Manual

HU

XR 24 NDT

9000-608-25/30



HU

2

9000-608-25/31

2011/04/13

Tartalomjegyzék
Fontos információk
1. Általános tudnivalók ����������������������������� 4
1.1 Irányelvek ����������������������������������������� 4
1.2 Általános tudnivalók ������������������������� 4
1.3 A készülék ártalmatlanítása ��������������� 4
1.4 Rendeltetésszerű használat ������������� 4
1.5 Nem rendeltetésszerű használat ������� 4
1.6 A termék ismertetése ����������������������� 5
1.7 Kiegészítő készülékek használata ����� 5
2. Biztonság ����������������������������������������������� 5
2.1 Általános biztonsági tudnivalók ��������� 5
2.2 Elektromos áramütés elleni
biztonsági tudnivalók ����������������������� 5
3. Figyelmeztetések és szimbólumok ����� 6
4. Szállítási terjedelem ����������������������������� 6
4.1 Külön tartozékok ����������������������������� 6
4.2 Fogyóanyagok ��������������������������������� 6
5. Műszaki adatok ������������������������������������� 7
6. Működési vázlat XR 24 NDT ����������������� 8
7. Működési leírás XR 24 NDT ����������������� 9
7.1 Az áramköri lapok elrendezése ��������� 9

Szerelés
8. Összeállítás ����������������������������������������� 10
8.1 A felállítás helye ����������������������������� 10
8.2 Felállítási lehetőség ������������������������� 11
8.3 Felállítás ����������������������������������������� 11
9. Telepítés ����������������������������������������������� 12
9.1 Vízcsatlakozás ������������������������������� 12
9.2 Lefolyócsatlakozás ������������������������� 12
9.3 Az előhívó- és fixáló-lefolyótömlő
csatlakoztatása ����������������������������� 13
10. Üzembe helyezés előtt ����������������������� 14
10.1 A készülék tisztítása ��������������������� 14
11. Elektromos csatlakoztatás ����������������� 15
12. Kapcsolási rajzok ������������������������������� 16
12.1 Kezelőegység áramköri lap ����������� 16
12.2 Vezérlés áramköri lap ������������������� 16
12.3 Teljesítmény egység áramköri lap
230 V ������������������������������������������� 17
13. Üzembe helyezés ������������������������������� 18
13.1 Beállítások / szerviz üzem a
technikus számára ����������������������� 19
13.2 Az előhívó hőmérsékletének
ellenőrzése ����������������������������������� 20
2011/04/13

9000-608-25/31

14. Szállítás ����������������������������������������������� 21
14.1 A leeresztőtömlő eltávolítása ��������� 21
14.2 Védelem a sérülések ellen ������������� 21

Haználat
15. Használat ��������������������������������������������� 22
15.1 Reggel vagy üzemkezdet előtt ������� 23
15.2 Este vagy üzemzárás után ������������� 24
15.3 Üzemszünet ��������������������������������� 24
15.4 Javasolt film ��������������������������������� 24
16. Karbantartás ��������������������������������������� 25
16.1 Vegyszerek cseréje ����������������������� 25

Hibakeresés
17. Tippek a felhasználónak ��������������������� 32
17.1 Hibaüzenetek a kijelzőn
hangjelzéssel ��������������������������������� 33
18. Tippek a technikusnak ����������������������� 34
19. Tippek a hibakereséshez ������������������� 35
19.1 A munkák megkezdése előtt ��������� 35
19.2 Az elülső borítás eltávolítása ��������� 35
19.3 A hátsó borítás eltávolítása ����������� 35
19.4 Az oldalborítások eltávolítása ��������� 35
19.5 A munkák befejezése után ������������� 35
19.6 A szerviz üzem folyamatterve ��������� 36 HU
19.7 Kijelzőcsere ����������������������������������� 38
19.8 A gépbiztosíték ellenőrzése ����������� 38
19.9 PTC-érzékelős átfolyó-melegítő
kicserélése ����������������������������������� 39

3

Fontos információk

• A Szerelési és használati utasítás utólagos
nyomtatása kivonatosan is csak a Dürr NDT
jóváhagyásával engedélyezett.

A terméket egy megfelelőségi értékelési
eljárásnak vetették alá, és az megfelel a
vonatkozó európai irányelvek alapvető
követelményeinek.

• Az eredeti csomagolást meg kell őrizni az
esetleges visszaszállítás esetére. A
csomagoláshoz gyermekek nem férhetnek
hozzá. Csak az eredeti csomagolás nyújt
optimális védelmet a készüléknek a szállítás
során. Ha a garanciális időn belül a készülék
visszaszállítására van szükség, a Dürr NDT
nem vállal felelősséget a hiányos csomagolás
miatt szállítás közben keletkező sérülésekért!

1.2 Általános tudnivalók

1.3 A készülék ártalmatlanítása

• A szerelési és használati útmutató a termék
részét képezi. Az útmutatót a felhasználók
rendelkezésére kell bocsátani. A szerelési és
használati útmutató előírásainak betartása
előfeltétele a készülék rendeltetésszerű
használatának és helyes kezelésének, az új
dolgozóknak is meg kell ismerniük ennek
tartalmát. A szerelési és használati utasítást át
kell adni a következő (utód) munkatársaknak.

A 2003. január 27-én kelt 2002/96/EG - WEEE
(Waste Electric and Electronic Equipment)
számú EU-irányelv és annak aktuális
alkalmazása a hazai jogrendszerben rögzíti,
hogy a termékek a fent nevezett irányelv alá
tartoznak, és az európai gazdasági térségen
belül speciális ártalmatlanítással kell azokat
selejtezni. A termék szakszerű
ártalmatlanításával kapcsolatos kérdések esetén
forduljon a Dürr NDT céghez.

1. Általános tudnivalók
1.1 Irányelvek

• A kezelőszemélyzet biztonságát és a
berendezés zavarmentes működését csak
eredeti alkatrészek használata biztosítja. 
Ezenkívül csak a szerelési és használati
utasításban felsorolt vagy a Dürr NDT cég által
engedélyezett tartozékok használhatók. Más
tartozékok használatakor a Dürr NDT cég nem
vállalhat garanciát a biztonságos üzemelésre
és működésre. Az ebből adódó károk miatti
kártérítési igény nem fogadható el.
• A Dürr NDT cég csak akkor felelős a
készülékekért a biztonság, megbízhatóság és
HU működés tekintetében, ha a szerelést, az
újraállításokat, a módosításokat, bővítéseket
és javításokat a Dürr NDT cég vagy a Dürr
NDT cég által feljogosított személy végezte, és
ha a készülék használata és működtetése a
szerelési és használati utasítással
összhangban történik.
• A szerelési és használati utasítás megfelel a
készülék kivitelének és a technika állásának az
első üzembe helyezés időpontjában. Minden
jog fenntartva a megadott kapcsolásokat,
eljárásokat, neveket, szoftverprogramokat és
berendezéseket illetően.

1.4 Rendeltetésszerű használat
A Dürr XR 24 NDT röntgenfilm-előhívó készülék
kizárólag röntgenfilmek ipari alkalmazásra
történő automatikus előhívására szolgál. A
rendeltetésszerű használathoz tartozik a
szerelési és használati utasítás figyelembe vétele
és az elhelyezési, kezelési és karbantartási
feltételek betartása is. A rendeltetésszerű
használat tartalmazza továbbá az alkalmazás
helyén érvényben lévő valamennyi törvényi
előírás betartását a munkavédelemre és a vegyi
anyagok ártalmatlanítására vonatkozóan.

1.5 Nem rendeltetésszerű használat
Más vagy azon túlmutató használat nem
rendeltetésszerűnek minősül. Az ebből eredő
károkért nem vállal felelősséget a gyártó. A
kockázatot egyedül a felhasználó viseli.

• A szerelési és használati utasítás fordítása a
legjobb tudásunk szerint készült. A fordítási
hibákért azonban nem vállalhatjuk a
felelősséget. A szerelési és használati utasítás
mellékelt német nyelvű változata az irányadó.
4
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1.6 A termék ismertetése
Az exponált film különböző szakaszokon halad
át a Dürr XR 24 NDT röntgenfilm-előhívő
készülékben: előhívó / fixáló / nedvesítő és
szárító szakasz. A gép bekapcsolása után az
előhívó- és fixálófürdő a beállított hőmérsékletre
(pl. 28 °C) melegszik fel (0,5 °C / perc). A
készülék ezután üzemkész, a film betolása után
automatikusan elindul, és a film áthalad a
készüléken. Mihelyt a  képernyőn a "KÉSZÜLÉK
FELTÖLTVE" villogó kijelző kialszik, további film
vagy egymás mellett 2 film tolható be.
A film áthaladásának befejezésekor a készülék
automatikusan készenléti üzemmódra kapcsol.

1.7 Kiegészítő készülékek
használata
A készülékeket csak akkor szabad egymással
vagy a készülékek alkatrészeivel összekötni, ha
biztos, hogy ez a kapcsolat a kezelők és a
környezet biztonságát nem csökkenti.
Amennyiben a veszélytelen kapcsolat a
készülékadatokból nem állapítható meg
egyértelműen, akkor a felhasználónak kell
például a gyártótól vagy egy szakértőtől
megtudakolnia, hogy nem csökken-e a
kezelőszemélyzet és a környezet szükséges
biztonsága.

2. Biztonság
2.1 Általános biztonsági tudnivalók
A készüléket a Dürr NDT cég úgy fejlesztette ki
és építette meg, hogy rendeltetésszerű
használat esetén a veszélyeztetés a
legmesszebbmenőkig kizárt.  Ennek ellenére
kötelességünk ismertetni a következő biztonsági
intézkedéseket, hogy kizárhatóak legyenek a
fennmaradó veszélyek.
• A készülék működtetésénél be kell tartani a
felhasználás helyén érvényes szabályokat és
előírásokat!
A készüléket nem szabad átépíteni vagy
módosítani. A Dürr NDT cég semmiféle
garanciát vagy felelősséget nem vállal az
átépített vagy megváltoztatott készülékekért. 
A biztonságos felhasználás érdekében a
készülék üzemeltetőjének és felhasználójának
felelőssége, hogy betartsa a készülékre
vonatkozó előírásokat és rendelkezéseket.
• A telepítést szakképzett munkaerőnek kell
végeznie.
• A felhasználónak a berendezés minden
használata előtt meg kell győződnie annak
biztonságos működéséről és megfelelő
állapotáról.
• A felhasználónak járatosnak kell lennie a
berendezés kezelésében.
• A termék nem alkalmazható
robbanásveszélyes környezetben illetve
éghető környezetben.

2.2 Elektromos áramütés elleni
biztonsági tudnivalók

HU

• A készüléket csak szakszerűen telepített
dugaszolóaljzatba szabad csatlakoztatni.
• A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy a készüléken megadott hálózati
feszültség és frekvencia megegyezik-e az
ellátóhálózat adataival.
• A berendezés üzembe helyezése előtt
ellenőrizni kell a berendezés és a vezetékek
épségét. A sérült vezetékeket és csatlakozó
elemeket azonnal cserélni kell.
• A készüléken végzendő munka esetén tartsa
be a megfelelő elektromos biztonsági
előírásokat.

2011/04/13
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3. Figyelmeztetések és
szimbólumok

4. Szállítási terjedelem

A szerelési és használati utasításban a
következő elnevezések és jelek láthatók a
különösen fontos adatoknál:

Típus: 1734-08 (230 V ~, 50-60 Hz)
Tartozékok, komplett
1700-001-00

Adatok illetve utasítások és tiltások
a személyi sérülések és jelentős
anyagi károk elkerülése érdekében.
Figyelmeztetés veszélyes
elektromos feszültségre.
Különleges adatok a készülék
gazdaságos használatához és egyéb
utasítások.
CE-jelölés hitelesítőhely-szám nélkül
A Szerelési és használati utasítás
figyelembe vétele
Be/Ki hálózati kapcsoló
/

Paraméter kiválasztása
Kiválasztás megerősítése

Röntgenfilm-előhívó készülék XR 24 NDT

4.1 Külön tartozékok
Az alábbiakban ismertetett alkatrészek nem
képezik részét a szállítmánynak. 
Ezeket igény esetén kell rendelni.
Víztömlő Aqua-Stop egységgel..... 1330-001-51
Regenerálóegység (230 V)............ 1734-820-00
Tartály, 20 liter az előhívóhoz......... 1416-021-00
Tartály, 20 liter a fixálóhoz............. 1416-011-00
Elektromos biztosítékok
230 V, T 6,3 A............................... 9000-115-25

4.2 Fogyóanyagok
NDT kezdőkészlet,
2x1,5 l előhívó, 2x1,5 l fixáló.........CXB312A9940
NDT fixálókészlet, 4x1,5 liter.......CXB313A5740
NDT előhívókészlet, 2x6 liter.......CXB310A7540
NDT fixálókészlet, 2x6 liter..........CXB311A7540
XR CLEANER NDT, 2-os csomag,
Tisztítóspray a
szállítógörgők höz...................... CCB810C5540

Hálózati kapcsoló bekapcsolása
Hálózati kapcsoló kikapcsolása
Reggel - Vízcsap kinyitása

HU
Este - Vízcsap elzárása
28 x 24 h a vegyszereket négy
hetenként cserélni kell
Vegyszerek leeresztése
A gép tisztítása

6
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5. Műszaki adatok
Röntgenfilm-előhívó készülék XR 24 NDT
Típus

1734-08

Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
50-60
Áramfelvétel (A)
4,0
Biztosíték (A)
T 6,3
Teljesítmény (W)
950
Fűtőteljesítmény
Fürdőfűtés (W)
400
Szárítás (W)
450
Felfűtési idő (perc)
kb. 20 (0,5 °C/perc)
Film áthaladási ideje (perc)
5:30 - 10:00
Fürdőkeringtetés
Előhívó (l/perc)
kb. 1,8
Fixáló (l/perc)
kb. 2,0
Vízátfolyás (l/perc)
2
Víznyomás (bar)
min. víznyomás
2
max. víznyomás
6
Tartálytérfogat (l)
Előhívó, fixáló
egyenként 5
Hőmérsékleti tartomány
A készülék környezeti feltételei
üzemelés közben
+10  - +28 °C-ig
Optimális képminőség
max. +28 °C-ig
Tárolás és szállítás
-10  -  +60 °C
Levegő páratartalma
A készülék működése közben
max. 80 %
Tárolás és szállítás
max. 95 %
Méretek (cm)
Mé=51, Sz=42, Ma=44
Tömeg (kg)
Védettség
Védelmi besorolás
Túlfeszültségi kategória
Megfelelőségi igazolás

2011/04/13
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HU
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6. Működési vázlat XR 24 NDT
Készenléti állapot
2

A 3

4

5

6

7

8

1

22

9

V

E

10
11

F

12
12a
13

21
14
15

20

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

19 19a 18		

Filmbevezetés
Indítólemez
Filmbevezető görgőcsoport
Hajtótengely
Előhívó/fixáló (E/F) görgőcsoport
Víztartály görgőcsoport
Üzemvíz-csatorna
Szárító görgőcsoport
“Szárító” biztonsági kapcsoló
Szárító fűtése
Szellőző
Hajtómotor
Fordulatszám-jeladó
“Víz” töltési szint érzékelő
Keringtető szivattyú (E-hez és F-hez)
Vízszelep
Átfolyó-melegítő
PTC-érzékelő

18
19
19a
20
21
22
E
F
V
A

17

16

F tartály túlfolyócsöve úszófedéllel
Emelőrúd
Emelőkád fénysorompója
Emelőmotor
E tartály túlfolyócsöve úszófedéllel
Emelőkád
Előhívó-fürdő
Fixálófürdő
Vízfürdő
Hálózati kapcsoló
a kijelzőn
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7. Működési leírás
XR 24 NDT
A hálózati kapcsoló működtetése után
(min. 
2 mp) a kijelző felvillan.
Az előhívó- és a fixálófürdő felmelegítési fázisa
megkezdődik. A megfelelő hőmérséklet
eléréséig a kijelzőn a következő felirat látható:
"VÁRAKOZÁSI IDŐ . . PERC" (a kijelző villog). A
készülék a felmelegítési fázis közben nem indul
el.

A fürdőkeringtetés a fürdőfűtéssel
párhuzamosan történik. Keringtetés közben a
készülék vegyszereket az előhívó- és a
fixálótartályból (egyenként 5 liter) a
keringtetőszivattyúval (14) az emelőkádba (22)
szivattyúzza.
A beállított hőmérséklet elérésekor a kijelző
világít, és a "KÉSZÜLÉK SZABAD" felirat látható
rajta, ami azt jelenti, hogy a készülék
"üzemkész"
Amint a beállított hőmérséklet több mint  0,5
°C-kal csökken, az átfolyó-melegítő és a
keringtetőszivattyú (14) ismét bekapcsol.
Egy film becsúsztatásakor kinyílik az indítólemez
(2), és a kijelzőn a "KÉSZÜLÉK FELTÖLTVE"
felirat látható
Egyidejűleg kiadásra kerül egy jel az emelőkád
(22) leeresztéséhez, kinyílik a vízszelep (15), a
szárító fűtése (10), a hajtómotor (12) és az
előhívó- és a fixálófürdők keringtetésére szolgáló
keringtetőszivattyú (14) pedig bekapcsol.
Az átfutási időt egy fordulatszám-jeladó (12a)
szabályozza.
Az emelőkád emelését és leeresztését a tárcsa
forgása idézi elő (amelyet az emelőmotor (20)
hajt meg), és az infravörös fénysorompó (19a)
szabályozza.

A film befűzése után az indítólemez (2)
bezáródik.  Mihelyt a képernyőn a "KÉSZÜLÉK
FELTÖLTVE" villogó kijelző kialszik, további film
vagy egymás mellett 6 film tolható be.
Ha a filmátvezetés hangjelzéssel jelzett
befejezése után nem kerül sor további film
betolására, az emelőkád (22) felfelé mozog
(készenléti állapot) "KÉSZÜLÉK SZABAD".
A hajtómotor (12), a vízszelep (15) és a szárító
fűtése (10) kikapcsol. Készenléti állapotban az
előhívó- és a fixáló-görgőcsoport (5) teljesen
elmerül a vegyszerekben. Ezáltal a görgőkön a
lerakódások képződése többnyire elkerülhető.

7.1 Az áramköri lapok elrendezése
23 A Kezelőegység
23 B Vezérlőegység
23 C Teljesítményegység

23 A

23 B

23 C
HU

Az emelőkád (22) leengedett állapotában a film
a görgők között, majd a nedvesítő és
szárítózónán (8) keresztül a beállított átfutási
időn belül kerül továbbításra.
A film előhívás ideje alatt a víz bevezetőn (7)
keresztül víz kerül bevezetésre a vizesítő
zónába. A víz a lefolyón keresztül ismét távozik. 
2 bar víznyomás esetén a folyamatos vízátfolyás
kb. 2 l/perc sebességű.
Ha a vízlefolyó elzáródott, akkor egy töltési szint
érzékelő (13) hangjelzést ad, a vízszelep (15)
elzáródik, és a víztáplálás megszakad.
2011/04/13
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Szerelés
8. Összeállítás
8.1 A felállítás helye
• Az XR 24 NDT típ. előhívó-készülék csak
száraz, jól szellőztetethető helyiségben
állítható fel.
• A helyiségben a hőmérséklet télen nem lehet
+10 °C-nál alacsonyabb, nyáron nem lehet
+28 °C-nál magasabb

1
26
27

A készüléket a közvetlen napfénytől
mindig óvni kell! Fennáll a
vegyszerek túlmelegedésének vagy
a filmek korai megvilágításának
veszélye.
• A felállítás helyén R3/4" méretű levegőztetett
vízcsapot (27), egy vízlefolyót (28) szellőztetett
bűzelzáróval és egy védőérintkezős dugaszoló
aljzatot (26) kell biztosítani. Ajánlatos egy
mosdókagylót felállítani az előhívó-készülék
közvetlen közelében.
A vízcsapnak (27) és a védőérintkezős
dugaszoló aljzatnak (26) a
kezelőszemélyzet által jól
megközelíthetőnek kell lennie.

28 • Javasoljuk, hogy az XR 24 NDT felállítására
egy sötétkamrában kerüljön sor.

HU

2

10

Hibás működés
A hordozható adó-vevő
készülékeket (névleges teljesítmény
2 W vagy annál több) tilos az
XR 24 NDT készüléktől 2m-es
távolságon belül használni.

9000-608-25/31
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8.2 Felállítási lehetőség
• Az előhívó-készüléket vízszintes, stabil, sima,
teljesen zárt munkalapon, munkavégzési
magasságban kell felállítani.
• Ha a tömlők átvezetése alul történik, akkor a
munkalapon egy kb. 7 x 10 cm-es nyílást kell
kialakítani
• További helyet kell biztosítani a szervizmunkák
elvégzéséhez és a készülék megfelelő
szellőzéséhez:
hátul legalább 10 cm, balra és jobbra kb. 50
cm szabad teret kell hagyni

4
8.3 Felállítás
• A kartoncsomagolás műanyag pántjait fejtse
fel, majd a kartont felülről húzva távolítsa el.
• Vegyen ki minden kis alkatrészt.

D

• A készüléket oldalt fogja meg, és megfelelő
módon helyezze el.
29 • A készüléket vízcsatlakozás, vízlefolyó és
védőérintkezős dugaszoló aljzat közelében
(max.1,5 m távolságra) állítsa fel.
• A készüléket enyhe, kb. 0,3 °-os lejtéssel a
fixálófürdő felé állítsa fel (5. kép).
A készülék lábait (29) a mellékelt kulccsal (30)
megfelelően állítsa be.
30

5

2011/04/13
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9. Telepítés
27

9.1 Vízcsatlakozás
• Ellenőrizze, hogy a vízcsapból (27) tiszta víz
folyik-e Első telepítés alkalmával a vezetéket
feltétlenül alaposan át kell öblíteni!

• A különböző helyszíneken egymástól eltérő
vízminőségtől függően egy finomszűrőt (32)
31
kell beépíteni a vízcsap (27) és a víztömlő (34)
közé.
32
A finomszűrő (32) biztosítja, hogy a kés33
zülék vízszelepében lévő átfolyás-kor34
látozó ne szennyeződjön el
• Zárja el a vízcsapot (27)

7
35

• A 90°-os könyökelemet (33) csatlakoztassa a
vízcsaphoz (27), majd erre szerelje fel a
finomszűrőt (32) (nyíl jelzi a folyásirányt) és a
csőkarmantyút (31)
Ellenőrizze, hogy megvan-e a szitabetét
(34a) és a két tömítés (34b) a víztömlő
(34) menetes csatlakozóelemében. 
• A víztömlőt (34) csatlakoztassa a készülék
készülék üzemvíz-csatornájához (35) (menetes
csatlakozóelem szitabetéttel) és a
csőkarmantyúhoz (31).

34

34a
34b

HU

8
9.2 Lefolyócsatlakozás
• A víz leeresztése csak egy szellőző szifonon
keresztül történhet.
• A lefolyótömlőt (36) egyenletes lejtéssel kell a
szifonhoz vezetni:
A tömlőt a megfelelő hosszúságúra kell
36
rövidíteni

9
12

9000-608-25/31
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A lefolyótömlő telepítésekor a
következőket kell figyelembe venni:
- A belógást el kell kerülni!
- A tömlő összeszűkülését vagy az
átfolyás korlátozását el kell kerülni!
• A csővégeket kívül UHU-Plast ragasztóval
kenje be
• A menetes karmantyút (37) csavarozza a
tömlőre, és a szifon (25) csonkjánál
tömlőbilinccsel (38) rögzítse
• A lefolyótömlőt tömlőbilinccsel, csavarral és
horonyékkel rögzítse.
37
38
25

10

9.3 Az előhívó- és fixálólefolyótömlő csatlakoztatása
• A készülék alatt jól láthatóan és felborulástól
védve el kell helyezni egy-egy 10 literes
felfogótartályt (39) az előhívó számára fekete
töltésszint-jelzéssel, a fixáló számára vörös
töltésszint-jelzéssel

40
41

• A tömlőket a megfelelő hosszúságúra kell
vágni.
• Az előhívó tömlőjét (fekete jelzés) a fekete
fedélbe (41) vezesse be.

max. 3 cm

• Az előhívó felfogótartályának (39) fedelét (41)
csavarja fel
39

11

Fixáló

• A tömlőket (40) egyenletes lejtéssel kell
telepíteni

43

• A fixáló tömlőjét (vörös jelzés) ugyanígy
rögzítse a fixáló felfogótartályához
A felfogótartályt a töltésszintjelzés (43) elérésekor ürítse ki túlfolyásveszély!
Az előhívó és a fixáló
ártalmatlanításakor vegye
figyelembe a helyi előírásokat!
A röntgenfényképezésnél használt
vegyszereket Németországban
és más országokban is veszélyes
hulladékként kell kezelni.

41

39

12
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44

10. Üzembe helyezés előtt
10.1 A készülék tisztítása

45

8

• Vegye le a fedelet.
• Az előhívó- és a fixáló-fürdő úszófedelét vegye
le
• A zöld rögzítőfüleket (44) és a reteszeket (45)
nyissa ki

11
13
• A szárítóegységet (8) hátrafelé fordítsa el.
8

• Vegye ki a víz görgőcsoportokat (6) és az
előhívó/fixáló görgőcsoportokat (5).
• A kijelzőt (90) felfelé fordítsa el.

6
5

3
90

HU

14
A kijelző felfelé le is vehető és balra letehető.
• Vegye ki a filmbevezetés görgőcsoportot (3).

90

15
14

9000-608-25/31
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• Nyomja meg az oldalsó kart, és vegye ki az
emelőkádat (22)
22

• A görgőcsoportokat, az emelőkádat és a
tartályokat nedves szivaccsal tisztítsa meg.

"Vegyszerek alkalmazása"
és
"Görgőcsoportok behelyezése"
lásd: HASZNÁLAT c. fejezet

16

11. Elektromos
csatlakoztatás

61

• Dugja be a hálózati dugaszt (61) a készülékbe
és a hálózati dugaszolóaljzatba.

17

2011/04/13

A készülék 230 V hálózati
feszültséghez készült (lásd a
típustáblát). A hálózati kábel
csatlakoztatása előtt feltétlenül
ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
hálózati feszültség, különben a
készülék károsodhat. Használja a
mellékelt Dürr hálózati kábelt.
A készülék csak zárt állapotban felszerelt borításokkal és felhelyezett
fedéllel - csatlakoztatható az
elektromos hálózathoz.

9000-608-25/31
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1734-215-50

12.2

HU

1700-221-00

12.1
U1
U2
U3
U4
R1
X5
M1
Fedél fénysorompó
Fedél fénysorompó
Emelőkád fénysorompó
Filmbevezetés lemez fénysorompó
"Fürdő-hőmérséklet" hőmérséklet-érzékelő
"Víz" töltésszint-érzékelő
Fordulatszám jeladó

12. Kapcsolási rajzok

12.1 Kezelőegység áramköri lap
12.2 Vezérlés áramköri lap
(lásd még a 23 C elemet a 7. pontnál)
23 B

23 A

9000-608-25/31

2011/04/13

2011/04/13

1734-216-50

12.3
M1
M2
M3
M4
R1
R2
Y1
X1/X2
X3
Hengerhajtás
Szellőző
Keringtető szivattyú
Emelőkád-motor
Fürdőfűtés
Szárító fűtése
Vízszelep
Készülékdugasz
Regenerálóegység

12.3 Teljesítmény egység áramköri
lap 230 V
(lásd még a 23 C elemet a 7. pontnál)

23 C

HU

9000-608-25/31
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13. Üzembe helyezés
Az XR 24 NDT típ. előhívó-készülék esetében az
átfutási idő beállítására három lehetőség áll
rendelkezésre, de a gyári értékek a következők:
10:00 p - Program: REG. GRAIN
8:00 p - Program: MID. GRAIN
5:30 p - Program: FINE GRAIN
Ne feledje: ennél a rövid átfutási időnél a röntgenfilmek nem archivumkészek.
Ha olyan filmtípusokat használ, amelyekhez másik átfutási idő szükséges, az értékeket a feldolgozandó filmnek megfelelően állítsa be.
- Előhívó-/fixálófürdő hőmérséklete 28 °C
- Szárítóteljesítmény 30%
A filmeknek a készülékből szárazon kell
kijönniük. A szárítóteljesítményt a filmtípusnak
megfelelően állítsa be.
A programáttekintést lásd a Használat című
fejezetben
A készülék csak zárt állapotban felszerelt borításokkal és felhelyezett
fedéllel - csatlakoztatható az
elektromos hálózathoz!

A készüléknek a hálózati kapcsolóval
történő minden bekapcsolásakor a
"REG. GRAIN" program indul el, vagyis
kikapcsolás után a készülék
automatikusan visszaáll a "REG. 
GRAIN" programra

A kezelésvezérlést a kijelzőn a
felhasználó számára a "HASZNÁLAT"
című fejezet 15. pontja ismerteti.
Egy teljes folyamatterv a szerviz
üzemhez a Karbantartás című fejezet
19.6 pontja alatt található.
Az első filmelőhívás előtt az
emelőkádat az előhívó és fixáló
fürdőben túlcsordulásig kell tölteni,
ellenkező esetben hibás lehet a film
előhívása.
A vegyszerek beadagolásához
mindig hideg vizet kell alkalmazni.
Az előhívó-készüléket sohasem
szabad görgőcsoportok nélkül
működtetni!
Görgőcsoportok nélkül az előhívó- és a
fixálófolyadék függőleges, felülről ható
nyomás alatt kispriccelhet az
előhívó-készülékből.
A vegyszerek ingerlik a szemet
és a bőrt, és komoly szemsérülés
veszélye is fennáll.
Az előhívó- és a fixáló-görgőcsoport
nélkül a vegyszerek forgatása a
tartályokban nem megy végbe.
Ez a vegyszerek
összekeveredésének veszélyét
jelenti.
Az előhívó-készüléket sohasem
szabad folyadékok (vegyszerek,
víz) nélkül működtetni, mert ez a
fűtésszabályozás meghibásodását
okozhatja.

HU
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13.1 Beállítások / szerviz üzem a
technikus számára
•
  Nyissa ki a vízcsapot.
• A készülék és a csatlakozások tömítettségének
ellenőrzése
• A szerviz üzem elindítása
A
+
gombokat egyszerre nyomja meg
(min. 4 mp) A készülék szerviz üzemben

• Szerviz üzem befejezése
A készüléket a hálózati kapcsolóval
kapcsolja ki (min. 2 mp-ig nyomja meg)
• A paramétereket, pl. a nyelvet, a hálózati
frekvenciát stb. a kijelzőn a folyamatterv
szerint állítsa be :

• A szervizfunkció kiválasztása
A
és
gombokkal válassza ki a
szervizfunkciót
• A beállítások módosítása
A
vagy
gombbal módosítsa a
paraméterértéket
Az
gombot 1 másodpercig lenyomva
erősítse meg az új értéket
• *1 A beállított nyelv, frekvencia vagy érték
először a következő bekapcsoláskor jelenik meg
*2 Gyári alapbeállítások

Értékmódosítás a
és
gombbal
5-ös és 5 %-os lépésekben, jóváhagyás az
gombbal

2011/04/13
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13.2 Az előhívó hőmérsékletének
ellenőrzése
A következő eljárás például csak
Németországra érvényes.
Más országokban az ott érvényes
szabályokat kell figyelembe venni!
• Kapcsolja be a készüléket
, és várja ki az
előhívófürdő felfűtési fázisát, lásd még: "15.1
pont: Reggel vagy üzemkezdet előtt"
• Az előhívó hőmérsékletének ellenőrzéséhez
kapcsolja ki a készüléket.
• Húzza ki a hálózati csatlakozót.
• Nyissa ki a vízcsapot.
• Vegye le a fedelet.

21

• Mérje meg az előhívó hőmérsékletét (bal oldalt
elöl, kb. 20 cm mélységben).
Az előhívó hőmérsékletének
+28 °C +/- 0,5 °C-nak kell lennie.
• Tegye fel a fedelet, csatlakoztassa a hálózati
dugót, nyissa ki a vízcsapot, a készüléket
kapcsolja be a
gombbal.

HU
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14. Szállítás
Az előhívó-készülék szállítása előtt vegye
figyelembe a következő pontokat:
27

Az előhívó-készüléket csak üres
tartályokkal szállítsa.

31 • A hálózati kapcsoló megnyomásával kapcsolja
ki a készüléket.
• Zárja el a vízcsapot (27)
• Húzza ki a hálózati kábelt a védőérintkezős
dugaszoló aljzatból és a készülékből.
• Csavarja le a víztömlőt (31) a készülékről és a
vízcsapról (27).
• A vegyszereket a felfogótartályokból (39) ürítse
ki a megfelelő gyűjtőtartályokba (63).

22

• A vegyszereket hagyja lefolyni a tartályokból a
felfogótartályokba (39), lásd: 16.1.1 pont
• Tisztítsa meg a készüléket, lásd: 10.1 pont
39

63

23

HU

14.1 A leeresztőtömlő eltávolítása
• Távolítsa el a leeresztőtömlőt (35).
• Az előhívó és a fixáló felfogótartályairól (39) a
tömlőt oldja le. Ekkor ügyeljen, hogy a
vegyszerek ne csepegjenek szét.
35

14.2 Védelem a sérülések ellen
• Az előhívó-készüléket a mechanikus
igénybevételtől és a sérülésektől védeni kell
• Ügyeljen, hogy a készülék szállítás közben ne
maradjon felügyelet nélkül.
• A szállítószemélyzetet képezze ki.

39

24
2011/04/13
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Haználat
Hálózati kapcsoló
Megerősítő gomb
,

"Lapozás a menüben"

Programáttekintés

A FINE GRAIN, MID. GRAIN és REG. GRAIN
programok gyárilag meghatározott értékekre
vannak beállítva (lásd alább); ezeket a
beállításokat azonban egy technikus egyenként
az igényekhez igazíthatja.
REG. GRAIN - Feldolgozási idő: t=10 p
- Fürdő-hőmérséklet: T=28 °C
- Szárítóteljesítmény: 30%
MID GRAIN - Feldolgozási idő: t=8 p
- Fürdő-hőmérséklet: T=28 °C
- Szárítóteljesítmény: 30%
FINE GRAIN - Feldolgozási idő: t=5 p 30 mp
- Fürdő-hőmérséklet: T=28 °C
- Szárítóteljesítmény: 30%
A filmeknek a készülékből szárazon
kell kijönniük. A szárítóteljesítményt a
filmtípusnak megfelelően állítsa be.
A készüléknek a hálózati kapcsolóval
HU
történő minden bekapcsolásakor mindig
"MID. GRAIN" program indul el, vagyis a
kikapcsolás után automatikusan
megtörténik a visszaállítás "MID. GRAIN"
programra.

Szerviz-/hibaüzenetek

Ehhez lásd: 17.1 Hibaüzenetek a kijelzőn
hangjelzéssel
SZERVIZ
INTERVALLUM
ELÉRVE!

Csak ha technikus
aktiválja!

KINYITÁS ELŐTT
A DUGASZT HÚZZA KI

HIBA: ALACSONY
VÍZSZINT!
HIBA: MAGAS VÍZSZINT!
HIBA:
GÖRGŐHAJTÁS

22

15. Használat
Használat előtt vegye figyelembe a
következőket:
Az előhívó-készüléket sohasem
szabad görgőcsoportok nélkül
működtetni!
Görgőcsoportok nélkül az előhívó- és a
fixálófolyadék nyomás alatt
függőlegesen felfelé kispriccelhet az
előhívó-készülékből.
A vegyszerek ingerlik a szemet
és a bőrt, és komoly szemsérülés
veszélye is fennáll.
Az előhívó- és a fixáló-görgőcsoport
nélkül a vegyszerek forgatása a
tartályokban nem megy végbe.
Ez a vegyszerek
összekeveredésének veszélyét
jelenti.
Az előhívó-készüléket sohasem
szabad folyadékok (vegyszerek,
víz) nélkül működtetni, mert ez a
fűtésszabályozás meghibásodását
okozhatja.
A készüléket a változatlan képminőség
biztosítása érdekében naponta
kapcsolja be.
Azt is figyelembe kell venni, hogy a készülék
környezetének hőmérséklete nem haladhatja
meg az előhívófürdő hőmérsékletét!
Készenléti üzemmód
A filmkimenet befejeződése után a készülék
készenléti állapotba kapcsol.
Készenléti állapotban a készülék üzemkész, és
csak a film bevezetésére vár.
A film bevezetése előtt ellenőrizze a
programválasztást!
9000-608-25/31

2011/04/13

15.1 Reggel vagy üzemkezdet előtt
•

Nyissa ki a vízcsapot

• Kapcsolja be a készüléket:
•
A hálózati kapcsolót nyomja meg kb. 
2 mp-ig, amíg hangjelzés nem hallatszik

>> DURR NDT<<
T XR 24 NDT  V.. T
FELFŰTÉSI FÁZIS
VÁRAKOZÁSI IDŐ .. PERC

<MID. GRAIN>  8:00
KÉSZÜLÉK SZABAD



1 A kijelzőn kigyullad a fényjelzés. Az emelőkád
automatikusan a megfelelő pozícióba áll, kb. 30
mp.



2 A készülék a felfűtési fázisban marad az
előhívófürdő megfelelő hőmérsékletének
eléréséig. Felfűtési idő: 0,5 °C/perc A
felmelegítési fázis közben a kijelzőn villog a
"VÁRAKOZÁSI IDŐ .. PERC" üzenet



3 A beállított hőmérséklet elérésekor világít a
kijelző
A készülék üzemkész.
Be lehet vezetni a filmet.
A MID. GRAIN program van kiválasztva, ha egy
másik programot kíván alkalmazni, a
gombbal a lehet a REG. GRAIN program vagy a
FINE GRAIN program között váltani.

t

4 A munka megkezdése előtt naponta futtasson
át két tisztítófilmet.

<MID. GRAIN>  8:00
KÉSZÜLÉK FELTÖLTVE



5 Egy film bevezetése után villog a kijelzőn a
"KÉSZÜLÉK FELTÖLTVE" üzenet, és amikor a
villogás abbamarad, bevezethető a következő
film.
A jelölések között egymás mellett két
film tolható be, lásd a 25. képet.

HU



6 A filmnek a kilépésig a készülékben töltött
maradékideje látszik a kijelzőn (automatikus
visszaszámlálás)
A film kilépésekor hangjelzés hallatszik

<MID. GRAIN>  8:00
KÉSZÜLÉK FELTÖLTVE



7 Ha nem kerül sor másik film betolására, az
emelőkád "készenléti" helyzetbe áll



8 A készülék "Készenlét" üzemmódjában
a kijelzőn a "KÉSZÜLÉK SZABAD" felirat látható
Az előhívatlan filmeket nem szabad
a készülékre helyezni, mert ez
az LCD-kijelzőn keresztül téves
megvilágításokhoz vezethet.

<MID. GRAIN>  8:00
KÉSZÜLÉK SZABAD
Programváltás:
lásd a következő oldalon

2011/04/13
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<MID. GRAIN>  8:00
MARADÉKIDŐ  ..PERC

23

Programváltás

		 Ha hibaüzenetek jelennek meg,
lásd: 17.1 "Hibaüzenetek a
kijelzőn"

• Egymás mellett két film tolható be. Vegye
figyelembe, hogy a záráshoz jelzőpont
található az előhívó-készülékben.
• Egy gyors kontrollkép készítéséhez váltson a
"FINE GRAIN" programra (rövid feldolgozási
idő: 5:30 perc).

15.2 Este vagy üzemzárás után
•

A készüléket a hálózati kapcsolóval
kapcsolja ki.
•
Zárja el a vízcsapot.

15.3 Üzemszünet
több mint 1 héttől:
• A vegyszereket engedje le.
• A tartályokat és a görgőcsoportokat tisztítsa
meg és hagyja megszáradni.  Lásd: 16.1.1

HU

15.4 Javasolt film

25

Fürdő hőmérséklete: 28 °C
Szárító teljesítménye: 30 %

6

3

26
24

Gyártó

Film típusa

Feldolgozási
idő

Agfa

Structurix D2, D3 Film

8

Agfa

Structurix D3SC Film

8

Agfa

Structurix D2, D3 Film

8

Kodak

INDUSTREX AA400 Film

10

Kodak

INDUSTREX DR50 Film

10

Kodak

INDUSTREX High Speed
HS800 Film

10

Kodak

INDUSTREX M100 Film

10

Kodak

INDUSTREX MX125 Film

10

Kodak

INDUSTREX T200 Film

10

Fujifilm

FUJI IX-25, FUJI IX-50

8

Fujifilm

FUJI IX-80, FUJI IX-100

8

Fujifilm

FUJI IX-150

8
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16. Karbantartás
60 Kéthavonta
Cserélje le a vegyszereket,
tisztítsa meg a tartályokat és a
görgőcsoportokat,
61 használjon vegyszereket
lásd: 16.1 pont
• Ellenőrizze a sötétkamra fényszigetelését!

16.1 Vegyszerek cseréje
91 16.1.1 Vegyszerek leeresztése
• A hálózati kapcsoló megnyomásával kapcsolja
ki a készüléket.
• A hálózati dugaszt (61) húzza ki a
védőérintkezős dugaszoló aljzatból.

27

• Vegye le a fedelet (60).
• Ellenőrizze, hogy üres-e a felfogótartály (39),
szükség esetén ürítse ki a gyűjtőtartályba (63)
39

Fontos, hogy a felfogótartály üres
legyen, mert fennáll a túlfolyás veszélye,
ha most a vegyszereket leengedi a
tartályokból.
• Az úszófedelet az előhívó- és a fixálófürdőről
vegye le, csepegtesse le és tegye félre.

63

• Csavarja ki előbb a kis dugót az emelőkádból,
azután a nagy dugót a tartályokból.
• Ürítse ki a felfogótartályt.
• Csavarja le a felfogótartály fedelét, a
tömlővégeket vezesse egy semleges tartályba.
Ezzel megakadályozható, hogy tisztítás
közben víz jusson a felfogó-, illetve a
gyűjtőtartályba.

28
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44

45

8

Az előhívó-készülékben lévő
vegyszerlerakódások tisztítása a
Dürr XR 24 NDT vegyszer használatára
vonatkozik.
Idegen vegyszer alkalmazása esetén a
gyártó által megadott adatokat vegye
figyelembe!
16.1.2 Tartályok és görgőcsoportok
tisztítása
• A zöld rögzítőfüleket (44) és a reteszeket (45)
nyissa ki
• A szárítóegységet (8) hátrafelé fordítsa el

29
11
• A kijelzőt felfelé fordítsa el
• Vegye ki a víz- (6) és filmbevezető egységet (3)

6

3

HU
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5

• Emelje ki az előhívó- és fixálóegységet (5),
billentse oldalra, hogy a vegyszerek
kicsepegjenek

31
26
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• A görgőcsoportokat tegye be a
mosdókagylóba, "tisztítóspray" alkalmazásával
szórja be, és hagyja hatni kb. 10 percig.
22 • Nyomja meg az oldalsó kart, és vegye ki az
emelőkádat (22).
• Az emelőkádat (22) meleg (min. 40 °C)
folyóvízben alaposan tisztítsa meg.

Ù

• A görgőcsoportokat meleg folyóvízben
alaposan öblítse le.
• A nagy dugót (18, 21) csavarozza vissza a
tartályokba.
• Először a fixálótartályt töltse fel vízzel, 33. kép.

• Az előhívótartályt töltse fel vízzel.
• Tegye be az előhívó- és a fixálóegységet.
Az előhívó-készüléket ne
működtesse előhívó/fixáló
görgőcsoport nélkül.
Görgőcsoport nélkül az előhívó/
fixáló a gépből függőleges irányban
kispriccel, és a tartályokban nem
történik meg a víz keverése.
A szemek sérülésének veszélye áll
fenn!

32

• A zöld rögzítőfüleket és a reteszeket zárja be.

• Fordítsa vissza a kijelzőt.
• Tegye fel a fedelet (60)
• A hálózati dugaszt (61) dugja be, a hálózati
kapcsoló megnyomásával kapcsolja be a
készüléket.
• Indítsa be a készüléket, ehhez toljon be pl. 
tisztítófilmet a filmbemenetbe (1) az
indítólemez működésbe lépéséig, és hagyja a
filmet ebben a helyzetben kb. 4 percig.

33

• Hagyja a készüléket kb. 8 percig működni
(ezáltal a tömlők és a keringtetőszivattyú
automatikusan megtisztul).
60

• Kb. 8 perc után a hálózati kapcsoló
megnyomásával kapcsolja ki a készüléket, és
húzza ki a hálózati dugaszt (61).
• Vegye le a fedelet (60).
• A kijelzőt felfelé fordítsa el.
• A zöld rögzítőfüleket és a csatlakozókat nyissa
ki.
• Emelje meg az előhívó- és fixálóegységeket,
hagyja lecsepegni, majd vegye ki.

1

• Az előhívó (21) és a fixáló (18) nagy dugóit
csavarja ki a tartályokból, és engedje le a
vizet.

34
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16.1.3 Vegyszerek alkalmazása
• A fixáló (18) és az előhívó (21) nagy csavarjait
18
csavarozza be a tartályokba.

21

• Az előhívó- és a fixálótömlőket ismét
csatlakoztassa a felfogótartályhoz.
• Tegye be a válaszfalat (52) az előhívó- és a
fixálótartály közé.

52

35

A vegyszerek egészségkárosító, ill.
ingerlő hatásúak. Ingerli a szemet
és a bőrt. Súlyosabb szemsérülések
veszélye. Visszafordíthatatlan sérülés
lehetséges.
A vegyszerek betöltéséhez viseljen
védőkesztyűt és védőszemüveget.
Ha a szembe kerülne, vízzel azonnal
öblítse ki, és kérje orvos tanácsát.
A munkák befejezése után folyó
vízzel mosson kezet.
Vegye figyelembe az Interneten elérhető
biztonsági adatlapokat is: http://www.duerrndt.de, vagy kérje közvetlenül a Dürr NDT
cégtől.

HU
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Idegen vegyszer alkalmazása
Idegen vegyszer alkalmazása esetén a
használathoz a gyártó által megadott
adatokat vegye figyelembe.
Azokat az előhívó-készülékeket, amelyek máris
idegen vegyszerrel működnek, bármikor
átállíthatók Dürr XR 24 NDT vegyszerre. Ne
feledje, hogy átálláskor a tartályokat alaposan ki
kell tisztítani (az idegen anyag gyártójának adatai
alapján)
Dürr XR 24 NDT vegyszer használata
A Dürr NDT az előhívó- és fixálóvegyszerek és más természetes
alkotórészek mellett száll síkra. A vállalat
lemond bizonyos anyagok, pl. a
hidrochinon vagy az aldehid
használatáról.
Ez csökkenti a gép szennyeződését, és ezzel a
tisztítási költségeket.

Keverési arányok
1,5 l koncentrátum vízzel keverve
5 l felhasználható oldatot ad
6 l koncentrátum vízzel keverve
20 l felhasználható oldatot ad
1,5 liter vegyszer használata az előhívókészülék tartályaiban

37
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1. A fixálótartály feltöltése (F) (36. kép)
Öntsön be óvatosan 1,5 literes üvegből (Fixáló
koncentrátumot) (kerülje a kifröcskölést a
vegyszerek keveredése miatt) és a felső jelölésig
(54) töltse fel hideg vízzel.
9000-608-25/31
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D

2. Az előhívó-tartály (E) feltöltése (37. kép)
Öntsön be óvatosan 1,5 literes üvegből (Előhívó
koncentrátumot) (kerülje a kifröcskölést) és
55 töltse fel a felső jelölésig (54) hideg vízzel.
6 liter vegyszer a 20 literes tartályba
Két üres, tiszta 20 literes tartály (55) szükséges:
egy-egy a fixálóhoz és az előhívóhoz.
• 6 Liter fixáló (F) koncentrátumot a tartályba és
hideg vízzel hígítsa fel 20 literre.
• 6 liter előhívó (D) koncentrátumot a tartályba
és hideg vízzel hígítsa fel 20 literig.
• Csavarozza fel mindkét tartály fedelét, és
tartalmukat keverje össze.
1. A fixálótartály (F) feltöltése (40. kép)
• Egy kiöntőnyílással rendelkező alkalmas tartály
(56) segítségével a fixálóval óvatosan töltse fel
a készülék fixálótartályát a felső jelzésig (54) (a
spriccelést a vegyszerek keveredésének
megakadályozására kerülni kell). 

38

2. Az előhívótartály (D) feltöltése (41. kép)
• A tartály segítségével (56) az előhívóval
óvatosan töltse fel a készülék előhívó-tartályát
a felső jelzésig (54) (kerülje a spriccelést).
• A 20 literes tartályban megmaradt vegyszert a
következő alkalomig sötétben kell tárolni.
• Az üres tartályt és az áttöltő tartályt vízzel
öblítse ki, és tegye el a következő használatig.

F

D

56

39
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• Vegye ki a válaszfalat.
• Tegye be az emelőkádat (22).
• A kis dugót az emelőkádba csavarozza be.
60 16.1.4 Görgőcsoportok behelyezése

59
6

5
58

Az előhívó-készüléket sohasem
szabad görgőcsoportok nélkül
működtetni!
Görgőcsoportok nélkül az előhívó- és a
fixálófolyadék függőleges, felülről ható
nyomás alatt kispriccelhet az előhívókészülékből.
A vegyszerek ingerlik a szemet
és a bőrt, és komoly szemsérülés
veszélye is fennáll.
Az előhívó- és a fixáló-görgőcsoport
nélkül a vegyszerek forgatása a
tartályokban nem megy végbe.
Fennáll a vegyszerek szembe
jutásának és a vegyszerek
keveredésének veszélye.

3
22 • A szárítóegységet (8) tegye be, és hátrafelé
fordítsa el
44
• Egymás után helyezze be a víz (6), az előhívó/
8
fixáló (5) és a filmbevezetés (3)
görgőcsoportjait
Ügyeljen, hogy a vezetők egymásba
45
kapcsolódjanak. Ha ez nem valósul meg, a
meghajtó fogaskereket (58) addig kell forgatni,
amíg megfelelően bele nem kapcsolódik a
hajtótengelyen lévő csigába
• A szárítóegységet (8) előrefelé fordítsa el

HU
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• A zöld rögzítőfüleket (44) és a reteszeket (45)
zárja be
• Tegye fel az előhívó- és a fixáló-fürdő
úszófedelét (59)
• A kijelzőt fordítsa vissza, illetve tegye vissza.
• Tegye fel a fedelet (60). Ügyeljen, hogy a fedél
alsó pereme teljesen beleilleszkedjen a
burklolatborításokon található vezetőkbe
• Dugja be a hálózati csatlakozót.

30
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Hibakeresés
17. Tippek a felhasználónak
Ha ennek a hibakeresőnek a segítségével a hiba nem ismerhető fel, további támogatásért hívja
a vevőszolgálati technikust . 

Hiba

Lehetséges ok

Megszüntetés

1. Teljesen
üzemen kívül

• A hálózati kábel rosszul van
csatlakoztatva

• Csatlakoztassa a hálózati kábelt a
készülék hátoldalán és a védőérintkezős
dugaszoló aljzatba

• A fedél nincs a helyén

• Megfelelően tegye fel a fedelet

• A hálózati kapcsoló rövid ideig
lett megnyomva

• A hálózati kapcsolót min. 2 mp-ig nyomja

2. Túl világosak a
filmek

• Az előhívó elhasználódott

• Cserélje ki a vegyszereket (lásd: 16.1)
• Ellenőrizze a regeneráló mennyiséget.

• A felvételt készítő berendezésen • Állítson be megfelelő megvilágítási időt
a film megvilágítási ideje túl rövid
(ha lehetséges)
• Túl alacsony az előhívó-fürdő
• Technikussal ellenőriztesse, szükség
hőmérséklete
esetén állíttassa be.
3. Túl sötétek a
filmek

• A felvételt készítő berendezésen a
film megvilágítási ideje túl hosszú

• Állítson be megfelelő megvilágítási időt
(ha lehetséges)

• Túl magas az előhívó-fürdő
hőmérséklete

• Technikussal ellenőriztesse, szükség
esetén állíttassa be.

• A film nincs fixálva

• Ellenőrizze, hogy a fixáló még
megfelelő-e: D4 méretű filmet kb. 56
másodpercig öblögessen a fixálóban. Ha
a film átlátszó, akkor a fixáló rendben. 
Ha a fátyol megmarad, cseréljen
vegyszereket (lásd a 16.1 ponttól)

• A film előhívása a FINE GRAINE
programmal (5:30 p
feldolgozási idővel) történt

• Válasszon hosszabb feldolgozási idejű
programot. Vegye figyelembe a film
áthaladási idejét

• Fénybeesés a sötétkamrába,
pl. a kulcslyukon át

• Ellenőrizze a sötétkamra fényszigetelését,
szükség esetén javítsa ki

• A sötétkamra világítása rosszul
van felszerelve, vagy nem
megfelelő a megvilágítás iránya

• A lámpa csak közvetett módon világíthat

6. Zöldesbarna
fátyol a filmen

• A vegyszerek elfáradtak

• Alkalmazzon friss vegyszereket

7. Foltok a filmen

• Vegyszerek keveredése

• Új előhívó fürdő készítése

4. Sárgászöld
fátyol a filmen

HU

5. Sötét fátyol a
filmen
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Hiba

Lehetséges ok

Megszüntetés

8. Megnövekedett
alapfátyol a
filmen

• A filmet sokáig tárolták

• Ellenőrizze a lejárati dátumot

• A filmet helytelenül tárolták

• Vegye figyelembe a film csomagolásán
szereplő tárolási feltételeket, lejárati
dátumot és a gyártó által megadott
adatokat.
Szórt sugárzással a filmek
könnyen korán fényt
kaphatnak.
Szükség esetén ólomborítású
válaszfalat kell alkalmazni.

• Az előhívó-fürdő hőmérséklete
túl magas a helyiség magas
hőmérséklete miatt

• Csökkentse a helyiség hőmérsékletét

17.1 Hibaüzenetek a kijelzőn hangjelzéssel
további üzenet
következik...

Kijelző

Az előhívási folyamat
KINYITÁS ELŐTT
A DUGASZT HÚZZA KI kezdetekor és/vagy

Ok

Megszüntetés

Az áramköri lapon a
biztonsági relé hibás

Ügyfélszolgálat által végzett
karbantartás kérése.
További munkavégzés lehetséges.
Felnyitás előtt húzza ki a hálózati
csatlakozót!

A készülék
bekapcsolása után

Szervizintervallum
elérése történt.

Ügyfélszolgálat által végzett
karbantartás kérése. További
munkavégzés lehetséges.

HIBA: ALACSONY
VÍZSZINT!

Egy film kb. 35 mp-es
késéssel történő
felhelyezése után

A vízfürdő üzemvízcsatornája
megsérült

Ellenőrizze, nyitva van-e a
vízcsap, és/vagy a táptömlő
csatlakoztatva van-e

HIBA: MAGAS
VÍZSZINT!

Az előhívási folyamat
kezdetekor és/vagy
folyamán

- A vízlefolyás leállt,
nehezen megy
végbe, vagy nincs
szellőzés
- el. hídképződés
vízköves töltésszintérzékelők miatt.

Hárítsa el az elzáródást, illetve
HU
ellenőrizze, hogy megfelelően
van-e kialakítva a vízelvezetés
(vízzsák).
A további munkavégzés a hiba
elhárítása után lehetséges

HIBA:
GÖRGŐHAJTÁS

Az előhívási folyamat
kezdetekor és/vagy
folyamán

A motortól érkező
fordulatszám-jel
megszakadt, adott
esetben hibás a
kábel vagy a dugasz

Ügyfélszolgálat által végzett
karbantartás kérése.

folyamán

SZERVIZ
INTERVALLUM
ELÉRVE!

2011/04/13

9000-608-25/31

Hiba a filmelőhívás közben: a film
csak a legrövidebb feldolgozási
idővel (5:30 p) továbbítódik.
! Nem megfelelő a fixálás !
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18. Tippek a technikusnak

Lásd még: 19 Tippek a hibakereséshez

Hiba

Lehetséges ok

Megszüntetés

1. Teljesen
üzemen kívül

• Hibás épületbiztosíték

• Ellenőrizze, adott esetben pótolja a
biztosítékot

• Hibás készülékbiztosíték

• Ellenőrizze, adott esetben pótolja a
biztosítékot (lásd: 19.8)
2. Nincs
frissvíz-ellátás

• A vízszelep eltömődött vagy
hibás

• Ellenőrizze, adott esetben pótolja a
vízszelepet (lásd: 19.10)

• A vízvezeték eltömődött

• A víztömlőben lévő finomszűrőt, ill. 
szitabetétet tisztítsa meg

• A töltésszint-érzékelők
vízkövesek (elektr. hídképződés)

• Tisztítsa meg a töltésszint-érzékelőket  
(lásd: 19.12)

3. Az előhívó
hőmérséklete
nem megfelelő

• Hibás az átfolyó-melegítő

• Pótolja az átfolyó-melegítőt és a PTCérzékelőt (lásd: 19.9)

• Levegős a rendszer, a
keringtető szivattyú nem
szellőzik. (Ha a készülék kb. 
20 °Cos vízzel vagy vegyszerrel
van feltöltve, akkor induláskor
nincs felmelegítés)

• Szellőztesse a keringtetőszivattyút úgy,
hogy a készüléket többször egymás
után beindítja. Hálózati kapcsoló BE/KI.

4. Túl világosak a
filmek

• Túl alacsony az előhívó
hőmérséklete

• Ellenőrizze, adott esetben pótolja az átfolyómelegítőt és/vagy a PTC-érzékelőt (lásd:
19.9)
• Mérje meg a hőmérsékletet, és a
"Kalibrálás?" szervizmenüben adja meg

5. Túl sötétek a
filmek

HU 6. Sárgászöld

fátyol a filmen

7. Zöldesbarna
fátyol a filmen

• Az előhívó hőmérséklete túl
magas, vagy hibás az
átfolyó-melegítő

• Ellenőrizze, adott esetben pótolja az átfolyómelegítőt és/vagy a PTC-érzékelőt (lásd:
19.9)
• Mérje meg a hőmérsékletet, és a
"Kalibrálás?" szervizmenüben adja meg

• Nincs vegyszer az előhívó-/
fixáló-görgőcsoportban (túl
alacsony a folyadékszint)

• Ellenőrizze, adott esetben pótolja a
tömítésprofilt és a görgőcsoportot.

• Nincs vegyszerforgatás

• Ellenőrizze a keringtető szivattyút, talán
levegős a tömlő

• A film nincs leöblítve

• A vízfürdőben a töltésszint-érzékelő
kikapcsolta a vízszelepet - ellenőrizze a
vízlefolyót, adott esetben tisztítsa meg
és szabályszerűen fektesse le (ld.9.2)
• további lehetőségek, ld. előbb: Átvétel a
2. "Nincs frissvíz-ellátás" pontból

8. A film nem
teljesen száraz

• A szárítóteljesítmény hibásan
van beállítva
• Hibás a szellőző
• Hibás a fűtés

• Állítsa be újra a szárítóteljesítményt  
• Cserélje ki a szellőzőt
• Cserélje ki a hőmérséklet-biztosítékot

Hibaüzenetek a kijelzőn hangjelzéssel lásd: 17.1
34
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19. Tippek a
hibakereséshez
19.1 A munkák megkezdése előtt
•

61

A készüléket a hálózati kapcsolóval
kapcsolja ki.

• Húzza ki a hálózati dugaszt (61).
• Vegye le a fedelet (60).
• A munkákhoz a szükséges ház-borításokat
távolítsa el.

19.2 Az elülső borítás eltávolítása
• A kijelzőt felfelé fordítsa el.
• A zöld rögzítőfüleket (44) a filmbemenetnél (3)
nyissa ki.

43
44

• Vegye ki a filmbemeneti egységet (3).
• Csavarjon ki két szürke gyorszárat (68) az
elülső borításból (56).

45 • 3 Csavarja ki a csillagfejű csavarokat (57), és
vegye le az elülső burkolatot (56).

8

19.3 A hátsó borítás eltávolítása
• Nyissa ki a zöld rögzítőfüleket (44) és
reteszeket (45) a szárítóegységnél (8).
• A szárítóegységet (8) hátrafelé fordítsa el és
vegye ki.
• 3 Csavarja ki a csillagfejű csavarokat (57), és
vegye le a hátsó burkolatot (67).

3

11
44

19.4 Az oldalborítások eltávolítása

• Távolítsa el az elülső (56) és a hátsó borítást
(67), az oldalsó borításokat (55) felülről vegye
ki.
57
55 19.5 A munkák befejezése után
57 • A burkolatelemeket szabályszerűen helyezze
vissza.
67
A gépet soha ne működtesse, ha a
burkolatelemek nem megfelelően
55
vagy csavarozás nélkül vannak
felhelyezve! A készülék feszültség
68
alatt áll - fennáll az áramütés
veszélye.
56 • Tegye fel a fedelet (60), csatlakoztassa a
hálózati dugót

45
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• Szerviz üzem befejezése
A készüléket a hálózati kapcsolóval
kapcsolja ki
(min. 2 mp-ig nyomja)

*1 A beállított nyelv, frekvencia vagy érték
először az ismételt bekapcsoláskor jelenik
meg
*2 Gyári alapbeállítások

• Beállítások módosítása
A
vagy
gombokkal módosítsa a
paraméterértéket
A
gombot 1 mp-ig lenyomva erősítse
meg az új értéket

• A szervizfunkció kiválasztása
A
és
gombokkal válassza ki a
szervizfunkciót

•A
+
  gombokat egyszerre nyomja
meg (min. 4 mp) Készülék szerviz üzemben

• Indítsa el a szerviz üzemet
A készüléket a hálózati kapcsolóval
kapcsolja ki
(min. 2 mp-ig nyomja)

19.6 A szerviz üzem folyamatterve

HU
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19.7 Kijelzőcsere
• Húzza ki a kijelző kábelét (92) az áramköri
lapból (86), majd a nyíláson (91) át húzza ki.

92
86
93

46
• A kijelzőt (90) felfelé vegye le.
• Az új kijelzőt fordított sorrendben helyezze fel.

90

HU

47
19.8 A gépbiztosíték ellenőrzése
64
65

• A készülék hátoldalán lévő fület (64) kis
nyomással egy csavarhúzóval nyissa ki.
• Nyomja össze a rugót, és húzza ki a
biztosítéktartót (65).
• Ellenőrizze a biztosítékot, ha szükséges,
pótolja. A rendelési számokat lásd: 4.1 Külön
tartozékok

62

48
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19.9 PTC-érzékelős átfolyómelegítő kicserélése
• Távolítson el minden borítást.
• Engedje le a vegyszereket (lásd: 16.1.1)
16
17
79

• Húzza ki a dugaszt (93, 43. kép) az áramköri
lemezből (86).
• A keringtető szivattyú tartóján lévő csavart
csavarozza ki, és vegye ki a keringtető
szivattyút.

80 • Húzza ki a két dugaszt a keringtető
szivattyúból és az átfolyó-melegítő dugaszát
15
(16).
81 • Vegye ki az átfolyó-melegítőt a tartóból, és
húzza le a tömlőket.

49

34 • Előírás szerint építsen be egy új
átfolyó-melegítőt.
• Minden dugaszt csatlakoztasson a keringtető
szivattyúhoz és az átfolyó-melegítőhöz.
• Csatlakoztassa újra a dugaszt (93, 43. kép) az
áramköri laphoz (86).
• A burkolatelemeket szabályszerűen helyezze
vissza.

19.10 A vízszelep ellenőrzése
• Ha a vízszelep nem kapcsol be:
• Indítsa el a szerviz üzemet (lásd:19.6),
válassza a "Egyedi teszt", majd a
"VÍZSZELEP" menüt.
• A szelep a fennálló feszültség ellenére nem
kapcsol be, a teljes szelepet (15) cserélje ki,
lásd: 19.11" A vízszelep cseréje".

HU

19.11 A vízszelep cseréje
Először ellenőrizze a vízszelepet, lásd: 19.10, ha
hibás, cserélje ki.
• Zárja el a vízcsapot
• A víztömlőt óvatosan vegye le a készülék
üzemvíz-csatornájáról (34).
• A szelep csatlakozókábelét (80) húzza le
• A belső víztömlőt (79) óvatosan húzza le hátul
a szeleptől távolodva
• Az üzemvíz-csatorna melletti hasított fejű
csavarokat (81) csavarozza ki, és cserélje ki a
teljes szelepet

2011/04/13
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19.12 A "Víz" töltésszint-érzékelő
tisztítása
• Nyissa ki a vízcsapot.
• Vegye le a fedelet.
• A zöld rögzítőfüleket és a csatlakozókat nyissa
ki
• A szárítóegységet hátrafelé fordítsa el.
• Vegye ki a "Víz" görgőcsoportot.
• Tisztítsa meg a töltésszint-érzékelőket
(82)+(83), hogy ne képződjön vezetőképes
vízkőhíd.

50

82 • A funkció ellenőrzéséhez helyezze üzembe a
gépet a "Víz" görgőcsoport nélkül.
83
• Szimulálja a filmbevitelt, a kijelzőn megjelenik
a "VÍZ MÉLY" üzenet.
• A két töltésszint-érzékelő (82)+(83) között
alakítson ki hidat, ekkor megjelenik a "VÍZ
MAGAS" üzenet, az érzékelők ismét tiszták. A
tisztítási folyamat befejeződött.
Eltérések esetén lásd a hibakeresést: 17.1

19.13 Fénysorompó-csere
Ehhez a 1734-993-00 rendelési számú
fénysorompó-pótalkatrészkészlet
szükséges.
Ennek leírását a pótalkatrész-készlet
tartalmazza.

HU
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