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Ważne informacje

1. Informacje ogólne
1.1 Dyrektywy
Produkt	został	poddany	postępowaniu	oceny	
zgodności	i	odpowiada	on	zalecanym	
wymaganiom	stosownych	przepisów	
europejskich�

1.2 Wskazówki ogólne
•	 Instrukcja	montażu	i	użytkowania	jest	częścią	

składową	urządzenia�	Należy	ją	udostępnić	
użytkownikowi�	Przestrzeganie	instrukcji	
montażu	i	użytkowania	jest	warunkiem	
stosowania	urządzenia	zgodnie	z	
przeznaczeniem	i	prawidłowej	obsługi�	
Nowych	pracowników	należy	przeszkolić�	
Instrukcję	montażu	i	użytkowania	należy	
przekazywać	kolejnym	właścicielom�

•	Bezpieczeństwo	obsługi	i	praca	urządzenia	
bez	zakłóceń	zapewnione	są	tylko	wówczas,	
gdy	stosowane	są	oryginalne	części	
urządzenia�	Poza	tym	dozwolone	jest	
używanie	wyłącznie	wyposażenia	podanego	w	
instrukcji	montażu	i	obsługi	lub	też	
zatwierdzonego	do	tego	celu	przez	firmę	Dürr	
NDT�	W	razie	używania	innego	wyposażenia	
firma	Dürr	NDT	nie	może	gwarantować	
bezpiecznej	pracy	i	pewności	działania�	
Wszelkie	roszczenia	z	tytułu	powstałych	na	
skutek	tego	szkód	są	wykluczone�

•	Firma	Dürr	NDT	odpowiada	za	urządzenia	pod	
względem	bezpieczeństwa,	niezawodności	i	
działania	tylko	wówczas,	gdy	montaż,	
ponowne	regulacje,	zmiany,	rozbudowa	i	
naprawy	były	wykonywane	przez	firmę	Dürr	
NDT	lub	przez	jednostkę	upoważnioną	do	
tego	przez	firmę	Dürr	NDT,	oraz	jeżeli	
urządzenie	jest	stosowane	i	eksploatowane	
zgodnie	z	instrukcją	montażu	i	obsługi�

•	 Instrukcja	montażu	i	obsługi	jest	zgodna	z	
wersją	urządzenia	oraz	stanem	wiedzy	
technicznej	w	chwili	pierwszego	
wprowadzenia	do	obrotu�	W	stosunku	do	
podanych	układów,	procesów,	nazw,	
oprogramowania	i	urządzeń	zostały	
zastrzeżone	wszystkie	prawa	ochrony�

•	Tłumaczenie	instrukcji	montażu	i	obsługi	
zostało	wykonane	zgodnie	z	najlepszą	wolą�	
Nie	możemy	jednak	przejmować	
odpowiedzialności	za	błędy	tłumaczenia�	Jako	
miarodajna	obowiązuje	załączona	wersja	
niemiecka	niniejszej	instrukcji	montażu	i	
obsługi�

•	Przedruk	instrukcji	montażu	i	użytkowania,	
także	we	fragmentach,	dozwolony	jest	
wyłącznie	za	pisemną	zgodą	firmy	Dürr	NDT�

•	Oryginalne	opakowanie	należy	zachować	ze	
względu	na	ewentualne	dostawy	zwrotne�	
Opakowanie	nie	może	być	dostępne	dla	
dzieci�	Tylko	oryginalne	opakowanie	
gwarantuje	optymalną	ochronę	urządzenia	w	
czasie	transportu�	
W	razie	konieczności	dostawy	zwrotnej	w	
okresie	gwarancji	Dürr NDT	nie	odpowiada	za	
szkody	spowodowane	nieprawidłowym	
opakowaniem!

1.3 Utylizacja urządzenia
Dyrektywa	UE	2002/96/EG	-	WEEE	(Waste	
Electric	and	Electronic	Equipment)	z	27�	
stycznia	2003	i	jej	aktualne	wdrożenie	w	prawo	
narodowe	ustala,	że	wyroby	podlegają	ww�	
dyrektywie	i	na	europejskim	obszarze	
gospodarczym	muszą	być	utylizowane	w	
sposób	specjalny�
Zapytanie	co	do	prawidłowej	utylizacji	produktu	
proszę	kierować	do	Dürr	NDT�

1.4 Użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem

Wywoływarka	zdjęć	rentgenowskich	Dürr		
XR	24	NDT	jest	przeznaczona	wyłącznie	do	
automatycznego	wywoływania	filmów	
rentgenowskich	do	celów	przemysłowych�
Użytkowanie	zgodnie	z	przeznaczeniem	
obejmuje	także	przestrzeganie	instrukcji	
montażu	i	obsługi	oraz	przestrzeganie	
warunków	ustawienia,	obsługi	i	konserwacji�
Poza	tym	użytkowanie	zgodnie	z	
przeznaczeniem	obejmuje	przestrzeganie	
wszystkich	obowiązujących	w	miejscu	
użytkowania	przepisów	ustawowych	w	zakresie	
bhp	i	utylizacji	odczynników�
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1.5 Użytkowanie niezgodnie z 
przeznaczeniem

Użytkowanie	w	inny	sposób	lub	wykraczające	
poza	opisane	rozumiane	jest	jako	niezgodne	z	
przeznaczeniem�	Producent	nie	ponosi	
odpowiedzialności	za	szkody	wynikłe	z	tego	
powodu�	Ryzyko	ponosi	wyłącznie	użytkownik�

1.6 Opis produktu
Naświetlony	film	przechodzi	w	wywoływarce	
filmów	rentgenowskich	XR 24	NDT	przez	różne	
strefy:	wywoływacz	/	utrwalacz	/	strefa	płukania	
i	suszenia�
Po	włączeniu	maszyny	kąpiel	wywołująca	i	
kąpiel	utrwalająca	podgrzewane	są	do	
ustawionej	temperatury	kąpieli	(np�	28	°C)	(0,5	
°C	/	min)�	Po	tym	maszyna	jest	gotowa	do	
pracy,		po	wsunięciu	filmu	startuje	
automatycznie	i	film	jest	transportowany	przez	
maszynę�	Po	zgaśnięciu	na	wyświetlaczu	
migającego	wskazania	"MASZYNA	ZAJĘTA",	
można	wsunąć	następny	film	lub	2		filmy	obok	
siebie�	
Po	zakończeniu	procedury	przejścia	maszyna	
automatycznie	przełącza	się	w	tryb	oczekiwania�

1.7 Stosowanie urządzeń 
dodatkowych

Urządzenia	mogą	być	łączone	między	sobą	lub	
z	częściami	instalacji	tylko	wówczas,	gdy	
zapewnione	jest,	że	połączenie	to	nie	pogorszy	
bezpieczeństwa	obsługi	i	otoczenia�	
O	ile	bezpieczne	połączenie	nie	wynika	
bezpośrednio	z	danych	urządzenia,	użytkownik	
np�	w	przez	zapytanie	skierowanego	do	
odpowiedniego	producenta	lub	do	
rzeczoznawcy	musi	stwierdzić,	że	przewidziane	
połączenie	nie	spowoduje	pogorszenia	
bezpieczeństwa	obsługi	i	otoczenia�

2. Bezpieczeństwo
2.1 Ogólne wskazówki 

bezpieczeństwa
Urządzenia	zostało	przez	firmę	Dürr	NDT	tak	
opracowane	i	skonstruowane,	że	przy	
użytkowaniu	zgodnie	z	przeznaczeniem	
zagrożenia	są	w	znacznym	stopniu	wykluczone�		
Mimo	to	czujemy	się	w	obowiązku	opisania	
następujących	działań	zabezpieczających,	tak,	
aby	możliwe	było	wykluczenie	ewentualnie	
pozostałych	zagrożeń�
•	Podczas	eksploatacji	urządzenia	należy	

przestrzegać	ustaw	i	przepisów	
obowiązujących	w	miejscu	użytkowania�	
Przebudowy	czy	też	zmiany	urządzenia	nie	są	
dozwolone�	Firma	Dürr	NDT	nie	może	ponosić	
jakiejkolwiek	odpowiedzialności	za	
przebudowane	lub	zmienione	urządzenia�	
Użytkownik	dla	bezpieczeństwa	użytkowania	i	
stosowania	urządzenia	odpowiada	za	
dotrzymywanie	przepisów	i	ustaleń�

•	 Instalację	powinien	wykonać	specjalista�

•	Obowiązkiem	użytkownika	jest	upewnienie	się	
przed	każdym	użyciem	urządzenia,	co	do	
pewności	jego	działania	i	prawidłowego	stanu�

•	Użytkownik	musi	zapoznać	się	z	obsługą	
urządzenia�

•	Wyrób	nie	jest	przeznaczony	do	eksploatacji	
w	strefach	zagrożonych	wybuchem,	
względnie	w	atmosferze	gazów	
wspomagających	procesy	spalania�

2.2 Wskazówki bezpieczeństwa 
mające na celu ochronę przed 
prądem elektrycznym

•	Urządzenie	może	być	podłączane	wyłącznie	
do	prawidłowo	zainstalowanego	gniazda	
wtykowego�

•	Przed	podłączeniem	urządzenia	należy	
sprawdzić,	czy	napięcie	i	częstotliwość	sieci	
podane	na	urządzeniu	zgodne	są	z	
wartościami	sieci	zasilającej�

•	Przed	uruchomieniem	należy	urządzenie	i	
przewody	sprawdzić	pod	kątem	uszkodzeń�	
Uszkodzone	przewody	i	urządzenia	
wtyczkowe	muszą	być	niezwłocznie	
wymienione�

•	Przy	pracach	przy	urządzeniu	należy	
przestrzegać	odpowiednich	elektrycznych	
przepisów	bezpieczeństwa�
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3. Wskazówki 
ostrzegawcze i symbole

W	instrukcji	montażu	i	obsługi	dla	szczególnie	
ważnych	informacji	używane	są	następujące	
nazwy	wzgl�	oznaczenia:

 Informacje lub nakazy i zakazy 
służące ochronie przed szkodami 
osobowymi lub znacznymi szkodami 
rzeczowymi.

 Ostrzeżenie przed niebezpiecznym 
napięciem elektrycznym.

	 Specjalne	informacje	odnośnie	
ekonomicznego	użytkowania	urządzenia	
i	pozostałe	wskazówki�

	 	 Oznaczenie	CE	bez	numeru	Notified	
Body

	 Przestrzegać	instrukcji	montażu
i	obsługi

	 	 Przycisk	sieciowy	Wł/Wył

	/	 	Wybór	parametru

	 	 Potwierdzenie	wyboru

	 	 Włączyć	przycisk	sieciowy

	 	 Wyłączyć	przycisk	sieciowy

	 	 Rankiem	-	otworzyć	zawór	czerpalny

	 	 Wieczorem	-	zamknąć	zawór	czerpalny

	 	 28	x	24	h
co	4	tygodnie	wymienić	odczynniki

	 	 Spuścić	odczynniki

	 	 Oczyścić	maszynę

4. Zakres dostawy
Wywoływarka filmów rentgenowskich  
XR 24 NDT

Typ	1734-08	(230	V	~,	50-60	Hz)
Wyposażenie,	kompletne	 1700-001-00

4.1 Wyposażenie specjalne
Podane	poniżej	części	nie	wchodzą	w	zakres	
dostawy�

Zamawiać	w	razie	potrzeby!

Wąż	wodny	z	Aqua-Stop	�������������� 1330-001-51
Zespół	regenerujący	(230	V)	��������� 1734-820-00

Zbiornik,	20	litrów	na	wywoływacz	1416-021-00

Zbiornik,	20	litrów	na	utrwalacz	���� 1416-011-00

Bezpieczniki	elektroniczne	
230	V,	T	6,3A	������������������������������� 9000-115-25

4.2 Materiały ulegające zużyciu
NDT	zestaw	startowy,	2x1,5	l	wywoływacza,	
2x1,5	l	utrwalacza������������������������CXB312A9940

NDT	zestaw	utrwalacza,		

4x1,5	litra	�����������������������������������CXB313A5740

NDT	zestaw	wywoływacza,		

2x6	litrów	�����������������������������������CXB310A7540

NDT	zestaw	utrwalacza,		

2x6	litrów	�����������������������������������CXB311A7540

XR	CLEANER	NDT,	podwójne	opakowanie,	
Spray	do	czyszczenia	do		
walców	transportowych	������������CCB810C5540
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5. Dane techniczne
Wywoływarka filmów rentgenowskich  
XR 24 NDT

Typ 1734-08

Napięcie (V)   	 230
Częstotliwość (Hz)		 	 50	-60
Pobór prądu (A)  	 4,0
Bezpiecznik	(A)	 	 	 T	6,3
Moc (W)	 	 	 	 950
Moc grzewcza
Ogrzewanie	kąpieli	(W)	 	 400
Suszenie	(W)	 	 450
Czas	rozgrzewania	(min)	 ok�	20	(0,5	°C/min)
Czas przebiegu filmu	(min)	 5:30	-	10:00
Cyrkulacja kąpieli
Wywoływacz	(l/min)	 	 ok�	1,8
Utrwalacz	(l/min)	 	 ok�	2,0
Przepływ	wody	(l/min)	 	 2
Ciśnienie wody (bar)
min�	ciśnienie	wody			 	 2
max�	ciśnienie	wody		 	 6
Objętość zbiorników (l)
wywoływacz,	utrwalacz	 	 po	5

Zakres temperatur
Warunki	otoczenia		
dla	maszyny	podczas	pracy	 +10	do	+28	°C
Optymalna	jakość	obrazu	 do	max�	+28	°C
Składowanie	i	transport	 -10	do	+60	°C

Wilgotność powietrza
Maszyna	podczas	pracy		 max�	80	%
Składowanie	i	transport	 max�	95	%

Wymiary	 gł�=51	cm,	szer�=42	cm,	wys�=44	cm

Ciężar (kg)  25

Rodzaj ochrony  IP20

Klasa ochrony 	 	 I

Kategoria zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowego 	 	 II

Poświadczenie  
zgodności		 oznakowanie	CE
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6. Opis działania XR 24 NDT

Pozycja oczekiwania

 2 A 3 4 5 6 7

 20      19   19a 18  17 16

8

9

10
11

12

13

14

15

22

21

1

F
W

D
12a

	 1	 Wlot	filmu
	 2	 Klapa	startowa
	 3	 Pakiet	rolek	wlotu	filmu
	 4	 Wał	napędowy
	 5	 Pakiet	rolek	wywoływacz/utrwalacz	(E/F)
	 6	 Pakiet	rolek	wody
	 7	 Zasilanie	wodą
	 8	 Pakiet	rolek	suszarki
	 9	 Wyłącznik	bezpieczeństwa	“suszarka”
	 10	 Ogrzewanie	suszarki
	 11	 Wentylator
	 12	 Silnik	napędowy
	12a	 Czujnik	obrotów
	 13	 Czujniki	poziomu	“woda”
	 14	 Pompa	cyrkulacji	(dla	E	i	F)
	 15	 Zawór	wodny
	 16	 Podgrzewacz	przelotowy
	 17	 Czujnik	PTC	

	 18	 Rura	przelewowa	F	z	korkiem	odpływu
	 19	 Pręt	podnoszenia
	19a	 Fotokomórka	miski	podnoszonej
	 20	 Silnik	podnoszenia
	 21	 Rura	przelewowa	W	z	korkiem	odpływu
	 22	 Wanna	lewarowa
	 D	 Kąpiel	wywołująca
	 F	 Kąpiel	utrwalająca
	 W	 Kąpiel	wodna
	 A	 Przycisk	sieciowy	 	na	wyświetlaczu
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7. Opis działania  
XR 24 NDT 

Po	naciśnięciu	przycisku	sieciowego	 	
(min�2 s)	zapala	się	wskazanie	na	wyświetlaczu�
Rozpoczyna	się	faza	rozgrzewania	kąpieli	
wywoływacza	i	utrwalacza�	Wyświetlany	jest	
czas	oczekiwana	na	osiągnięcie	prawidłowej	
temperatury	:	"CZAS	OCZEKIWANIA	�	�	MIN"	
(wskazanie	na	wyświetlaczu	miga)�	Maszyna	nie	
uruchamia	się	w	fazie	rozgrzewania�

Cyrkulacja	kąpieli	odbywa	się	równolegle	do	ich	
podgrzewania�	Podczas	cyrkulacji	odczynniki	są	
przez	pompę	wirową	(14)	pompowane	ze	
zbiornika	wywoływacza	i	utrwalacza	(pojemność	
każdego	zbiornika	5	litrów)	do	wanny	lewarowej	
(22)�

Po	osiągnięciu	ustawione	temperatury	zapala	
się	wskazanie	na	wyświetlaczu,	pojawia	się	
"MASZYNA	WOLNA",	tzn�	maszyna	jest	już	
"gotowa	do	pracy"	
Z	chwilą,	gdy	ustawiona	temperatura	spadnie	o	
ponad	0,5	°C,	ponownie	włącza	się	
podgrzewacz	przepływowy	i	pompa	obiegowa	
(14)�

Przy	wsunięciu	filmu	otwiera	się	klapa	startowa	
(2)	i	miga	wskazanie	wyświetlacza:	"MASZYNA	
ZAJĘTA"
Jednocześnie	generowany	jest	sygnał	do	
opuszczenia	wanny	lewarowej	(22),	otwiera	się	
także	zawór	wodny	(15),	uruchamiane	są	
ogrzewanie	suszarki	(10),	silnik	napędowy	(12)	i	
pompa	wirowa	(14)	(do	cyrkulacji	kąpieli	
wywoływacza	i	utrwalacza)�
Czas	przejścia	jest	kontrolowany	przez	czujnik	
prędkości	obrotowej	(12a)�	
Podnoszenie	i	opuszczanie	wanny	lewarowej	
odbywa	się	przez	obrót	tarczy	(napędzanej	
silnikiem	suwu	(20)	)	i	kontrolowane	jest	przez	
fotokomórkę	na	podczerwień	(19a)�

Przy	opuszczonej	wannie	lewarowej	(22)	film	jest	
przez	ustawiony	czas	przejścia	transportowany	
między	rolkami	przez	kąpiel	wywoływacza	i	
utrwalacza,	oraz	przez	strefę	płukania	i	suszenia	
(8)�

W	trakcie	wywoływania	filmu	woda	
doprowadzana	jest	dopływem	wody	(7)	do	
kąpieli	wodnej�	Woda	odpływa	ponownie	przez	
odpływ�	Ma	miejsce	ciągły	przepływ	wody	o	
wielkości	ok�	2	l/min,	przy	ciśnieniu	wody	2	
bary�

W	razie	zatkania	odpływu	wody	czujnik	poziomu	
(13)	generuje	sygnał	akustyczny,	zawór	wodny	
(15)	jest	zamykany	i	przerywane	jest	
doprowadzanie	wody�
Po	wciągnięciu	filmu	zamyka	się	klapa	startowa	
(2)�		Po	zgaśnięciu	na	wyświetlaczu	migającego	
wskazania	"MASZYNA	ZAJĘTA",	można	wsunąć	
następny	film	lub	6	filmów	wewnątrzustnych	
obok	siebie�
Jeżeli	po	zakończeniu	przejścia	filmu	(komunikat	
sygnałem	akustycznym)	nie	zostanie	wsunięty	
następny	film,	wanna	lewarowa	(22)	podnosi	się	
(pozycja	oczekiwania)	"MASZYNA	WOLNA"�
Wyłączane	są	silnik	napędowy	(12),	zawór	
wodny	(15)	i	ogrzewanie	suszarki	(10)�	W	pozycji	
oczekiwania	pakiet	rolek	wywoływacza	i	
utrwalacza	(5)	jest	całkowicie	zanurzony	w	
odczynnikach�	Dzięki	temu	w	znacznym	stopniu	
unika	się	powstawania	osadów	na	rolkach�

7.1 Rozmieszczenie płytek
23 A Część obsługowa
23 B Część sterująca
23 C Część mocy

23 A

23 B 23 C
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Montaż

8. Ustawienie
8.1 Pomieszczenie ustawienia
•	Wywoływarka	XR 24 NDT	może	być	

ustawiana	wyłącznie	w	suchym,	dobrze	
przewietrzanym	pomieszczeniu�

•	Temperatura	pomieszczenia	zimą	nie	może	
spadać	poniżej	+10	°C	a	latem	przekraczać	
+28	°C

 Urządzenia nigdy nie wystawiać 
na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego! 
Niebezpieczeństwo przegrzania 
odczynników lub zaświetlenia 
filmów.

•	Pomieszczenie	ustawienia	musi	posiadać	
zawór	czerpalny	(27)	R3/4"	z	wentylowaniem	
rur,	odpływ	wody	(28)	z	wentylowanym	
syfonem	z	tworzywa	sztucznego	oraz	gniazdo	
wtykowe	ze	stykiem	ochronnym	(26)�	
Zalecana	jest	umywalka	w	bezpośrednim	
sąsiedztwie	wywoływarki�

	 Zawór	czerpalny	(27)	i	gniazdo	wtykowe	
ze	stykiem	ochronnym	(26)	muszą	być	
łatwo	dostępne	dla	personelu	
obsługującego�

•	Zalecamy	ustawienie	XR 24 NDT	w	ciemni�

 Zakłócenie działania
Przenośne urządzenia nadawczo-
odbiorcze (moc znamionowa 2 W 
i więcej) nie mogą pracować w 
odległości mniejszej niż 2 m od 
wywoływarki XR 24 NDT. 

27

1

26

28

2
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D

8.2 Możliwość ustawienia
•	Wywoływarkę	ustawić	na	wysokości	

roboczej	na	poziomym,	stabilnym,	równym,	
całkowicie	zamkniętym	blacie	roboczym�

•	Do		przeprowadzenia	węży	do	dołu	blat	
roboczy	musi	mieć	otwór	o	wymiarach	ok�	7	
x	10 cm

•	Uwzględnić	dodatkowe	miejsce	potrzebne	
do	prac	serwisowych	i	dla	zapewnienia	
wystarczającej	wentylacji	maszyny:	
Wolne	miejsce	z	tyłu	co	najmniej	cm,	po	
lewej	i	po	prawej	ok�	50	cm

4

5

29

30

8.3 Ustawienie
•	Rozciąć	taśmy	z	tworzywa	sztucznego	na	

opakowaniu	i	karton	zdjęć	do	góry�

•	Wyjąć	wszystkie	drobne	części�

•	Maszynę	chwycić	z	boków	i	odpowiednio	
ustawić�

•	Maszynę	ustawić	w	pobliżu	przyłącza	wody,	
odpływu	wody	i	gniazda	wtykowego	ze	
stykiem	ochronnym	(maks�	odległość	1,5	m)�

•	Maszynę	ustawić	z	niewielkim	nachyleniem	
ok�	0,3 °	w	stronę	kąpieli	utrwalającej	
(rysunek	5)�	
Łapy	maszyny	(29)	odpowiednio	uregulować	
przy	pomocy	klucza	(30)	dołączonego	do	
dostawy�
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9. Instalacja
9.1 Podłączenie wody
•	Sprawdzić,	czy	z	zaworu	czerpalnego	(27)	

płynie	czysta	woda	
Przy	pierwszej	instalacji	konieczne	jest	
dokładne	płukanie	przewodu	!

•	Ze	względu	na	regionalnie	bardzo	różną	
jakość	wody	konieczna	jest	instalacja	filtra	
dokładnego	(32)	między	zaworem	czerpalnym	
(27)	a	wężem	wody	(34)�

	 Filtr	dokładny	(32)	chroni	przed	
zanieczyszczeniem	ogranicznik	
przepływu	w	zaworze	wodnym	
urządzenia

•	Zamknąć	zawór	czerpalny	(27)

•	Kolanko	90°	(33)	podłączyć	na	zaworze	
czerpalnym	(27),	do	niego	zamontować	filtr	
dokładny	(32)	(strzałka	w	kierunku	przepływu)	i	
dwuzłączkę	(31)

	 Sprawdzić,	czy	wkład	siatkowy	(34a)	i	
obie	uszczelki	(34b)	są	założone	w	
przyłączach	gwintowanych	węża	
wodnego	(34)�	

•	Wąż	wodny	(34)	podłączyć	na	doprowadzeniu	
wody	(35)	maszyny	(przyłącze	gwintowane	z	
wkładem	sitowym)	i	na	złączce	podwójnej	
(31)�

9.2 Podłączenie ścieków
•	Podłączenie	ścieków	dozwolone	jest	

wyłącznie	za	pomocą	syfonu	z	
napowietrzaniem�

•	Wąż	odpływowy	(36)	poprowadzić	tak,	aby	
miał	stały	spadek	w	kierunku	syfonu:	
wąż	przyciąć	na	odpowiednią	długość

34

35

8

9

36

7

27

31

32
33
34

34a

34b
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12

40

41

39

43

41

39

Utrwalacz

11

maks. 3 cm

37
38
25

10

 Przy układaniu węży odpływowych 
koniecznie przestrzegać co 
następuje: 
- Należy unikać zwisania! 
- Unikać zwężeń lub redukcji 
przekroju !

•	Końce	węża	na	zewnątrz	nasmarować	
klejem	UHU-Plast

•	Złączkę	śrubową	(37)	nakręcić	na	wąż	i	
umocować	na	króćcu	syfonu	(25)	przy	
pomocy	obejmy	(38)

•	Wąż	odpływowy	umocować	przy	pomocy	
obejm,	śrub	i	kołków�

9.3 Podłączenia węża 
odpływowego wywoływacza i 
utrwalacza

•	Zbiornik	10l	(39)	wywoływacza	(czarne	
oznaczenie	poziomu)	i	utrwalacza	(czerwone	
oznaczenie	poziomu)	ustawić	pod	
urządzeniem	tak,	aby	były	dobrze	widoczne	
i	zabezpieczone	przed	przewróceniem	się

•	Węże	(40)	ułożyć	z	zachowaniem	stałego	
spadku

•	Węże	skrócić	do	odpowiedniej	długości�

•	Wąż	wywoływacza	(czarne	oznakowanie)	
włożyć	w	czarną	pokrywę	(41)�

•	Pokrywę	(41)	nakręcić	na	zbiornik	(39)	
wywoływacza

•	Wąż	utrwalacza	(czerwone	oznakowanie)	w	
takim	sam	sposób	umocować	na	zbiorniku	
utrwalacza	

 Zbiornik po osiągnięciu 
oznakowania napełnienia (43) 
opróżnić - niebezpieczeństwo 
przelania!  
Przy utylizacji wywoływacza i 
utrwalacza przestrzegać lokalnie 
obowiązujących przepisów!  
W Niemczech oraz w wielu innych 
krajach odczynniki rentgenowskie 
muszą być utylizowane jako 
odpady specjalne.



PL

14 9000-608-25/31	 2011/04/13

10. Przed uruchomieniem
10.1 Oczyścić maszynę
•	Zdjąć	pokrywę�	

•	Zdjąć	pokrywy	pływające	kąpieli	wywoływacza	
i	utrwalacza

•	Utworzyć	zielone	klapy	blokujące	(44)	i	
zamknięcia	(45)

11

44

45

13

14

8

8

6

5

3

15

90

90

•	Pakiet	suszarki	(8)	odchylić	do	tyłu�

•	Wyjąć	pakiety	rolek	wody	(6)	i	wywoływacza/
utrwalacza	(5)�

•	Wyświetlacz	(90)	odchylić	do	góry�

•	 	Wyświetlacz	można	także	zdjąć	do	góry	i	
odłożyć	po	lewej�

•	Wyjąć	pakiet	rolek	wlotu	filmu	(3)�
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•	Nacisnąć	dźwignie	boczne	i	wyjąć	wannę	
lewarową	(22)

•	Pakiety	rolek,	wannę	lewarową	i	zbiorniki	
oczyścić	przy	pomocy	wilgotnej	gąbki�

"Przygotowanie odczynników"
i

"zakładanie pakietów rolek"
patrz rozdział UŻYTKOWANIE

17

61

22

16

11. Podłączenie elektryczne 
 Maszyna jest zaprojektowana dla 
napięcia sieci 230 V (patrz tabliczka 
znamionowa). Przed podłączeniem 
kabla sieciowego koniecznie 
należy sprawdzić, czy obecne jest 
wymagane napięcie sieci, ponieważ 
w przeciwnym razie urządzenie 
może zostać uszkodzone. Użyć 
dostarczonego kabla sieciowego 
Dürr. 
Maszyna może być podłączona 
do sieci tylko zamknięta - z 
zamontowanymi osłonami bocznymi 
i z założoną pokrywą.

•	Wtyczki	sieciowe	(61)	włożyć	do	maszyny	i	do	
sieciowego	gniazda	wtykowego�
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12. Schematy
12.1 Płytka drukowana części obsługowej
12.2 Płytka drukowana sterowania
 (patrz także poz. 23 C punkt 7)
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12.3 Płytka drukowana części mocy 
230 V

 (patrz także poz. 23 C punkt 7)
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13. Uruchomienie
Wywoływarka	XR	24	NDT	ma	3	możliwości	
ustawienia	czasu	przejścia,	i	fabrycznie	
ustawiona	jest	na	następujące	wartości:
 10:00 min	-	 Program	REG. GRAIN
 8:00 min -	 Program	MID. GRAIN
 5:30 min - Program	FINE GRAIN
Proszę	uwzględniać:	filmy	rentgenowskie	przy	
tym	krótkim	czasie	przejścia	nie	nadają	się	do	
archiwizowania�
Przy	stosowania	typów	filmów,	dla	których	
potrzebny	jest	inny	czas	przejścia,	wartości 
ustawić odpowiednio do obrabianych 
filmów�

- Temperatura kąpieli wywoływacza /  
 utrwalacz 28 °C
- Moc suszarki 30%

Filmy	powinny	wychodzić	z	maszyny	suche�	
Moc	suszarki	ustawić	odpowiednio	do	typu	
filmu�

Zestawienie	programów	patrz	rozdział	
UżYTKOWANIE

 Maszyna może być podłączona 
do sieci tylko zamknięta - za 
zamontowanymi osłonami bocznymi 
i z założoną pokrywą!

	 Przy	każdym	włączeniu	maszyny	
przyciskiem	sieciowym	uruchamia	się	
ona	z	aktywnym	programem	"REG�	
GRAIN",	tzn�	po	wyłączeniu	następuje	
automatyczny	powrót	do	"REG�	GRAIN"

	 Wspomaganie	obsługi	na	wyświetlaczu	
opisane	zostało	w	rozdziale	
"UżYTKOWANIE",	punkt	15�

	 Kompletny	przebieg	trybu	serwisowego	
opisano	w	Konserwacja,	punkt	19�6�

 Przed pierwszym wywołaniem filmu 
należy napełnić miskę podnoszoną 
wywoływaczem i utrwalaczem aż 
do przepełnienia, w przeciwnym 
wypadku może dojść do 
nieprawidłowego wywołania filmu.

 Do przygotowywania odczynników 
zawsze stosować zimną wodę.

 Wywoływarka nigdy nie może 
pracować bez pakietów rolek!
Bez	pakietów	rolek	wywoływacz	i	
utrwalacz	mogą	pod	ciśnieniem	
wytrysnąć	z	wywoływarki	pionowo	do	
góry�

 Odczynniki powodują 
podrażnienia oczu i skóry i istnieje 
niebezpieczeństwo poważnych 
uszkodzeń oczu.
Bez	pakietu	rolek	wywoływacza	i	
utrwalacza	nie	jest	możliwe	zawracanie	
odczynników	do	zbiorników�

 Zachodzi niebezpieczeństwo 
zmieszania odczynników.

 Wywoływarki 
nigdy nie uruchamiać bez płynów 
(odczynniki, woda), może to 
spowodować awarię regulacji 
ogrzewania.
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Zmiana wartości przy pomocy  i  z
krokiem 5 i 5%, potwierdzić przez 

13.1 Ustawienia / tryb serwisowy 
dla technika

•	 		Otworzyć	zawór	czerpalny�

•	sprawdzić	szczelność	maszyny	i	przyłączy
•	Uruchomić	tryb	serwisowy	

	+	 	nacisnąć	jednocześnie	(min�	4 s)	
Maszyna	w	trybie	serwisowym

•	Wybór	funkcji	serwisowej	
Przyciskami	 	i	 	wybrać	funkcję	
serwisową

•	Zmiana	ustawień	Przy	pomocy	 	lub	 	
zmienić	wartość	parametru	
Przy	pomocy	 	1	s,	potwierdzić	nową	
wartość

•		*1	Ustawiony	język,	częstotliwość	lub	wartość		
	 pojawiają	się	dopiero	przy	ponownym	
	 włączeniu	
*2	Fabryczne	ustawienia	podstawowe

•	Zakończenie	trybu	serwisowego	
		 Maszynę	wyłączyć	przy	pomocy	

przycisku	sieciowego	(nacisnąć	min�	2	s)

•	Ręcznie	ustawić	na	wyświetlaczu	parametry	
takie	jak	np�	język,	częstotliwość	sieci,	itd�	:
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13.2 Sprawdzić temperaturę 
wywoływacza
	 Poniższa	procedura	obowiązuje	

przykładowo	tylko	w	Niemczech�	
W	innych	krajach	przestrzegać	regulacji	
właściwych	dla	danego	kraju!

•	Włączyć	maszynę	 	i	przeczekać	fazę	
ogrzewania	kąpieli	wywołującej,	patrz	także	
"punkt	15�1	Rankiem	lub	przed	rozpoczęciem	
pracy"

•	W	celu	sprawdzenia	temperatury	
wywoływacza	wyłączyć	maszynę�

•	Wyciągnąć	wtyczkę	sieciową�

•	Zamknąć	zawór	czerpalny�

•	Zdjąć	pokrywę�

•	Zmierzyć	temperaturę	wywoływacza	(z	przodu	
po	lewej	na	głębokości	ok�	20	cm)�	
Temperatura	wywoływacza	musi		
wynosić	+28	°C	+/-	0,5	°C�

•	Założyć	pokrywę,	włożyć	wtyczkę	sieciową,	
otworzyć	zawór	czerpalny	wody,	maszynę	
włączyć	przy	pomocy	 �

21
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14. Transport
Przed	transportem	wywoływarki	proszę	
pamiętać	o	następujących	punktach:

 Wywoływarkę transportować tylko 
przy pustych zbiornikach.

•	Naciskając	przycisk	sieciowy	wyłączyć	
maszynę�

•	Zamknąć	zawór	czerpalny	(27)

•	Wyciągnąć	kabel	sieciowy	z	gniazda	ze	
stykiem	ochronnym	i	z	maszyny�

•	Wąż	wodny	(31)	odkręcić	od	maszyny	i	
zaworu	czerpalnego	(27)�

•	Odczynniki	spuścić	z	pojemników	zbiorczych	
(39)	do	odpowiedniego	zbiornika	(63)�

•	Odczynniki	ze	zbiorników	spuścić	do	
zbiornika	(39),	patrz	punkt	16�1�1

•	Wyczyścić	maszynę,	patrz	punkt	10�1

14.1 Usunąć węże odpływowe
•	Usunąć	wąż	odpływowy	(35)�

•	Wąż	odłączyć	od	naczynia	zbiorczego	(39)	
wywoływacza	i	utrwalacza�	Zwracać	przy	tym	
uwagę,	aby	odczynniki	nie	skapywały�

14.2 Ochrona przed uszkodzeniami
•	Wywoływarkę	chronić	przed	obciążeniami	i	

uszkodzeniami

•	Zagwarantować	aby	maszyna	podczas	
transportu	nie	miała	możliwości	wykonywania	
niekontrolowanych	ruchów�

•	Poinstruować	personel	transportujący�
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Przegląd programów
Programy	FINE GRAIN, MID. GRAIN i	REG. 
GRAIN	są	fabrycznie	ustawione na stałe na 
określone wartości (podane	poniżej); jednak	
mogą	być	one	także	indywidualnie	dopasowane	
przez	technika�

REG. GRAIN -		Czas	procesu:	t=10min
	 -		Temperatura	kąpieli:	T=28	°C	
	 -		Moc	suszarki:	30%

MID GRAIN -		Czas	procesu:	t=8min
	 -		Temperatura	kąpieli:	T=28	°C	
	 -		Moc	suszarki:	30%

FINE GRAIN		 -		Czas	procesu:	t=5min30sec
	 -		Temperatura	kąpieli:	T=28	°C	
	 -		Moc	suszarki:	30%

Filmy powinny wychodzić z maszyny suche. 
Moc suszarki ustawić odpowiednio do typu 
filmu.

	 Przy	każdym	włączeniu	maszyny	
przyciskiem	sieciowym	uruchamia	się	ona	
z	aktywnym	programem	"MID�	GRAIN",	
tzn�	po	wyłączeniu	następuje	
automatyczny	powrót	do	"MID�	GRAIN"

Komunikaty serwisowe / usterek
W	związku	z	tym	patrz	punkt	17�1	Komunikaty	
usterek	na	wyświetlaczu	z	sygnałem	akustycznym

Tylko	w	razie
aktywacji	przez	
technika	!

CZAS	SERWISU
OSIĄGNIĘTY!

USTERKA	WODA	
NISKA!

USTERKA	
NAPĘD	WAŁKÓW

USTERKA	WODA	
WYSOKA!

PRZED	
OTWORZENIEM

WYCIĄGNĄĆ	
WTYCZKĘ

Użytkowanie

 Przycisk sieciowy

 Przycisk potwierdzenia

 ,  "Przeglądanie menu"

15. Obsługa
Przed	obsługą	prosimy	o	zwrócenie	uwagi	na	
następujące	punkty:

 Wywoływarka nigdy nie może 
pracować bez pakietów rolek!
Bez	pakietów	rolek	wywoływacz	i	
utrwalacz	mogą	pod	ciśnieniem	
wytrysnąć	z	wywoływarki	pionowo	do	
góry�

 Odczynniki powodują 
podrażnienia oczu i skóry i istnieje 
niebezpieczeństwo poważnych 
uszkodzeń oczu.
Bez	pakietu	rolek	wywoływacza	i	
utrwalacza	nie	jest	możliwe	zawracanie	
odczynników	do	zbiorników�

 Zachodzi niebezpieczeństwo 
zmieszania odczynników.

 Wywoływarki nigdy nie uruchamiać 
bez płynów (odczynniki, woda), 
może to być przyczyną awarii 
regulacji ogrzewania.

	 Dla	zapewnienia	stałej	jakości	zdjęć	
maszynę	należy	włączać	codziennie�

Należy	także	zwracać	uwagę,	aby	temperatura	
otoczenia	maszyny	nie	przekraczała	temperatury	
kąpieli	wywoływacza!
Tryb oczekiwania
Po	zakończeniu	wychodzenia	filmu	maszyna	
przechodzi	w	tryb	oczekiwania�
W	trybie	oczekiwania	urządzenie	jest	gotowe	do	
pracy	i	oczekuje	na	wsunięcie	filmu�
Przed	wprowadzeniem	filmu	sprawdzić	wybór	
programu!
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15.1 Rankiem lub przed 
rozpoczęciem pracy

•		 Otworzyć	zawór	czerpalny

•	Włączenie	maszyny:

•	 	 	 Przycisk	sieciowy	nacisnąć	przez	ok�	
2	s	aż	rozlegnie	się	sygnał	akustyczny

1 Wskazanie	świetlane	na	wyświetlaczu	zapala	
się�	Wanna	lewarowa	automatycznie	przechodzi	
na	odpowiednią	pozycję,	ok�	30	sek�

2	Maszyna	jest	z	fazie	rozgrzewania	aż	do	
osiągnięcia	prawidłowej	temperatury	kąpieli	
wywoływacza�	Czas	rozgrzewania:	0,5	°C/min�	
W	fazie	rozgrzewania	miga	wskaźnik	"CZAS 
OCZEKIWANIA .. MIN"

3 Z	chwilą	osiągnięcia	ustawionej	temperatury	
zapala się	wskazanie	na	wyświetlaczu	
Maszyna jest gotowa do pracy. 
Można wprowadzić film.
Wybrany	jest	program	MID�	GRAIN,	jeśli	chcemy	
skorzystać	z	innego	programu,	za	pomocą	
przycisku	 	należy	zmienić	na	program	REG�	
GRAIN	lub	FINE	GRAIN�

4 Codziennie	przed	rozpoczęciem	pracy	
przepuścić	2	filmy	czyszczące�

5 Po	wprowadzeniu	filmu	miga	wskazanie:	
"MASZYNA ZAJĘTA",	po	zgaśnięciu	
migającego	wskazania	można	wprowadzić	
następny	film�

	 Obok	siebie	można	między	oznaczenia	
wsunąć	2	filmy,	patrz	także	rysunek	25�

6 Wyświetlany	jest	pozostały	czas	przebywania	
filmu	w	maszynie	aż	do	wyjścia	filmu	
(automatyczne	odliczanie	do	tyłu)	
Przy	wyjściu	filmu	rozlega	się	sygnał	akustyczny

7	Jeżeli	nie	zostanie	wsunięty	nowy	następny	
film,	wanna	lewarowa	przesuwa	się	na	pozycję	
"Stand	by"

8 Maszyna	w	trybie	"Stand	by"
na	wyświetlaczu	pojawia	się:	"MASZYNA	
WOLNA"

 Niewywołanych filmów nie 
można kłaść na maszynie, 
ponieważ wyświetlacz LCD może 
być przyczyną niewłaściwego 
naświetlenia.

t

>>	DURR	NDT<<
T XR	24	NDT		V��	T 

FAZA	ROZGRZEWANIA
CZAS OCZEKIWANIA..MIN

<MID�	GRAIN>		8:00
MASZYNA	WOLNA

<MID�	GRAIN>		8:00
MASZYNA ZAJĘTA

<MID�	GRAIN>		8:00
POZOSTAŁY	CZAS		��MIN

<MID�	GRAIN>		8:00
MASZYNA ZAJĘTA

<MID�	GRAIN>		8:00
MASZYNA	WOLNA

Zmiana programu:
patrz następna strona

 
t t
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Zmiana programu

  W razie komunikatów usterek, 
patrz 
punkt 17.1 "Komunikaty usterek na 
wyświetlaczu"

•	2	filmy	można	wsunąć	obok	siebie�	Zwracać	
uwagę,	aby	punkt	oznaczenia	był	
wprowadzony	do	wywoływarki	na	końcu�

•	Dla	szybkiego	uzyskania	zdjęcia	kontrolnego,	
przełączyć	na	program	"FINE	GRAIN"	(krótki	
czas	procesu:	5:30 min)�

15.2 Wieczorem lub po 
zakończeniu pracy

•	 	 Przyciskiem	sieciowym	wyłączyć		
	 maszynę�

•	 	 Zamknąć	zawór	czerpalny�

15.3 Przerwa w pracy
na	czas	dłuższy	niż	1	tydzień:
•	Spuścić	odczynniki�
•	 	Zbiorniki	i	pakiety	rolek	oczyścić	i	pozostawić	

do	wyschnięcia�		patrz	16�1�1

15.4 Lista zalecanych filmów
Temperatura kąpieli: 28 °C
Moc suszarki: 30 %

Producent Rodzaj filmu Czas 
procesu

Agfa Film	Structurix	D2,	D3 8

Agfa Film	Structurix	D3SC 8

Agfa Film	Structurix	D4-D8 8

Kodak Film	INDUSTREX	AA400 10

Kodak Film	INDUSTREX	DR50 10

Kodak Film	INDUSTREX	High	
Speed	HS800

10

Kodak Film	INDUSTREX	M100 10

Kodak Film	INDUSTREX	MX125 10

Kodak Film	INDUSTREX	T200 10

Fujifilm FUJI	IX-25,	FUJI	IX-50 8

Fujifilm FUJI	IX-80,	FUJI	IX-100 8

Fujifilm FUJI	IX-150 8

25

6

3

26
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16. Konserwacja

Co 2 miesiące
Wymienić odczynniki,
oczyścić zbiorniki i pakiety rolek,
Przygotowanie odczynników
Patrz	punkt	16�1

•	Sprawdzić	światłoszczelność	ciemni!

16.1 Wymiana odczynników
16.1.1 Spuszczanie odczynników

•	Naciskając	przycisk	sieciowy	wyłączyć	
maszynę�

•	Wtyczkę	sieciową	(61)	wyciągnąć	z	gniazda	
wtykowego	ze	stykiem	ochronnym�

•	Zdjąć	pokrywę	(60)�

•	Sprawdzić	czy	pojemniki	zbiorcze	(39)	są	
puste,	w	razie	potrzeby	pojemniki	(63)	
opróżnić

	 Ważne	jest,	aby	pojemniki	zbiorcze	były	
puste,	w	przeciwnym	razie	zachodzi	
niebezpieczeństwo	przepełnienia,	jeżeli	
odczynniki	zostaną	spuszczone	ze	
zbiorników�

•	Zdjąć	pokrywy	pływające	z	kąpieli	
wywoływacza	i	utrwalacza,	pozostawić	do	
ocieknięcia	i	odstawić	z	boku�

•	Wykręcić	małe	korki	z	wanny	lewarowej,	
następnie	duże	korki	ze	zbiorników�

•	Opróżnić	pojemniki	zbiorcze�

•	Odkręcić	pokrywy	z	pojemników	zbiorczych,	
końce	węży	włożyć	do	zbiornika	neutralnego�

	 Zapobiega	się	w	ten	sposób	
dostawaniu	się	podczas	czyszczenia	
wody	do	pojemników	zbiorczych�

27

28

39

63

60

61

91
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	 Czyszczenie	i	przygotowanie	
odczynników	odnoszą	się	do	pracy	z	
odczynnikami	Dürr XR 24 NDT�

	 Przy	stosowaniu	odczynników	innych	
firm	należy	przestrzegać	danych	
producenta!

16.1.2 Czyszczenie zbiorników i pakietów  
 rolek

•	Utworzyć	zielone	klapy	blokujące	(44)	i	
zamknięcia	(45)

•	Pakiet	suszarki	(8)	odchylić	do	tyłu

•	Wyświetlacz	odchylić	do	góry

•	Wyjąć	pakiet	wody	(6)	i	pakiet	wlotowy	filmu	
(3)

•	Podnieść	pakiet	wywoływacza	i	utrwalacza	
(5),	odchylić	na	bok	aby	ściekły	odczynniki

31

5

11

44

45

30

8

6

3

29
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•	Pakiety	rolek	włożyć	do	umywalki,	spryskać	
"środkiem	do	czyszczenia	natryskowego"	
pozostawić	na	ok�	10	min�

•	Nacisnąć	boczne	dźwignie	i	wyjąć	wannę	
lewarową	(22)�

•	Wannę	lewarową	(22)	dokładnie	oczyścić	pod	
bieżącą	ciepłą	wodą	(min�	40	°C)�

•	Pakiety	rolek	dokładnie	opłukać	pod	bieżącą	
ciepłą	wodą�

•	Duże	korki	(18,	21)	wkręcić	w	zbiorniki�

•	Napełnić	wodą	najpierw	zbiornik	utrwalacza,	
rysunek	33�

•	Zbiornik	wywoływacza	napełnić	wodą�

•	włożyć	pakiet	wywoływacza	i	utrwalacza�

 Wywoływarki nie uruchamiać 
bez pakietu rolek wywoływacza/
utrwalacza. 
Bez pakietu rolek wywoływacza/
utrwalacza woda wytryskuje 
z maszyny pionowo do góry, 
ponieważ nie następuje zawracanie 
wody do zbiorników. 
Niebezpieczeństwo obrażeń oczu!

•	 Zamknąć	zielone	klapy	mocujące	i	zamki�

•	Wyświetlacz	cofnąć	z	powrotem�

•	Założyć	pokrywę	(60)

•	Włożyć	wtyczkę	sieciową	(61),	naciskając	
przycisk	sieciowy	włączyć	maszynę�

•	Uruchomić	maszynę,	w	tym	celu	we	wlot	filmu	
(1)	wsunąć	np�	film	czyszczący	aż	do	
uruchomienia	klapy	startowej,	film	pozostawić	
w	tej	pozycji	na	ok�	4	min�

•	Maszynę	pozostawić	pracującą	przez	ok�	8	
min	(dzięki	temu	węże	i	pompa	wirowa	są	
automatycznie	czyszczone)�

•	Po	ok�	8	min	wyłączyć	maszynę	naciskając	
przycisk	sieciowy	i	wyciągnąć	wtyczkę	
sieciową	(61)�

•	Zdjąć	pokrywę	(60)�

•	Wyświetlacz	odchylić	do	góry�

•	Otworzyć	zielone	klapy	mocujące	i	zamki�

•	Podnieść	pakiety	wywoływacza	i	utrwalacza,	
pozostawić	do	ocieknięcia	i	wyjąć�

•	Ze	zbiorników	wykręcić	duże	korki	
wywoływacza	(21)	i	utrwalacza	(18)	i	spuścić	
wodę�

33

22

32
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16.1.3 Przygotowanie odczynników
•	W	zbiorniki	wkręcić	duże	korki	utrwalacza	(18)	i	

wywoływacza	(21)�

•	Ponownie	podłączyć	do	pojemników	zbiorczych	
węże	wywoływacza	i	utrwalacza�

•	Założyć	ściankę	działową	pomiędzy	(52)	zbiorni-
kiem	wywoływacza	i	utrwalacza�

 Odczynniki są substancjami szkodli-
wymi dla zdrowia wzgl. drażniącymi. 
Powodują podrażnienia oczu i skóry. 
Niebezpieczeństwo poważnych 
uszkodzeń oczu. 
Możliwe są nieodwracalne 
uszkodzenia.

 Przy napełnianiu odczynnikami nosić 
rękawice ochronne i okulary.

 Przy zetknięciu się z oczami naty-
chmiast dokładnie przemyć wodą i 
skonsultować się z lekarzem.

 Po zakończeniu prac ręce umyć pod 
bieżącą wodą. 

Proszę także przestrzegać danych arkuszy 
bezpieczeństwa w internecie: http://www.
duerr-ndt.de lub zamówić bezpośrednio w 
Dürr NDT.

	 Stosowanie odczynników firm trzecich
Przy	stosowaniu	odczynników	firm	trzecich	
należy	przy	ich	przygotowywaniu	
przestrzegać	danych	producenta�

Wywoływarki	już	pracujące	z	użyciem	odczynników	
firm	trzecich	mogą	być	w	każdej	chwili	przestawi-
one	na	pracę	z	odczynnikami	Dürr XR 24 NDT�	
Należy	pamiętać,	że	zbiorniki	przed	zmianą	muszą	
być	starannie	wyczyszczone	(według	danych	pro-
ducenta	odczynników	firmy	trzeciej)

	 Używanie odczynników 
Dürr XR 24 NDT Chemie
Dürr	NDT	stosuje	w	odczynnikach	do	
wywoływania	i	utrwalania	m�in�	składniki	
naturalne�	Rezygnuje	się	z	surowców	ta-
kich	jak	hydrochinon	lub	aldehyd�

Redukuje	to	zabrudzenie	maszyny	i	tym	samym	
nakłady	związane	z	czyszczeniem�
Proporcje mieszania
1,5 l	koncentratu	daje	po	zmieszaniu	z	wodą
5 l	roztworu	użytkowego
6 l	koncentratu	daje	po	zmieszaniu	z	wodą
20 l	roztworu	użytkowego

1,5 litra roztworu odczynników do zbiorników 
wywoływarki
1. Napełnianie zbiorników utrwalacza	(F)
(rysunek	36)
Ostrożnie	wlać	1,5-litrową	butelkę	(koncentrat	
utrwalacza)	(unikać	rozbryzgiwania	z	powodu	mies-
zania	odczynników)	oraz	dopełnić	zimną	wodą	do	
górnego	oznaczenia	(54)�

36

35
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21

52

37
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38

39

40

55

56

D F

D F

2. Napełnianie zbiornika wywoływacza (D) 
(rysunek	37)
Ostrożnie	wlać	1,5-litrową	butelkę	(koncentrat	
wywoływacza)	(unikać	rozbryzgiwania)	oraz	
dopełnić	zimną	wodą	do	górnego	oznaczenia	
(54)�

6 litrowy roztwór odczynników w zbiorniku 
20 litrowym
Potrzebne	są	2	puste,	czyste	zbiorniki	20	litrowe	
(55):	na	utrwalacza	i	wywoływacz�
•	Wlać	6-litrowy	koncentrat	utrwalacza	(F)	do	

pojemnika	i	napełnić	zimną	wodą	do	20	litrów�

•	Wlać	6-litrowy	koncentrat	wywoływacza	(F)	do	
pojemnika	i	napełnić	zimną	wodą	do	20	litrów�

•	Na	każdy	ze	zbiorników	nakręcić	pokrywę	i	
zawartość	wymieszać�

1. Napełnianie zbiornika utrwalacza (F)  
(rysunek	40)
•	Przy	pomocy	poręcznego	zbiornika	z	otworem	

wylewowym	(56)	roztwór	utrwalacza	ostrożnie	
wlać	do	zbiornika	utrwalacza	w	urządzeniu	aż	
do	górnego	oznakowania	(54)	(unikać	bryzgów	
powodowanych	zmieszaniem	odczynników)�	

2. Napełnianie zbiornika wywoływacza (D) 
(rysunek	41)
•	Przy	pomocy	zbiornika	(56)	roztwór	

wywoływacza	ostrożnie	wlać	do	zbiornika	
wywoływacza	w	maszynie	aż	do	górnego	
oznakowania	(54)	(unikać	bryzgów)�

•	Pozostały	roztwór	odczynników	w	zbiornikach	
20	litrowych	przechować	w	ciemnym	miejscu	
do	czasu	gdy	będzie	potrzebny�

•	Puste	zbiorniki	i	zbiorniki	do	przelewania	
wypłukać	i	przechować	do	następnego	użycia�

41
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42

60

59
6

5

3
22

44

8

45

58

•	Wyjąć	ściankę	dzielącą�

•	Założyć	wannę	lewarową	(22)�

•	Małe	korki	wkręcić	w	wannę	lewarową�

16.1.4 Zakładanie pakietów rolek

 Wywoływarka nigdy nie może 
pracować bez pakietów rolek! 
Bez	pakietów	rolek	wywoływacz	
i	utrwalacz	mogą	pod	ciśnieniem	
wytrysnąć	z	wywoływarki	pionowo	do	
góry�
Odczynniki powodują 
podrażnienia oczu i skóry i istnieje 
niebezpieczeństwo poważnych 
uszkodzeń oczu.

 Bez	pakietu	rolek	wywoływacza	i	
utrwalacza	nie	jest	możliwe	zawracanie	
odczynników	do	zbiorników�
Zachodzi niebezpieczeństwo 
dostania się odczynników do oczu 
i niebezpieczeństwo zmieszania 
odczynników.

•	Włożyć	pakiet	suszarki	(8)	i	odchylić	do	tyłu

•	Kolejno	założyć	pakiety	rolek	wody	(6),	
wywoływacza/utrwalacza	(5)	i	wlotu	filmu	(3)		
Zwracać	uwagę,	aby	prowadnice	wchodziły	w	
siebie�	W	razie	potrzeby	pokręcić	napędowe	
koło	zębate	(58),	aż	do	prawidłowego	
zazębienia	ze	ślimakiem	na	wale	napędowym

•	Pakiet	suszarki	(8)	wychylić	do	przodu

•	Zamknąć	zielone	klapki	blokujące	(44)	i	zamki	
(45)

•	Założyć	pokrywy	pływające	(59)	kąpieli	
wywoływacza	i	utrwalacza

•	Wyświetlacz	ustawić	ponownie	lub	założyć�

•	Założyć	pokrywę	(60)�	Zwracać	uwagę,	aby	
dolna	krawędź	pokrywy	całkowicie	weszła	w	
prowadnice	osłon	obudowy

•	Włożyć	wtyczkę	sieciową�
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6. Zielono-brązowe 
zadymienie na 
filmie

•	Odczynniki	zużyte •	Odczynniki	przygotować	na	nowo

•	Światło	wpada	do	ciemni,	np�	
przez	dziurkę	od	klucza

•	Lampa	ciemniowa	źle	
zamontowana	lub	zły	kierunek	
świecenia	

•	Sprawdzić	światłoszczelność	ciemni,	w	
razie	potrzeby	zaciemnić

•	Lampa	może	świecić	tylko	pośrednio

5. Ciemne 
zadymienie na 
filmie

•	Kabel	sieciowy	włożyć	w	gniazdo	na	
ścianie	tylnej	urządzenia	i	w	gniazdo	ze	
stykiem	ochronnym

•	Pokrywę	założyć	prawidłowo

•	Przycisk	sieciowy	naciskać	przez	min�	2	s

Błąd

1. Całkowicie nie 
działa

2. Zbyt jasne filmy

3. Zbyt ciemne filmy •	Ustawić	prawidłowy	czas	naświetlania	
(jeżeli	to	możliwe)

•	Zlecić	technikowi	kontrolę	i	ewentualną	
regulację�

•	Wymienić	odczynniki	(patrz	punkt	16�1)

•	Sprawdzić	wielkość	regeneracji�

•	Ustawić	prawidłowy	czas	naświetlania	
(jeżeli	to	możliwe)

•	Zlecić	technikowi	kontrolę	i	ewentualną	
regulację�

•	 Czas	naświetlania	filmu	w	
aparacie	rentgenowskim	za	długi

•	 Temperatura	kąpieli	
wywoływacza	za	wysoka

•	Wywoływacz	zużyty

•	Czas	naświetlania	filmu	w	
aparacie	rentgenowskim	za	
krótki

•	Temperatura	kąpieli	
wywoływacza	za	niska

Możliwa przyczyna 

•	Kabel	sieciowy	nie	podłączony	
prawidłowo

•	Pokrywa	nie	jest	założona

•	Przycisk	sieciowy	naciśnięty	za	
krótko

4. Żółto-zielone 
zadymienie 
filmu

•	Film	nie	został	utrwalony	
	
	
	
	

•	Film	wywołany	w	programie	
FINE	GRAINE	(z	czasem	
procesu	5:30)	

•	 Sprawdzić,	czy	utrwalacza	jest	jeszcze	
dobry:	filmem	D4	poruszać	w	utrwalaczu	
przez	ok�	56	s�	Jeżeli	film	będzie	
przezroczysty,	utrwalacz	jest	dobry�	Jeżeli	
zadymienie	utrzymuje	się,	wymienić	
odczynniki	(patrz	od	punktu	16�1)

•	 Wybrać	program	z	dłuższym	czasem	
procesu�	Obserwować	czas	przejścia	filmu

Szukanie błędów

17. Porady dla użytkownika
	 Jeżeli	przy	pomocy	niniejszej	pomocy	do	szukania	błędów	usunięcie	błędu	okazałoby	się	

niemożliwe,	zwrócić	się	o	pomoc	do	technika	serwisowego�	

7. Plamy na filmie •	pomieszanie	odczynników •	przygotować	na	nowo	kąpiel	wywołującą

Usuwanie
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Błąd

8. Zwiększone 
zadymienie na 
filmie

•	Film	zbyt	długo	składowany

•	Film	źle	składowany

Usuwanie

•	Sprawdzić	datę	ważności

•	Przestrzegać	warunków	składowania,	
daty	przydatności,	wzgl�	danych	
producenta	podanych	na	opakowaniu	
filmu�

 Promieniowanie rozproszone 
może powodować wstępne 
zaświetlenie filmów. 
W	razie	potrzeby	można	wstawić	
pomiędzy	ściankę	działową	z	
grodzią	ołowianą�

•	Obniżyć	temperaturę	pomieszczenia

17.1 Komunikaty usterek na wyświetlaczu z sygnałem akustycznym

CZAS	SERWISU
OSIĄGNIĘTY!

USTERKA	WODA	
NISKA!

USTERKA	WODA	
WYSOKA!

USTERKA	
NAPĘD	WAŁKÓW

następny komunikat 
pojawia się...

Wskazanie 
wyświetlacza 

Po	włączeniu	maszyny

Przyczyna Usuwanie

Termin	konserwacji	
upłynął�

Dopływ	wody	do	
kąpieli	wodnej	
przerwany

sprawdzić,	czy	zawór	czerpalny	
jest	otworzony	i/lub	czy	wąż	
dopływu	jest	podłączony

Możliwa przyczyna

•	 Temperatura	kąpieli	wywoływacza	
za	wysoka	na	skutek	zbyt	
wysokiej	temperatury	
pomieszczenia

Przerwany	sygnał	
obrotów	z	silnika,	
ewentualnie	
uszkodzony	kabel	lub	
wtyczka

Zlecić	serwisowi	konserwację�	
Błąd	podczas	wywoływania	filmu:	
Film	jest	transportowany	tylko	przy	
najkrótszym	czasie	procesu	
(5:30min)�	! Utrwalanie 
niewystarczające !

Na	początku	i/lub	w	
trakcie	procesu	
wywoływania

PRZED	
OTWORZENIEM

WYCIĄGNĄĆ	
WTYCZKĘ

Na	początku	i/lub	w	
trakcie	procesu	
wywoływania

Przekaźnik	
zabezpieczający	na	
płytce	uszkodzony

Zlecić	serwisowi	konserwację�	
Dalsza	praca	możliwa�
Przed	otworzeniem	wyciągnąć	
wtyczkę	sieciową!

Na	początku	i/lub	w	
trakcie	procesu	
wywoływania

Po	włożeniu	filmu	z	
opóźnieniem	ok�	35s

-	Odpływ	wody	
zatkany,	źle	
poprowadzony	lub	bez	
napowietrzania
-	powstawanie	
mostków	elektrycznych	
z	powodu	kamienia	na	
czujnikach	poziomu�

Zlecić	serwisowi	konserwację�	
Dalsza	praca	możliwa�

Usunąć	zatkanie	lub	sprawdzić,	
czy	wąż	odpływu	wody	jest	
prawidłowo	poprowadzony	
(poduszka	wodna)�	Dalsza	praco	
możliwa	dopiero	po	usunięciu	
błędu
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7. Zielono-brązowe 
zadymienie na 
filmie

•	Film	nie	jest	wypłukany •	Czujnik	poziomu	w	kąpieli	wodnej	
odłączył	zawór	wodny	-	sprawdzić	
odpływ	wody,	w	razie	potrzeby	oczyścić	
i	poprowadzić	prawidłowo	(patrz	�9�2)

•	 Inne	możliwości,	patrz	wyżej:	Usuwanie	
dla	2�	"Brak	dopływu	świeżej	wody"

•	moc	suszarki	ustawić	na	nowo		

•	Wymienić	wentylator

•	Wymienić	bezpiecznik	temperaturowy

•	Moc	suszarki	źle	ustawiona

•	Uszkodzony	wentylator

•	Uszkodzone	grzanie

8. Film nie jest 
całkowicie 
suchy

Komunikaty usterek na wyświetlaczu z sygnałem akustycznym patrz 17.1

18. Porady dla technika

Usuwanie

•	 Sprawdzić	bezpiecznik,	w	razie	potrzeby	
wymienić

•	 sprawdzić	bezpiecznik,	w	razie	potrzeby	
wymienić	(patrz	punkt	19�8)

Błąd 

1. Całkowicie nie 
działa

2. Brak dopływu 
świeżej wody

3. Nieprawidłowa 
temperatura 
wywoływacza

4. Zbyt jasne filmy

5. Zbyt ciemne 
filmy

•	 Sprawdzić	podgrzewacz	przepływowy	i/lub	
czujnik	PTC,	w	razie	potrzeby	wymienić	(patrz	
punkt	19�9)

•	 Zmierzyć	temperaturę	i	wprowadzić	w	menu	
serwisowym	"KALIBRACJA?"

•	Wymienić	podgrzewacz	przepływowy	i	
czujnik	PTC	(patrz	punkt	19�9)

•	Odpowietrzyć	pompę	obiegową,	
uruchamiając	maszynę	kilka	razy	z	kolei�	
Przycisk	sieciowy	WŁ/WYŁ�

•	Sprawdzić	zawór	wodny,	w	razie	
potrzeby	wymienić	(patrz	punkt	19�10)

•	Oczyścić	filtr	dokładny	wzgl�	wkład	
sitowy	w	wężu	wodnym

•	Oczyścić	czujniki	poziomu	(patrz	punkt	
19�12)

•	Temperatura	wywoływacza	za	
wysoka	lub	podgrzewacz	
przepływowy	uszkodzony

•	Temperatura	wywoływacza	za	
niska

•	Uszkodzony	podgrzewacz	
przepływowy

•	Powietrze	w	systemie,	pompa	
obiegowa	nie	jest	odpowietrzona�	
(Przy	maszynie	napełnionej	wodą	
lub	odczynnikami	o	temperaturze	
ok�	20	°C	maszyna	startuje	bez	
podgrzewania)

Możliwa przyczyna

•	 Uszkodzony	główny	bezpiecznik	
budynku

•	 Uszkodzony	bezpiecznik	urządzenia

•	Zawór	wodny	zatkany	lub	
uszkodzony

•	Dopływ	wody	zatkany

•	Czujniki	poziomu	zakamienione	
(powstawanie	mostków	
elektrycznych)	

6. Żółto-zielone 
zadymienie na 
filmie

•	Brak	odczynników	w	pakiecie	
rolek	wywoływacza/utrwalacza	
(poziom	kąpieli	za	niski)

•	Brak	cyrkulacji	odczynników

•	Sprawdzić	uszczelki	i	pakiet	rolek,	w	
razie	potrzeby	wymienić�

•	Sprawdzić	pompy	obiegowe,	
ewentualnie	powietrze	w	wężu

patrz	także	punkt	19	Porady	przy	szukaniu	usterek

•	 Sprawdzić	podgrzewacz	przepływowy	i/lub	
czujnik	PTC,	w	razie	potrzeby	wymienić	(patrz	
punkt	19�9)

•	 Zmierzyć	temperaturę	i	wprowadzić	w	menu	
serwisowym	"KALIBRACJA?"
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19. Porady dla szukania 
błędów

19.1 Przed rozpoczęciem prac
•	 	Przyciskiem	sieciowym	wyłączyć	

maszynę�

•	Wyciągnąć	wtyczkę	sieciową	(61)�

•	Zdjąć	pokrywę	(60)�

•	Usunąć	pokrywy	obudowy	konieczne	do	
wykonania	prac�

19.2 Zdejmowanie osłony przedniej
•	Wyświetlacz	odchylić	do	góry�

•	Otworzyć	zielone	klapy	blokujące	(44)	na	
pakiecie	wlotowym	filmu	(3)�

•	Wyjąć	pakiet	wlotowy	filmu	(3)�

•	Dwie	szare	szybkozłączki	(68)	wykręcić	z	
pokrywy	przedniej	(56)�

•	Wykręcić	3	śruby	z	łbem	krzyżowym	(57)	i	
zdjąć	pokrywę	przednią	(56)�

19.3 Zdejmowanie osłony tylnej
•	Otworzyć	zielone	klapy	blokujące	(44)	i	zamki	

(45)	pakietu	suszarki	(8)�

•	Pakiet	suszarki	(8)	odchylić	do	tyłu	i	wyjąć�

•	Wykręcić	3	śruby	z	łbem	krzyżowym	(57)	i	
zdjąć	pokrywę	tylną	(67)�

19.4 Zdejmowanie pokryw 
bocznych

•	Zdjąć	pokrywę	przednią	(56)	i	tylną	(67),	
pokrywy	boczne	(55)	wyjąć	do	góry�

19.5 Po zakończeniu prac
•	Osłony	obudowy	ponownie	prawidłowo	

zainstalować�

 Maszyny nigdy nie użytkować bez 
prawidłowo zamontowanych i 
przykręconych pokryw obudowy! 
Maszyna jest pod napięciem - 
niebezpieczeństwo porażenia 
elektrycznego.

•	Założyć	pokrywę	(60),	włożyć	wtyczkę	

sieciową

1144

45
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19.7 Wymiana wyświetlacza
•	Wtyczkę	kabla	wyświetlacza	(92)	odpiąć	z	

płytki	(86)	i	wyciągnąć	przez	otwory	(91)�

•	Wyświetlacz	(90)	zdjąć	do	góry�

•	Nowy	wyświetlacz	założyć	w	odwrotnej	
kolejności�

19.8 Kontrola bezpiecznika 
maszyny

•	Na	ścianie	tylnej	maszyny	otworzyć	klapę	(64)	
lekko	naciskając	śrubokrętem�

•	Ścisnąć	sprężynę	i	wyciągnąć	uchwyt	
bezpiecznika	(65)�

•	Sprawdzić	bezpiecznik,	w	razie	potrzeby	
wymienić�	Nr	zam�	patrz	rozdz�	4�1	
Wyposażenie	specjalne

48

62

64

65

46

47

90

91

92

86
93
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19.9 Wymiana podgrzewacza 
przepływowego z czujnikiem 
PTC

•	Zdjąć	wszystkie	pokrywy�

•	Spuścić	odczynniki	(patrz	punkt	16�1�1)

•	Odpiąć	wtyczkę	(93,	rysunek	43)	na	płytce	
(86)�

•	Wykręcić	śrubę	uchwyty	pompy	wirowej	i	
podnieść	pompę�

•	Odpiąć	obie	wtyczki	pompy	wirowej	i	wtyczkę	
podgrzewacza	przepływowego	(16)�

•	Podgrzewacz	przepływowe	wyjąć	z	uchwytu	i	
zdjąć	węże�

•	Nowy	podgrzewacz	przepływowy	prawidłowo	
zamontować�

•	Przypiąć	wszystkie	wtyczki	pompy	wirowej	i	
podgrzewacza	przepływowego�

•	Wtyczkę	(93,	rysunek	43)	ponownie	przypiąć	
na	płytce	(86)�

•	Osłony	obudowy	ponownie	prawidłowo	
zainstalować�

19.10 Kontrola zaworu wodnego 
Jeżeli	zawór	wodny	nie	jest	włączony:
•	Uruchomić	tryb	serwisowy	(p�	punkt19�6),	

menu	"TEST	INDYWIDUALNY"	a	następnie	
wybrać	"ZAWÓR	WODNY"�

•	Jeżeli	zawór	wodny	mimo	podania	napięcia	
nie	załącza,	wymienić	kompletny	zawór	(15),	
patrz	punkt	19�11"	Wymiana	zaworu	
wodnego"�

19.11 Wymiana zaworu wodnego
Najpierw	sprawdzić	zawór	wodny,	patrz	punkt	
19�10,	jeżeli	uszkodzony,	wymienić�

•	Zamknąć	zawór	wodny

•	Wąż	wodny	ostrożnie	odłączyć	od	zasilania	
wodą	(34)	urządzenia�

•	Kabel	podłączeniowy	(80)	odłączyć	od	zaworu

•	Wewnętrzny	wąż	wodny	(79)	ostrożnie	zdjąć	z	
zaworu	z	tyłu

•	Śruby	z	rowkiem	(81)	obok	zasilania	wodą	
wykręcić	i	wymienić	kompletny	zawór
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19.12 Czyszczenie czujników 
poziomu "Woda"

•	Zamknąć	zawór	czerpalny�

•	Zdjąć	pokrywę�

•	Otworzyć	zielone	klapy	blokujące	i	zamki

•	Pakiet	suszarki	odchylić	do	tyłu�

•	Wyjąć	pakiet	rolek	"woda"�

•	Czujniki	poziomu	(82)+(83)	oczyścić,	aby	nie	
tworzyły	się	przewodzące	mostki	wapienne�

•	Dla	sprawdzenia	działania	uruchomić	maszynę	
bez	pakietu	rolek	"woda"�

•	Zasymulować	podanie	filmu,	na	wyświetlaczu	
pojawia	się	komunikat	"WODA	NISKA"�

•	Wykonać	mostek	między	oboma	czujnikami	
poziomu	(82)+(83),	jeżeli	teraz	pojawi	się	
komunikat	"WODA	WYSOKA",	czujniki	są	już	
wolne�	Proces	czyszczenia	jest	zakończony�	
W	przeciwnym	razie	patrz	Szukanie	błędów,	
punkt	17�1

19.13 Wymiana fotokomórki
Używać do tego zastawu części 
zamiennych nr zam. 1734-993-00.

Opis	jest	dołączony	do	zestawu	części	
zamiennych�
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