vidlice odstředivého čerpadla
a průtokového ohřívače.
• Zasuňte opět vidlici (93, obrázek 43) na
platině (86).
• Namontujte opět řádně kryty tělesa.

19.10 Zkontrolujte vodní ventil
• V případě, že se vodní ventil nezapne:
• Spusťte servisní režim (viz bod 19.6), menu
"jednotlivý test", a poté zvolte "VODNÍ
VENTIL".
• Jestliže se ventil nezapne, přestože je pod
napětím, vyměňte kompletní ventil (15), viz
bod 19.11" Výměna vodního ventilu".

19.11 Výměna vodního ventilu
Vodní ventil nejprve zkontrolujte, viz bod 19.10,
v případě, že je defektní jej vyměňte.
• Zavřete vodní kohoutek
• Sejměte opatrně hadici z přívodu vody (34)
přístroje.
• Napájecí kabel (80) vytáhněte z ventilu.
• Vnitřní hadici na vodu (79) vytáhněte opatrně
vzadu z ventilu.
• Šrouby s drážkou (81) vedle přívodu vody
vyšroubujte a kompletní ventil vyměňte

2011/04/13
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CZ

19.12 Čištění čidel výšky náplně
"vody"
• Zavřete vodní kohoutek.
• Sejměte víko.
• Otevřete zelené aretační klapky a uzávěry
• Soustavu sušiče vyklopte dozadu.

CZ

• Vyjměte válečkovou soustavu "vody".
• Očistěte čidla výšky náplně (82)+(83), aby se
nevytvořil vodivý vápenný můstek.
• Pro kontrolu funkce uveďte přístroj do provozu
bez válečkové soustavy "vody".
82 • Proveďte simulaci založení filmu a na displeji
se zobrazí hlášení "NÍZKÁ HLADINA VODY".
83

50

• Vytvořte můstek mezi oběma čidly výšky
náplně (82)+(83), nyní se zobrazí hlášení
"VYSOKÁ HLADINA VODY", čidla jsou opět
volná. Čištění je ukončeno. U odchylek viz
vyhledávání poruch, bod 17.1

19.13 Výměna světelné závory
K tomu použijte náhradní sadu světelných
závor
objednávka č. 1734-993-00.
Příslušný popis je přiložen k soupravě.

40
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CZ
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