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Belangrijke
informatie
1. Algemeen
1.1 Richtlijnen
Het product werd onderworpen aan een
conformiteitbeoordelingsprocedure en voldoet aan
de fundamentele eisen van de toepasselijke
Europese richtlijnen.

1.2 Algemene aanwijzingen
• De montage- en gebruikshandleiding is een deel
van het apparaat. De gebruiker moet hierover
kunnen beschikken. Het in acht nemen van de
montage- en gebruikshandleiding is voorwaarde
voor het gebruik volgens de voorschriften en de
juiste bediening van het apparaat, nieuwe
medewerkers moeten worden geïnstrueerd. De
montage- en gebruikshandleiding moet aan
andere gebruikers worden doorgegeven.
• De veiligheid voor degene die het apparaat
bedient en een storingsvrije werking van het
apparaat zijn slechts gegarandeerd wanneer
originele onderdelen worden gebruikt. 
Bovendien mogen alleen de in de montage- en
gebruikshandleiding genoemde of door de firma
Dürr NDT hiervoor vrijgegeven accessoires
gebruikt worden. Worden andere accessoires
gebruikt, dan kan de firma Dürr NDT er niet voor
instaan dat het apparaat veilig en goed
functioneert. Alle aanspraken vanwege hierdoor
ontstane schades zijn uitgesloten.

NL • De firma Dürr NDT is uitsluitend verantwoordelijk
voor de veiligheid, betrouwbaarheid en werking
van het apparaat, indien het apparaat wordt
gemonteerd, opnieuw ingesteld, gewijzigd,
uitgebreid en gerepareerd door de firma Dürr
NDT of door een daartoe door Dürr NDT
geautoriseerd bedrijf en indien het apparaat op
de in deze montage- en gebruikshandleiding
beschreven wijze wordt gebruikt en bediend.
• De montage- en gebruikshandleiding komt
overeen met de uitvoering van het apparaat en
de stand van de techniek op het tijdstip van het
voor de eerste keer op de markt brengen ervan. 
Voor de vermelde schakelingen, procedures,
namen, softwareprogramma's en apparaten zijn
alle octrooirechten voorbehouden.
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• De vertaling van de montage- en
gebruikshandleiding werd met een zo groot
mogelijke nauwkeurigheid gemaakt. Een
aansprakelijkheid voor vertaalfouten
aanvaarden wij echter niet. Maatgevend is de
bijgevoegde Duitse versie van deze montageen gebruikshandleiding.
• Het kopiëren van de montage- en
gebruikshandleiding, ook als uittreksel, is
slechts met schriftelijke toestemming van de
firma Dürr NDT toegestaan.
• De originele verpakking moet voor eventuele
retourleveringen worden bewaard. De
verpakking mag voor kinderen niet toegankelijk
zijn. Slechts de originele verpakking garandeert
een optimale bescherming van het apparaat
gedurende het transport. Indien het nodig is
het apparaat tijdens de garantietermijn terug te
sturen, is Dürr NDT niet aansprakelijk voor
transportschade die het gevolg is van een
gebrekkige verpakking!

1.3 Verwijdering van het apparaat
als afval
De EU-richtlijn 2002/96/EG - WEEE (Waste
Electric and Electronic Equipment) van 27 januari
2003 en de omzetting daarvan in nationaal recht
legt vast, dat producten aan bovengenoemde
richtlijn onderworpen zijn en binnen de Europese
Economische Ruimte naar een speciale
afvalverwijdering gebracht moeten worden.
Vragen over een vakkundige verwijdering van het
product kunt u richten tot Dürr NDT.

1.4 Gebruik volgens de
voorwaarden
Het Dürr röntgenfilm-ontwikkelapparaat
XR 24 NDT is uitsluitend bedoeld voor de
automatische ontwikkeling van röntgenfilms voor
industriële toepassingen. Gebruik volgens de
voorwaarden betekent ook dat de montage- en
gebruikshandleiding in acht wordt genomen en
dat de voorschriften voor installatie, bediening en
onderhoud worden nageleefd. Dit houdt verder in
dat alle wettelijke bepalingen op het gebied van
arbeidsomstandigheden en de verwijdering van
chemicaliën die van kracht zijn op de plaats waar
het apparaat wordt gebruikt, in acht worden
genomen.
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1.5 Het niet volgens de
voorwaarden gebruiken
Iedere andere vorm van gebruik geldt als het niet
volgens de voorwaarden gebruiken. Voor schade
die hieruit voortvloeit, aanvaardt de fabrikant
geen aansprakelijkheid. Het risico berust
uitsluitend bij de gebruiker.

1.6 Productbeschrijving
In het Dürr röntgenfilm-ontwikkelapparaat
XR 24 NDT doorloopt de belichte film
verschillende zones: ontwikkelaar / fixeer / spoelen droogzone.
Na inschakeling van het apparaat wordt het
ontwikkel- en fixeerbad op de ingestelde
badtemperatuur (bijv. 28 °C) gebracht (0,5 °C /
min.). Als de ingestelde temperatuur is bereikt, is
het apparaat gereed voor gebruik; als er een film
wordt ingelegd, start de XR 24 NDT automatisch
en wordt de film door het apparaat
getransporteerd. Zodra de knipperende tekst
“MACHINE BEZET” van het display verdwijnt,
kan er een volgende film c.q. kunnen er 2
intraorale films naast elkaar worden ingelegd.
Nadat de film het apparaat heeft doorlopen,
schakelt het automatisch over op de
stand-bymodus.

1.7 Gebruik van aanbouwapparatuur
Apparaten mogen uitsluitend aan elkaar of aan
delen van installaties worden gekoppeld, indien
gewaarborgd is dat de veiligheid van de bediener
en de omgeving hierdoor niet in gevaar komt.
Als uit de gegevens van de betreffende
apparatuur niet zonder meer blijkt of koppeling
zonder risico’s mogelijk is, dient de gebruiker na
te gaan of de vereiste veiligheid van de patiënt,
de gebruiker en de omgeving door de gewenste
koppeling niet in gevaar wordt gebracht. Hij kan
dit bijvoorbeeld doen door hiernaar te informeren
bij de betrokken fabrikanten of door het advies
van een deskundige in te winnen.

2. Veiligheid
2.1 Algemene
veiligheidsaanwijzingen
Het apparaat is door de firma Dürr NDT zo
ontwikkeld en geconstrueerd dat er bij gebruik
voor het doel waarvoor het bestemd is, vrijwel
geen risico’s bestaan. Toch voelen we ons
verplicht, de volgende veiligheidsmaatregelen te
beschrijven, zodat eventueel nog voorkomende
gevaren kunnen worden uitgesloten.
• Bij het gebruik van het apparaat moeten de ter
plekke geldende wetten en voorschriften in
acht genomen worden! Het is niet toegestaan
het apparaat om te bouwen of te veranderen. 
De firma Dürr NDT kan geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden voor
omgebouwde of veranderde apparaten. 
Vanwege een veilig gebruik van het apparaat
zijn exploitant en gebruiker voor het zich
houden aan de voorschriften en bepalingen
verantwoordelijk.
• De installatie moet door een vakman
uitgevoerd worden.
• De gebruiker moet zich voor ieder gebruik van
het apparaat overtuigen of het apparaat goed
functioneert en of het verder in orde is.
• De gebruiker moet vertrouwd zijn met de
bediening van het apparaat.
• Het product is niet bedoeld voor gebruik in
zones met explosiegevaar of verbranding
bevorderende atmosfeer.

2.2 Veiligheidsaanwijzingen ter
bescherming tegen elektrische
stroom

NL

• Het ontwikkelapparaat mag uitsluitend worden
aangesloten op een volgens voorschrift
geïnstalleerde contactdoos.
• Vóór het aansluiten van het apparaat moet
gecontroleerd worden, of de op het apparaat
aangegeven netspanning en netfrequentie
overeenkomen met de waarden van het
lichtnet.
• Vóór ingebruikname van het apparaat moeten
het apparaat en de kabels gecontroleerd
worden op beschadigingen. Beschadigde
kabels en aansluitingen moeten onmiddellijk
vervangen worden.
• Bij werkzaamheden aan het apparaat moeten
de betreffende elektrische
veiligheidsvoorschriften in acht genomen
worden.

2011/04/13
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3. Waarschuwingen en
symbolen

4. Leveringsomvang

In de montage- en gebruikshandleiding worden
de volgende aanduidingen en tekens gebruikt
om aan te geven dat de betreffende informatie
buitengewoon belangrijk is:

Type 1734-08 (230 V ~, 50-60 Hz)
Accessoires, compleet
1700-001-00

Instructies c.q. ge- en verboden ter
voorkoming van persoonlijk letsel of
omvangrijke materiële schade.
Waarschuwing voor gevaarlijke
elektrische spanning.
Speciale instructies voor een
economisch gebruik van het apparaat
en andere instructies.
CE-markering zonder notified body
number
Houd u aan de montage- en
gebruikshandleiding
Netschakelaar aan/uit
/

Parameters selecteren
Geselecteerde parameter bevestigen

Röntgenfilm-ontwikkelapparaat XR 24 NDT

4.1 Speciale accessoires
De onderstaande onderdelen behoren niet tot
de standaard leveringsomvang. 
Naar behoefte bestellen!
Waterslang met Aqua-Stop........... 1330-001-51
Regenereersysteem (230 V).......... 1734-820-00
Reservoir, 20 liter voor
ontwikkelaar................................. 1416-021-00
Reservoir, 20 liter voor fixeer......... 1416-011-00
Elektrische zekeringen
230 V, T 6,3A................................ 9000-115-25

4.2 Verbruiksmateriaal
NDT starter-set,
2x1,5 l ontwikkelaar, 2x1,5 l fixeer.CXB312A9940
NDT fixeer-set, 4x1,5 liter............CXB313A5740
NDT ontwikkelaar-set, 2x6 liter....CXB310A7540
NDT fixeer-set, 2x6 liter...............CXB311A7540
XR CLEANER NDT,dubbelverpakking,
Reinigingsspray voor
transportrol................................ CCB810C5540

Netschakelaar inschakelen
Netschakelaar uitschakelen

NL

's Morgens - waterkraan openen
's Avonds - waterkraan sluiten
28 x 24 h
eens per 4 weken chemicaliën verversen
Chemicaliën aftappen
Apparaat reinigen

6
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5. Technische gegevens
Röntgenfilm-ontwikkelapparaat XR 24 NDT
Type

1734-08

Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
50-60
Stroomopname (A)
4,0
Zekering (A)
T 6,3
Vermogen (W)
950
Thermisch vermogen
badverwarming (W)
400
drogen (W)
450
Opwarmtijd (min)
ca. 20 (0,5 °C/min)
Filmdoorlooptijd (min)
5:30 - 10:00
Badcirculatie
Ontwikkelaar (l/min)
ca. 1,8
fixeer (l/min)
ca. 2,0
Waterdoorstroming (l/min)
2
Waterdruk (bar)
min. waterdruk
2
max. waterdruk
6
Tankvolume (l)
Ontwikkelaar, fixeer
elk 5
Temperatuurbereik
Omgevingsvoorwaarden voor het
apparaat tijdens gebruik
+10 tot +28 °C
Optimale beeldkwaliteit
tot max. +28 °C
opslag en transport
-10 tot +60 °C
Luchtvochtigheid
tijdens gebruik
max. 80 %
opslag en transport
max. 95 %
Afmetingen (cm)
d=51, b=42, h=44
Gewicht (kg)

25

Beschermingstype

IP20

Beschermingsklasse

I

Overspanningscategorie

II

Keurmerk

2011/04/13
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CE-markering
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6. Schematische weergave van de werking van de XR 24 NDT
2

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

filminvoer
startklep
rollenpakket filminvoer
aandrijfas
rollenpakket ontwikkelaar/fixeer (E/F)
rollenpakket water
watertoevoer
rollenpakket droger
veiligheidsschakelaar “droger”
drogerverwarming
ventilator
aandrijfmotor
toerenteller
niveausensoren “water”
circulatiepomp (voor E en F)
waterklep
verwarmingselement
PTC-sensor

17
18
19
19a
20
21
22
D
F
W
A

16

overlooppijp F met afvoerstop
hefstang
fotocel beweegbaar bad
hefmotor
overlooppijp E met afvoerstop
beweegbaar bad
ontwikkelbad
fixeerbad
waterbad
netschakelaar
op display
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7. Werking van de
XR 24 NDT
Als er op de netschakelaar wordt gedrukt
(min. 2 seconden) licht het display op.
De opwarmfase voor het ontwikkel- en fixeerbad
begint. De tijd die nodig is voor het bereiken van
de juiste temperatuur, wordt aangegeven:
"WACHT . . MIN" (tekst knippert). Het apparaat
start tijdens de opwarmfase niet.

Parallel aan de badverwarming vindt de
badcirculatie plaats. Hierbij worden de
chemicaliën uit de ontwikkel- en fixeertank
(tankvolume in beide gevallen 5 liter) met behulp
van de circulatiepomp (14) naar het beweegbare
bad (22) gepompt.
Als de ingestelde temperatuur is bereikt, licht
het display op en verschijnt de tekst “MACHINE
KLAAR”. Het apparaat is nu “gereed voor
gebruik”. 
Zodra de temperatuur daalt tot meer dan 0,5 °C
onder de ingestelde waarde, worden het
verwarmingselement en de circulatiepomp (14)
weer ingeschakeld.
Als er een film wordt ingevoerd, gaat de
startklep (2) open en verschijnt de knipperende
tekst “MACHINE BEZET” op het display.
Tegelijkertijd wordt er een signaal gegeven
waardoor het beweegbare bad (22) wordt
neergelaten. De waterklep (15) gaat open en de
drogerverwarming (10), de aandrijfmotor (12) en
de circulatiepomp (14) (voor de circulatie van
het ontwikkel- en fixeerbad) worden gestart.
De doorlooptijd wordt gecontroleerd door een
toerenteller (12a).
Het omhoog en omlaag bewegen van het
beweegbare bad geschiedt door het draaien
van de schijf (aangedreven via de hefmotor (20))
en wordt gecontroleerd door de infraroodsensor
(19a).

Als de waterafvoer verstopt is, wordt er via een
niveausensor (13) een geluidssignaal gegeven. 
De waterklep (15) wordt gesloten en de
watertoevoer onderbroken.
Als de film is ingevoerd, gaat de startklep (2)
dicht. Zodra de knipperende tekst “MACHINE
BEZET” van het display verdwijnt, kan er een
volgende film c.q. kunnen er 6 intraorale films
naast elkaar worden ingelegd. 
Als er na beëindiging van het
filmdoorvoerproces (wordt aangegeven door
middel van een geluidssignaal) geen nieuwe film
wordt ingevoerd, beweegt het beweegbare bad
(22) omhoog (stand-by positie) “MACHINE
KLAAR”.
De aandrijfmotor (12) en de drogerverwarming
(10) worden uitgeschakeld en de waterklep (15)
wordt gesloten. In de stand-by positie is het
ontwikkel- en fixeerrollen-pakket (5) volledig
ondergedompeld in de chemicaliën. Daardoor
wordt vrijwel geheel voorkomen dat zich
neerslag op de rollen vormt.

7.1 Plaatsing van de printplaten
23 A bedieningsgedeelte
23 B besturingsgedeelte
23 C operationeel gedeelte

23 A

NL

23 B

23 C

Als het beweegbare bad (22) is neergelaten,
wordt de film in de ingestelde doorlooptijd
tussen de rollen door het ontwikkel- en
fixeerbad en door de spoel- en droogzone (8)
getransporteerd.
Tijdens het ontwikkelen van de film wordt er via
de watertoevoer (7) water in de spoelingzone
geleid. Via de afvoer loopt het water weer weg. 
Er vindt een continue waterdoorstroming van
ca. 2 l/min. bij een waterdruk van 2 bar plaats.
2011/04/13
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Montage
8. Opstelling
8.1 Opstellingsruimte
• Het ontwikkelapparaat XR 24 NDT mag
uitsluitend worden geïnstalleerd in een droge,
goed geventileerde ruimte.
• De ruimtetemperatuur mag in de winter niet
lager worden dan +10 °C en in de zomer niet
hoger dan +28 °C.
Stel het apparaat nooit bloot aan
directe zonnestraling! Gevaar voor
oververhitting van de chemicaliën of
voorbelichting van de films.

1
26

• De ruimte waar het apparaat wordt
geïnstalleerd, moet zijn voorzien van een
27
waterkraan (27) R3/4" met beluchter, een
waterafvoer (28) met geventileerd kunststof
stankslot en een geaarde contactdoos (26). 
De aanwezigheid van een wasbak vlakbij het
ontwikkelapparaat verdient aanbeveling.
De waterkraan (27) en de geaarde
contactdoos (26) moeten voor het
personeel dat met het apparaat werkt,
goed toegankelijk zijn. 
28 • Wij adviseren u de XR 24 NDT in een donkere
kamer te installeren.

NL

2

10

Storing
Draagbare, draadloze zend- en
ontvangstapparaten (nominaal
vermogen van 2 watt en meer)
mogen niet binnen een afstand van
2 meter tot het ontwikkelsysteem
XR 24 NDT gebruikt worden.

9000-608-25/30
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8.2 Plaatsingsmogelijkheden
• Plaats het ontwikkelapparaat op een
horizontaal, stabiel, vlak werkblad zonder
openingen op werkhoogte.
• Als de slangen door het werkblad naar
onderen worden geleid, moet het werkblad
hiervoor een opening hebben van ca. 7x10
cm.
• Houd extra ruimte vrij voor
onderhoudswerkzaamheden
en in verband met de ventilatie:
aan de achterkant moet minstens 10 cm en
links en rechts ca. 50 cm ruimte worden
vrijgehouden.

4
8.3 Plaatsing
• Haal de kunststof banden van de kartonnen
doos waarin het apparaat is verpakt, en
verwijder de doos door deze omhoog te
trekken.

D

• Verwijder alle losse onderdelen.
29

• Pak het apparaat aan de zijkant beet en zet
het op de daartoe bestemde plaats.
• In de buurt van het apparaat moeten zich
een wateraansluiting, een waterafvoer en
een geaarde contactdoos bevinden (max. 
afstand 1,5 m).

30 • Machine met een lichte helling, van ca. 0,3 °
naar het fixeerbad, opstellen (afbeelding 5).
De machinevoeten (29) met de
meegeleverde sleutel (30)
NL
dienovereenkomstig instellen.

5

2011/04/13
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9. Installatie
27

9.1 Wateraansluiting
• Controleer of er helder water uit de
waterkraan (27) komt.
Bij installatie dient de leiding altijd grondig
doorgespoeld te worden!

• Omdat de waterkwaliteit van regio tot regio
sterk uiteenloopt, moet er tussen de
waterkraan (27) en de waterslang (34) een
32
fijnfilter (32) gemonteerd worden.
33
Het fijnfilter (32) beschermt de
34
doorstroombegrenzer in de waterklep
van het apparaat tegen verontreiniging.
31

7

• Sluit de waterkraan (27).
• Sluit een kniestuk van 90° (33) aan op de
waterkraan (27) en monteer het fijnfilter (32)
(met de pijl in de doorstroomrichting) en de
35
dubbele nippel (31) hieraan.
Controleer of zich in de
schroefdraadaansluitstukken van de
waterslang (34) een zeefelement (34a)
en twee afdichtingen (34b) bevinden. 
• Sluit de waterslang (34) aan op de
watertoevoer (35) van het apparaat
(schroefdraadaansluitstuk met zeefelement) en
op de dubbele nippel (31).
34

34a
34b

NL

8
9.2 Aansluiten van de waterafvoer
• De waterafvoer moet beslist worden
aangesloten op een beluchte sifon.
• Leg de afvoerslang (36) zodanig dat hij op
ieder punt afloopt in de richting van de sifon:
kort de slang in op de juiste lengte.
36

9
12
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Bij het leggen van de afvoerslangen
dienen de volgende punten in acht
genomen te worden:
- Zorg ervoor dat de afvoerslangen
niet doorhangen!
- De slangen mogen geen vernau
wingen hebben en niet te kort zijn.!
• Smeer het uiteinde van de slang aan de
buitenkant in met UHU-plast.
• Schroef de schroefmof (37) op de slang en
bevestig de mof met een slangklem (38) aan
het aansluitstuk van de sifon (25).
37
38
25

10

40
41

• Zet de afvoerslang met slangklemmen,
schroeven en pluggen vast.

9.3 Aansluiten van de ontwikkelaar
en fixeer-afvoerslang
• Zet de 10 liter opvangtanks (39) voor
ontwikkelaar (zwarte vulpeilmarkering) en
fixeer (rode vulpeilmarkering) goed zichtbaar
en zo dat ze niet kunnen omvallen onder het
apparaat.
• Leg de slangen (40) zodanig dat ze op ieder
punt aflopen.
• Kort de slangen in op de juiste lengte.
• Steek de slang voor de ontwikkelaar (zwarte
markering) in de zwarte dop (41).

max. 3 cm

• Schroef de dop (41) vast op de opvangtank
(39) voor de ontwikkelaar.
39

11

fixeer

43

• Bevestig de slang voor het fixeer (rode
markering) op dezelfde manier op de
opvangtank voor het fixeer. 
Leeg de opvangtanks zodra de
NL
vulpeilmarkering (43) is bereikt,
omdat ze anders kunnen overlopen!
Behandel verbruikte ontwikkelaar
en verbruikt fixeer volgens de
regionale voorschriften!!
In Duitsland en in verschillende
andere landen dienen
röntgenchemicaliën als speciaal
afval behandeld te worden.

41

39
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44

45

10. Voordat het apparaat in
gebruik wordt genomen
10.1 Apparaat reinigen
• Haal het deksel van het apparaat. 

8

• Verwijder de drijvende deksels van het
ontwikkel- en fixeerbad.
• Open de groene vergrendelkleppen (44) en
sluitingen (45).

11
13
• Klap het drogerpakket (8) naar achteren.
8

• Haal de rollenpakketten voor water (6) en
ontwikkelaar/fixeer (5) uit het apparaat.
• Klap het display (90) omhoog.

6
5

3
90

NL

14
• Het display kan ook van het apparaat worden
afgetild en links van de XR 24 NDT worden
neergelegd.
• Haal het rollenpakket filminvoer (3) uit het
apparaat.
90

15
14

9000-608-25/30
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• Druk de clips aan de zijkant opzij en verwijder
het beweegbare bad (22).
22

• Reinig de rollenpakketten, het beweegbare
bad en de tanks met een vochtige spons.

"Vullen van de tanks met chemicaliën"
en
"Rollenpakketten in het apparaat
zetten"
zie het hoofdstuk GEBRUIK

16

11. Aansluiting op het
elektriciteitsnet

61

17

2011/04/13

Het apparaat is uitgevoerd voor
een netspanning van 230 V (zie
het typeplaatje). Controleer voor
aansluiting van de netkabel altijd
eerst of de vereiste netspanning
aanwezig is, omdat het apparaat
anders beschadigd kan raken.
Gebruik het meegeleverde Dürr
netsnoer.
Het apparaat mag uitsluitend
in gesloten toestand - met
gemonteerde zijplaten en met deksel
- op het elektriciteitsnet worden
aangesloten.

• Steek de netstekker (61) aan de ene kant van NL
de kabel in het apparaat en die aan de andere
kant van de kabel in de contactdoos.

9000-608-25/30
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1734-215-50

12.2

NL

1700-221-00

12.1
U1
U2
U3
U4
R1
X5
M1
fotocel kap
fotocel kap
fotocel beweegbaar bad
fotocel filminvoerklep
temperatuursensor "badtemperatuur"
niveausensor "water"
toerentalsignaalgever

12. Schakelschema's

12.1 Printplaat bedieningsgedeelte
12.2 Printplaat besturing
(zie ook punt 7, pos. 23 C)
23 B

23 A

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

12.3
M1
M2
M3
M4
R1
R2
Y1
X1/X2
X3
rollenaandrijving
ventilator
circulatiepomp
motor beweegbaar bad
badverwarming
drogerverwarming
waterklep
stekker
regenereersysteem

12.3 Printplaat operationeel
gedeelte 230 V
(zie ook punt 7, pos. 23 C)

23 C

NL
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13. Inbedrijfstelling
De doorlooptijd van het ontwikkelapparaat XR
24 NDT heeft 3 instelmogelijkheden. In de
fabriek zijn de volgende waarden ingesteld:
10:00 min - programma REG. GRAIN
8:00 min - programma MID. GRAIN
5:30 min - programma FINE GRAIN
Belangrijk: bij deze korte doorlooptijden zijn
röntgenfilms niet archiveerbaar.
Bij gebruik van filmtypes waarvoor andere
doorlooptijden nodig zijn, kunnen de waarden
afhankelijk van de te verwerken films worden
aangepast.
- temperatuur ontwikkel-/fixeerbad 28 °C
- drogervermogen 30%
De films dienen droog uit het apparaat te
komen. Pas het drogervermogen afhankelijk
van het type film aan.
Voor een programmaoverzicht wordt verwezen
naar het hoofdstuk Gebruik.
Het apparaat mag uitsluitend
in gesloten toestand - met
gemonteerde zijplaten en met deksel
- op het elektriciteitsnet worden
aangesloten!

Als het apparaat met de netschakelaar
wordt aangezet, start het altijd met het
programma “REG. GRAIN”, d.w.z. na
uitschakeling wordt het altijd op “REG. 
GRAIN” gereset.

NL

18

De bedieningsinstructies voor de
gebruiker op het display worden
behandeld in hoofdstuk "GEBRUIK",
punt 15.
Een compleet processchema van de
servicemodus is te vinden in het
hoofdstuk “Onderhoud” in paragraaf
19.6.
Voor de eerste keer ontwikkelen van
een film moet het beweegbare bad
in het ontwikkelaar- en fixeerbad tot
aan de overloop gevuld zijn, anders
kan het ontwikkelen van de film
mislukken.
Voor het aanmengen van de
chemicaliën altijd koud water
gebruiken.
Het ontwikkelsysteem mag
nooit worden gebruikt zonder
rollenpakketten!
Zonder rollenpakketten kunnen de
ontwikkelaar en het fixeer onder druk
recht uit het ontwikkelapparaat omhoog
spuiten.
De chemicaliën prikkelen de ogen
en de huid en kunnen ernstig
oogletsel veroorzaken.
Zonder ontwikkel- en fixeerrollenpakket
kunnen de chemicaliën niet in de tanks
worden teruggeleid.
Ook bestaat het risico dat de
chemicaliën met elkaar vermengd
worden.
Gebruik het ontwikkelapparaat
nooit zonder vloeistoffen
(chemicaliën, water), omdat de
verwarmingsregeling dan kan
uitvallen.

9000-608-25/30
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13.1 Instellingen/servicemodus
voor de technicus
• Servicemodus verlaten
Zet het apparaat met de netschakelaar
uit (min. 2 sec. ingedrukt houden).

•
  Open de waterkraan.
• Controleer het apparaat en de aansluitingen
op eventuele lekkages.
• Servicemodus starten
+
(min. 4 s). 
Druk tegelijkertijd op
Het apparaat staat nu in de servicemodus.

• Stel de parameters, zoals bijv. taal,
netfrequentie, enzovoorts, op het display in
aan de hand van het processchema:

• Servicefunctie selecteren Selecteer de
gewenste servicefunctie met de toetsen
en
• Instellingen wijzigen
Wijzig de parameterwaarden met
Bevestig de nieuwe waarde door
ingedrukt te houden.

of
1 sec. 

• *1 Ingestelde taal, frequentie of waarde
verschijnt eerst bij het opnieuw inschakelen
*2 Basisinstellingen af fabriek

V 1.0
DEUTSCH?
[ENTER]=OK

ENGLISH?
[ENTER]=OK

50 Hz?
[ENTER]=OK

60 Hz?
[ENTER]=OK

FRANCAIS?
[ENTER]=OK

1

Waardeverandering met
stappen van 5 en 5%, met

PROGRAMMA REG.GRAIN?
[ENTER]=OK

PROCES 10:00
[ENTER]=OK

DROGER 30%
[ENTER]=OK

PROGRAMMA MID.GRAIN?
[ENTER]=OK

PROCES 8:00
[ENTER]=OK

DROGER 30%

PROGRAMMA FINE GRAIN?

PROCES 5:30
[ENTER]=OK

DROGER 30%
[ENTER]=OK

[ENTER]=OK

[ENTER]=OK

1

Andere talen …

en

in
bevestigen.

2

2

2

PARAMETER?
[ENTER]=OK
19.6

2011/04/13
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NL

13.2 Temperatuur van de
ontwikkelaar controleren
De volgende werkwijze is niet
universeel, maar geldt bijvoorbeeld voor
Duitsland.
Houd u aan de in uw land geldende
voorschriften!
en wacht tot het
• Schakel het apparaat in
ontwikkelbad is opgewarmd, zie ook
paragraaf "15.1 's Morgens of voordat de
praktijk opengaat"
• Schakel het apparaat uit om de temperatuur
van de ontwikkelaar te controleren.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Sluit de waterkraan.

21

• Haal het deksel van het apparaat.
• Meet de temperatuur van de ontwikkelaar
(links vooraan op een diepte van ca. 20 cm).
De temperatuur van de ontwikkelaar moet
+28 °C +/- 0,5 °C zijn.
• Plaats het deksel terug, steek de netstekker in
het stopcontact, open de waterkraan en
schakel de machine met
in.

NL

20
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14. Transport
27

31

Als u het ontwikkelapparaat gaat transporteren,
dient u de onderstaande instructies op te
volgen:
Het ontwikkelapparaat mag alleen
met lege tanks getransporteerd
worden.
• Zet het apparaat uit door op de netschakelaar
te drukken.
• Sluit de waterkraan (27).
• Haal de stekkers van de netkabel uit de
geaarde contactdoos en het apparaat.
• Schroef de waterslang (31) los van de
machine en de waterkraan (27).

22

• Giet de chemicaliën uit de opvangtanks (39) in
de verzameltanks (63).
• Laat de chemicaliën uit de tanks in de
opvangtanks (39) lopen, zie paragraaf 16.1.1.

39 • Reinig het apparaat, zie paragraaf 10.1.

63

23

NL

14.1 Afvoerslangen loskoppelen
• Koppel afvoerslang (35) los.
• Koppel de slangen van de opvangtanks (39)
voor de ontwikkelaar en het fixeer los. Let er
daarbij op dat er geen chemicaliën uit de
slangen druppelen.
35

14.2 Bescherming tegen
beschadigingen
• Bescherm het ontwikkelapparaat tegen
mechanische belasting en beschadigingen.
• Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het
transport niet ongecontroleerd kan bewegen.
39

24
2011/04/13
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• Instrueer het transportpersoneel.

21

Gebruik
netschakelaar
bevestigingstoets
,

"Bladeren in menu"

Programmaoverzicht

De programma's FINE GRAIN, MID. GRAIN en
REG. GRAIN zijn in de fabriek ingesteld op
bepaalde waarden (zie hierna); ze kunnen
echter ook door de technicus individueel worden
aangepast.
REG. GRAIN - procestijd: t=10min
- badtemperatuur: T=28 °C
- drogervermogen: 30%
MID GRAIN - procestijd: t=8min
- badtemperatuur: T=28 °C
- drogervermogen: 30%
FINE GRAIN - procestijd: t=5min30sec
- badtemperatuur: T=28 °C
- drogervermogen: 30%
De films dienen droog uit het apparaat te
komen. Pas het drogervermogen afhankelijk
van het type film aan.
Iedere keer wanneer het apparaat met de
netschakelaar wordt ingeschakeld, start
NL
het met het programma "MID. GRAIN",
d.w.z. na het uitschakelen wordt het
automatisch op "MID. GRAIN" gereset.

Service- / storingsmeldingen

Zie hiervoor paragraaf 17.1 "Storingsmeldingen
op het display met geluidssignaal".
SERVICE INTERVAL
BEREIKT!

VOOR OPENEN
STEKKER ERUIT

Alleen indien door
technicus geactiveerd!

STORING WATER TE
LAAG!
STORING WATER TE
HOOG!
STORING
ROLLENAANDRIJVING

22

15. Bediening
Lees voordat u met het apparaat gaat werken,
de volgende punten aandachtig door en houd u
hieraan:
Het ontwikkelsysteem mag
nooit worden gebruikt zonder
rollenpakketten!
Zonder rollenpakketten kunnen de
ontwikkelaar en het fixeer onder druk
recht uit het ontwikkelapparaat omhoog
spuiten.
De chemicaliën prikkelen de ogen
en de huid en kunnen ernstig
oogletsel veroorzaken.
Zonder ontwikkel- en fixeerrollenpakket
kunnen de chemicaliën niet in de tanks
worden teruggeleid.
Ook bestaat het risico dat
de chemicaliën met elkaar
vermengd worden. Gebruik het
ontwikkelapparaat nooit zonder
vloeistoffen (chemicaliën, water),
omdat de verwarmingsregeling dan
kan uitvallen.
Om er zeker van te kunnen zijn dat de
beeldkwaliteit constant is, dient het
apparaat dagelijks ingeschakeld te
worden.
Ook dient ervoor gezorgd te worden dat de
omgevingstemperatuur van het apparaat niet
hoger is dan de temperatuur van het
ontwikkelbad!
Stand-by-modus
Als er zich geen films meer in het apparaat
bevinden, gaat het in de stand-by-modus staan.
In deze modus is het apparaat gereed voor
gebruik en wacht het op het moment waarop er
een film wordt ingevoerd.
Controleer voordat u een film invoert, of het
juiste programma geselecteerd is!
9000-608-25/30
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15.1 ‘s Morgens of voordat de
praktijk opengaat
•

Open de waterkraan.

• Schakel het apparaat in:
•
Druk de netschakelaar ca. 2 sec. in
tot er een geluidssignaal te horen is.

>> DURR NDT<<
T XR 24 NDT  V.. T
OPWARMFASE
WACHT   .. MIN



1 Het display licht op. Het beweegbare bad
beweegt zich automatisch naar de juiste positie,
ca. 30 sec.



2 Het apparaat bevindt zich in de opwarmfase. 
Deze houdt aan tot het ontwikkelbad de juiste
temperatuur heeft. Opwarmtijd: 0,5 °C/min. 
Gedurende de opwarmfase knippert de tekst
"WACHT .. MIN"



<MID. GRAIN>  8:00
MACHINE GEREED
t

3 Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt,
licht het display op
Het apparaat is gereed voor gebruik.
Er kan een film worden ingevoerd.
Programma MID. GRAIN is geselecteerd. Als u
een ander programma wenst, kunt u met toets
naar programma REG. GRAIN of FINE
GRAIN overschakelen.
4 Laat dagelijks voor het begin van het werk 2
reinigingsfilms door het apparaat lopen.

<MID. GRAIN>  8:00
MACHINE BEZET



5 Als er een film is ingevoerd, knippert de tekst:
"MACHINE BEZET" op het display. Zodra de
knipperende tekst verdwenen is, kan de
volgende film worden ingevoerd.
Naast elkaar kunnen er 2 intraorale films
tussen de markeringen worden
geschoven, zie ook afbeelding 25.
NL



6 Op het display wordt aangegeven hoe lang de
film nog in het apparaat blijft (automatische
terugtelling).
Als de film naar buiten komt, klinkt er een
geluidssignaal.

<MID. GRAIN>  8:00
MACHINE BEZET



7 Als er geen nieuwe film in het apparaat wordt
ingevoerd, beweegt het beweegbare bad zich
naar de “stand-by”-positie.

<MID. GRAIN>  8:00
MACHINE GEREED



8 De machine staat in de “stand-by”-modus. Op
het display verschijnt de tekst: “MACHINE
KLAAR”.
Nog niet ontwikkelde films mogen
niet op het apparaat worden gelegd,
omdat het LCD-display verkeerde
belichtingen kan veroorzaken.

<MID. GRAIN>  8:00
RESTTIJD  ..MIN

Programma wisselen:
zie volgende bladzijde

2011/04/13
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Programma wisselen
REG.GRAIN 10:00
MACHINE KLAAR

PROCES 10:00
[ENTER]=EINDE

BAD-TEMP. 28.0°C
[ENTER]=EINDE

MID.GRAIN 8:00
MACHINE KLAAR

PROCES 8:00
[ENTER]=EINDE

BAD-TEMP. 28.0°C
[ENTER]=EINDE

DROGER 30%
[ENTER]=EINDE

FINE GRAIN 5:30
MACHINE KLAAR

PROCES 5:30
[ENTER]=EINDE

BAD-TEMP. 28.0°C
[ENTER]=EINDE

DROGER 30%
[ENTER]=EINDE

Raadpleeg bij storingsmeldingen
paragraaf 17.1 "Storingsmeldingen
op het display"

DROGER 30%
[ENTER]=EINDE

• Er kunnen 2 intraorale films naast elkaar
tussen de markeringen worden geschoven. 
Let erop dat u het markeringspunt naar u toe
houdt.
• Schakel als u snel over een controlefoto wilt
beschikken over naar het programma “FINE
GRAIN” (korte procestijd: 5:30 min.).

15.2 ‘s Avonds of na
werkbeeindiging
•

Zet het apparaat met de
netschakelaar uit.

•

Sluit de waterkraan.

15.3 Onderbreking van het gebruik
gedurende meer dan 1 week:
• Tap de chemicaliën af.
• Reinig de tanks en de rollenpakketten en
laat ze droog staan, zie paragraaf 16.1.1

NL

25

15.4 Aanbevolen films
Badtemperatuur: 28 °C
Drogervermogen: 30 %

6

3

26
24

Fabrikant

Type film

Procestijd

Agfa

Structurix D2, D3 Film

8

Agfa

Structurix D3SC Film

8

Agfa

Structurix D4-D8 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. Onderhoud
60 Eens per 2 maanden
Ververs de chemicaliën.
Reinig de tanks en de rollenpakketten.
Vul de tanks met chemicaliën,
61 zie paragraaf 16.1
• Controleer of de donkere kamer lichtdicht is!

16.1 Chemicaliën verversen
91

16.1.1 Chemicaliën aftappen
• Zet het apparaat uit door op de netschakelaar
te drukken.
• Haal de netstekker (61) uit de geaarde
contactdoos.

27

• Haal het deksel (60) van het apparaat.
• Controleer of de opvangtanks (39) leeg zijn en
leeg ze zo nodig in de verzameltanks (63).
39

Het is van belang dat de opvangtanks
leeg zijn, omdat anders het risico
bestaat dat ze overlopen als de
chemicaliën uit de tanks worden
afgetapt.
• Haal de drijvende deksels uit het ontwikkel- en
fixeerbad, laat ze uitdruipen en leg ze apart.

63

• Schroef de kleine stoppen uit het beweegbare
bad en schroef daarna de grote stoppen uit
de tanks.
• Leeg de opvangtanks.
• Schroef de doppen van de opvangtanks los
en hang de uiteinden van de slangen in een
neutrale bak.

28
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Hierdoor wordt voorkomen dat er
NL
tijdens het reinigen water in de opvangof verzameltanks terechtkomt.

9000-608-25/30

25

44

45

De reiniging en het aanmaken van de
chemicaliën zoals hier beschreven, geldt
bij gebruik van Dürr XR 24 NDT
chemicaliën.
Als er vreemde chemicaliën gebruikt
worden, dan dienen de gegevens van
de fabrikant in acht genomen te
worden!

8
16.1.2 Tanks en rollenpakketten reinigen
• Open de groene vergrendelkleppen (44) en
sluitingen (45).
• Klap het drogerpakket (8) naar achteren.

29
11
• Klap het display omhoog.
• Haal het water- (6) en het filminvoerpakket (3)
uit het apparaat.

6

3

NL

30

5

• Til het ontwikkel- en fixeerpakket (5) omhoog
en kantel het, zodat de chemicaliën eraf
druppelen.

31
26
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Ù

• Leg de rollenpakketten in een wasbak, spuit
ze in met reinigingsspray en laat de spray ca. 
10 min. inwerken.
22 • Druk de clips aan de zijkant opzij en verwijder
het beweegbare bad (22).
• Maak het beweegbare bad (22) onder warm
stromend water (min. 40 °C) goed schoon.

Ù

• Spoel de rollenpakketten goed af onder warm
stromend water.
• Schroef de grote stoppen (18, 21) op de tanks.
• Vul eerst de fixeertank, afbeelding 33.

• Vul de ontwikkeltank met water.
• Plaats het ontwikkel- en fixeerpakket terug in
het apparaat.
Gebruik het ontwikkelapparaat
niet zonder het rollenpakket
ontwikkelaar/fixeer.
Zonder dit rollenpakket spuit
het water recht uit het apparaat
omhoog, doordat het water niet in
de tanks teruggeleid kan worden.
Hierdoor bestaat er kans op
oogletsel!

32

• Sluit de groene vergrendelkleppen en sluitingen.

• Klap het display terug.
• Plaats het deksel (60) terug op het apparaat.
• Steek de netstekker (61) in het stopcontact en
zet het apparaat aan door op de
netschakelaar te drukken.
• Start het apparaat door bijv. een reinigingsfilm
in de filminvoer (1) te schuiven tot de startklep
geactiveerd wordt; laat de film in deze positie
ca. 4 min. liggen.

33

• Laat het apparaat ca. 8 min. lopen (daardoor
worden de slangen en de circulatiepomp
automatisch gereinigd).
60

• Zet het apparaat na ca. 10 min. uit door op de
netschakelaar te drukken en haal de
netstekker (61) uit het stopcontact.
• Haal het deksel (60) van het apparaat.
• Klap het display omhoog.
• Open de groene vergrendelkleppen en sluitingen.

• Til het ontwikkel- en fixeerpakket omhoog, laat
het uitdruipen en haal het uit het apparaat.

1

• Schroef de grote stoppen voor de
ontwikkelaar (21) en het fixeer (18) los uit de
tanks en laat het water weglopen.

34
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16.1.3 Vullen van de tanks met chemicaliën
18

• Schroef de grote stoppen voor de ontwikkelaar
(21) en het fixeer (18) op de tanks.

21

• Sluit de slangen voor de ontwikkelaar en het
fixeer weer aan op de opvangtanks.
• Plaats de scheidingswand (52) tussen de
ontwikkel- en de fixeertank.

52

35

De chemicaliën zijn schadelijk voor
de gezondheid c.q. irriterend. Ze
prikkelen de ogen en de huid. Kans op
ernstig oogletsel. Irreversibele schade
is mogelijk.
Draag bij het vullen van de tanks
met chemicaliën beschermende
handschoenen en een veiligheidsbril.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk
grondig met water afspoelen en een
arts raadplegen.
Was na voltooiing van de
werkzaamheden uw handen onder
stromend water.
Raadpleeg ook de veiligheidsvoorschriften op
het internet en houd u hieraan: http://www.
duerr.de of vraag deze direct aan bij Dürr NDT.
Gebruik van vreemde chemicaliën
Als er vreemde chemicaliën gebruikt
worden, dan dienen de gegevens van de
fabrikant in acht genomen te worden.
Ontwikkelapparaten waarin reeds vreemde
chemicaliën gebruikt zijn, kunnen op ieder moment
op Dürr XR 24 NDT chemicaliën omgeschakeld
worden. 
Er dient op gelet te worden dat de tanks vóór de
omschakeling zorgvuldig gereinigd moeten worden
(volgens de gegevens van de fabrikant van de
vreemde chemicaliën).

NL
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Gebruik van Dürr XR 24 NDT
chemicaliën
Dürr NDT gebruikt voor de ontwikkelen
fixeerchemicaliën o.a. natuurlijke bestanddelen. Van het gebruik van stoffen
zoals hydrochinon of aldehyde is afgezien.
Dit reduceert de vervuiling van het apparaat en
daarmee de duur van de reiniging.
Mengverhoudingen
1,5 l concentraat geven gemengd met water
5 l gebruiksklare oplossing
6 l concentraat geven gemengd met water
20 l gebruiksklare oplossing
1,5 liter chemicaliën in de tanks van het
ontwikkelapparaat

37
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1. Vullen van de fixeertank (F) (afb. 36)
De inhoud van de 1,5 liter fles (fixeerconcentraat)
voorzichtig in de tank gieten (spatten wegens
chemicaliënvermenging vermijden) en tot de
bovenste markering (54) met koud water bijvullen.
9000-608-25/30
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F

D

2. Vullen van de ontwikkeltank (D) (afb. 37)
De inhoud van de 1,5 liter fles
(ontwikkelaarconcentraat) voorzichtig in de tank
55 gieten (spatten vermijden) en tot de bovenste
markering (54) met koud water bijvullen.
6 liter chemicaliën in de 20 liter tanks
Er zijn 2 lege, gereinigde 20 liter tanks (55)
nodig: voor fixeer en ontwikkelaar.
• 6 liter fixeer (F) concentraat in het reservoir
gieten en met koud water tot 20 liter bijvullen.
• 6 liter ontwikkelaar (D) concentraat in het
reservoir gieten en met koud water tot 20 liter
bijvullen.
• Doe de deksel op elk van de tanks en meng
de inhoud.

38

1. Vullen van de fixeertank (F) (afb. 40)
• Giet met behulp van een goed hanteerbare
tank met uitgietopening (56) het fixeer
voorzichtig in de fixeertank van de machine en
vul de tank tot de bovenste markering (54)
(zonder te spatten om vermenging van de
chemicaliën te voorkomen). 
2. Vullen van de ontwikkeltank (D) (afb. 41)
• Giet met behulp van een goed hanteerbare
tank met uitgietopening (56) de ontwikkelaar
voorzichtig in de ontwikkeltank van de
machine en vul de tank tot de bovenste
markering (54) (zonder te spatten).

F

D

• Bewaar de resterende chemicaliën in de 20
liter tanks in het donker tot ze weer gebruikt
gaan worden.
• Spoel de lege tanks en de tanks voor het
omgieten om met water en bewaar ze voor
een volgend gebruik.

39
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• Haal de scheidingswand uit het apparaat.
• Plaats het beweegbaar bad (22) in het
apparaat.
60

• Schroef de kleine stoppen in het beweegbare
bad.
16.1.4 Rollenpakketten in het apparaat
zetten

59
6

5
58

3
22
44
8
45

NL
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Het ontwikkelapparaat mag
nooit worden gebruikt zonder
rollenpakketten!
Zonder rollenpakketten kunnen de
ontwikkelaar en het fixeer onder druk
recht uit het ontwikkelapparaat omhoog
spuiten.
De chemicaliën prikkelen de ogen
en de huid en kunnen ernstig
oogletsel veroorzaken.
Zonder ontwikkel- en fixeerrollenpakket
kunnen de chemicaliën niet in de tanks
worden teruggeleid.
De kans bestaat dat de chemicaliën
in de ogen terechtkomen. Ook is
het mogelijk dat de chemicaliën
vermengd worden.
• Plaats het drogerpakket (8) in het apparaat en
klap het naar achteren.
• Plaats achtereenvolgens de rollenpakketten
voor water (6), ontwikkelaar/fixeer (5) en
filminvoer (3) in het apparaat. Zorg ervoor dat
de geleidingen in elkaar grijpen. Draai zo
nodig aan het aandrijftandwiel (58) tot dit
goed in de wormschroef op de aandrijfas
grijpt.
• Klap het drogerpakket (8) naar voren.
• Sluit de groene vergrendelkleppen (44) en
sluitingen (45).
• Leg de drijvende deksels (59) voor het
ontwikkel- en fixeerbad in het apparaat.
• Klap het display terug c.q. breng dit weer op
zijn plaats.
• Plaats het deksel (60) terug op het apparaat. 
Zorg ervoor dat de onderkant van het deksel
goed in de geleidingen in de afdekplaten aan
de zijkanten van het apparaat komt te vallen.
• Steek de netstekker in het stopcontact.

30
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Opsporen van fouten
17. Tips voor gebruikers
Als het met behulp van de informatie in dit hoofdstuk niet lukt om optredende problemen op te
lossen, neem dan voor verdere ondersteuning contact op met de technici van de
klantenservice. 

Fout

Mogelijke oorzaak

Oplossing

1. Geheel buiten
werking

• Netkabel niet goed aangesloten
• Deksel niet aangebracht

• Steek de ene kant van de netkabel aan de
achterkant in het apparaat en de andere kant
in de geaarde contactdoos

• Netschakelaar te kort ingedrukt

• Zet het deksel goed op het apparaat
• Houd de netschakelaar min. 2 sec. ingedrukt

2. Films te licht

• Ontwikkelaar op

• Ververs de chemicaliën (zie paragraaf 16.1)
• Controleer de regenereerhoeveelheid.

• Opnameapparaat heeft de film te
kort belicht

• Stel het opnameapparaat in op de juiste
belichtingstijd (indien mogelijk)

• Temperatuur ontwikkelbad te laag

• Door een technicus laten controleren en
eventueel instellen.

• Opnameapparaat heeft de film te
lang belicht

• Stel het opnameapparaat in op de juiste
belichtingstijd (indien mogelijk)

• Temperatuur ontwikkelbad te hoog

• Door een technicus laten controleren en
eventueel instellen.

• Film niet goed gefixeerd

• Controleer of het fixeer nog in orde is: beweeg
een D4 film gedurende ca. 56 sec. in het fixeer
heen en weer. Als de film transparant wordt, is
het fixeer in orde. Als de sluiers niet
verdwijnen, moeten de chemicaliën ververst
worden (zie paragraaf 16.1 e.v.)

• Film ontwikkeld in het programma
FINE GRAINE (met procestijd 5:30)

• Selecteer een programma met een langere
procestijd. Let op de doorvoertijd van de film.

• Lichtinval in de donkere kamer,
bijv. door het sleutelgat

• Controleer de donkere kamer op
lichtdichtheid en dicht hem zo nodig af

• Dokalamp onjuist gemonteerd
of verkeerde lichtrichting

• De lamp mag alleen indirect op de film
schijnen

6. Groenbruinige
sluiers op de
film

• Chemicaliën op

• Ververs de chemicaliën

7. Golven op de
film

• Chemicaliënvermenging

• Ontwikkelaarbad opnieuw aanmengen

3. Films te donker

4. Geelgroene
sluiers op de
film

NL

5. Donkere sluiers
op de film
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Storing/fout

Mogelijke oorzaak

Oplossing

8. Te zware
grondsluier op
de film

• Film te oud

• Controleer de vervaldatum

• Film onjuist bewaard

• Zorg voor de juiste opslagcondities en
let op de vervaldatum c.q. de gegevens
van de fabrikant op de filmverpakking.
Door verstrooide straling
kunnen de films worden
voorbelicht.
Eventueel kan er een
scheidingswand met een
loden schot tussen de
röntgenapparatuur en het
ontwikkelapparaat worden
geplaatst.

• Temperatuur van het
ontwikkelbad te hoog door te
hoge ruimtetemperatuur

• Verlaag de ruimtetemperatuur

17.1 Storingsmeldingen op het display met geluidssignaal
Verdere informatie
volgt ...

Displaytekst

VOOR OPENEN
STEKKER ERUIT

SERVICE INTERVAL
BEREIKT!

Oorzaak

Aan het begin van en/of
Veiligheidsrelais op de
tijdens het ontwikkelproces printplaat defect

Het is tijd voor
onderhoud.

Maak een afspraak met de
servicedienst voor een
onderhoudsbeurt; Apparaat kan
gewoon worden gebruikt.

Na het inleggen van een

De watertoevoer naar

Controleer of de waterkraan
geopend en/of de toevoerslang
aangesloten is

Aan het begin van en/of

De waterafvoer is

Verhelp de verstopping of
controleer of de waterafvoerslang
goed is gelegd (waterzak). 
Apparaat kan pas na het verhelpen
van de storing weer worden
gebruikt.

STORING WATER TE tijdens het ontwikkelproces verstopt, slecht gelegd
HOOG!
of niet belucht.
Elektr. brugvorming
door verkalkte
niveausensoren.

2011/04/13

Maak een afspraak met de
servicedienst voor een
onderhoudsbeurt. Apparaat kan
gewoon worden gebruikt.
Trek voor het openen de stekker uit
het stopcontact!

Na inschakeling van de
machine

STORING WATER TE film met een vertraging van het waterbad is
LAAG!
onderbroken
ca. 35 sec.

STORING
ROLLENAANDRIJVIJVING

Oplossing

Aan het begin van en/of
tijdens het
ontwikkelproces

9000-608-25/30

Toerentalsignaal van de
motor onderbroken,
kabel of stekker mogelijk
defect

NL

Maak een afspraak met de
servicedienst voor een
onderhoudsbeurt; Fout tijdens het
ontwikkelen van de film: film wordt
alleen bij kortste procestijd (5:30
min.) getransporteerd. ! Fixatie
onvoldoende !

33

18. Tips voor technici

zie ook hoofdstuk 19 “Tips voor het oplossen van problemen”

Fout

Mogelijke oorzaak

Oplossing

1. Geheel buiten
werking

• Zekering van de huisinstallatie
defect

• Controleer de zekering en vervang hem zo
nodig

• Zekering van het apparaat defect

• Controleer de zekering en vervang hem zo
nodig (zie paragraaf 19.8)

• Waterklep verstopt of defect

• Controleer de waterklep en vervang hem
zo nodig (zie paragraaf 19.10)

• Watertoevoer verstopt

• Reinig het fijnfilter c.q. het filterelement in
de waterslang

2. Geen toevoer
van vers water

• Niveausensoren verkalkt (elektr. 
brugvorming)
3. Temperatuur
van de
ontwikkelaar
niet goed

4. Films te licht

• Reinig de niveausensoren (zie paragraaf
19.12)

• Verwarmingselement defect

• Vervang het verwarmingselement en de
PTC-sensor (zie paragraaf 19.9)

• Lucht in het systeem,
circulatiepomp niet ontlucht. 
(als het apparaat is gevuld met
water of chemicaliën van ca. 20
°C, start de machine zonder
voorverwarming)

• Ontlucht de circulatiepomp door het
apparaat een aantal keren achterelkaar
te starten. Netschakelaar AAN /UIT.

• Temperatuur ontwikkelaar te laag • Vervang het verwarmingselement en/of
de PTC-sensor (zie paragraaf 19.9)
• Meet de temperatuur en voer in het
servicemenu "Kalibratie?" in

5. Films te donker

NL

6. Geelgroene
sluiers op de
film

7. Groenbruinige
sluiers op de
film

• Temperatuur ontwikkelaar te
hoog of
verwarmingselement defect

• Vervang het verwarmingselement en/of
de PTC-sensor (zie paragraaf 19.9)
• Meet de temperatuur en voer in het
servicemenu "Kalibratie?" in

• Geen chemicaliën in ontwikkel-/
fixeerrollenpakket (badniveau te
laag)

• Controleer het profiel van de
afdichtingslippen en het rollenpakket en
vervang ze zo nodig.

• Geen circulatie van de
chemicaliën

• Controleer de circulatiepompen,
mogelijk lucht in de slang

• Film niet gespoeld

• De niveausensor in het waterbad heeft de
waterklep uitgeschakeld - controleer de
waterafvoer, maak deze zo nodig schoon en
leg deze op de juiste manier aan (zie 9.2)
• andere mogelijkheden, zie boven: verhelpen
van 2. “Geen toevoer van vers water”

8. Film niet
helemaal
droog

• Drogervermogen onjuist
ingesteld

• Stel het drogervermogen opnieuw in  

• Ventilator defect

• Vervang de ventilator

• Verwarming defect

• Vervang de temperatuurzekering

Storingsmeldingen op het display met geluidssignaal zie 17.1
34

9000-608-25/30

2011/04/13

60

19. Tips voor het oplossen
van problemen
19.1 Voorbereidende
werkzaamheden

61

•

Zet het apparaat met de netschakelaar
uit.

• Haal de stekker (61) uit het stopcontact.
• Haal het deksel (60) van het apparaat.
• Verwijder voor zover nodig de afdekkingen
van de behuizing.

19.2 Voorplaat verwijderen
• Klap het display omhoog.

43

• Open de groene vergrendelkleppen (44) van
het filminvoerpakket (3).

44 • Haal het filminvoerpakket (3) uit het apparaat.
45

8

• Draai de twee grijze snelsluitingen (68) van de
voorplaat (56) los.
• Draai de 3 kruiskopschroeven (57) los en
verwijder de voorplaat (56).

19.3 Achterplaat verwijderen
• Open de groene vergrendelkleppen (44) en
sluitingen (45) van het drogerpakket (8).
• Klap het drogerpakket (8) naar achteren en
haal het uit het apparaat.

3

11
44

• Draai de 3 kruiskopschroeven (57) los en
verwijder de achterplaat (67).

19.4 Zijplaten verwijderen
• Verwijder de voor- (56) en de achterplaat (67)
en til de zijplaten (55) omhoog.
57
55 19.5 Na beëindiging van de
57
werkzaamheden
67 • Breng de beschermplaten terug op hun
plaats.
Gebruik het apparaat nooit als de
beschermplaten niet correct zijn
aangebracht en vastgeschroefd!
Het apparaat staat onder spanning:
kans op een elektrische schok.
56    • Doe het deksel (60) op het apparaat en steek
de netstekker in het stopcontact.
55
68

45
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PROCES 5:30
[ENTER]=OK

PROGRAMMA FINE GRAIN?

[ENTER]=VERDER

PARAMETER?

[ENTER]=OK

DROGER 30%

PROCES 8:00
[ENTER]=OK

PROGRAMMA MID.GRAIN?
[ENTER]=OK

REG . U IT
[ENTER]=OK

BAD-TEMP . 28,0° C
[ENTER]=VERDER

BAD-TEMP .28.0°C?
[ENTER]=OK

9000-608-25/30
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A

FILM LENGTE
0000, 0

BEDRIJFSUREN
0000H

[ENTER]=OK

REGENERERING?

DROGER 30%
[ENTER]=OK

[ENTER]=OK

DROGER 30%
[ENTER]=OK

1

PROCES 10:00
[ENTER]=OK

60 Hz?
[ENTER]=OK

50 Hz?
[ENTER]=OK

FRANCAIS?
[ENTER]=OK

PROGRAMMA REG.GRAIN?
[ENTER]=OK

ENGLISH?
[ENTER]=OK

DEUTSCH?
[ENTER]=OK

V 1.0

NL
1

2

2

2

REG. ZEIT 56s
[ENTER]=OK

Ander e talen …

1

REG.LÄNGE 100cm
[ENTER]=OK

+
  tegelijkertijd indrukken (min. 
4 sec). Het apparaat staat nu in de
service-modus.

1 sec.

• Servicemodus verlaten
Zet het apparaat met de netschakelaar
uit (min. 2 sec. ingedrukt houden)

*1 Ingestelde taal, frequentie of waarde ver
schijnt eerst bij het opnieuw inschakelen
*2 Basisinstellingen af fabriek

• Instellingen wijzigen
Wijzig de parameterwaarden
met
of
Bevestig de nieuwe waarde door
ingedrukt te houden.

• Servicefunctie selecteren
Selecteer de gewenste servicefunctie met de
toetsen
en
 .

•

• Servicemodus starten
Zet het apparaat met de netschakelaar
uit (min. 2 sec. ingedrukt houden).

19.6 Processchema van de
servicemodus

2011/04/13
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DROGER UI T
[ENTER]=VERDER

DROGER AAN
[ENTER]=VERDER

VENTILA TO R U IT
[ENTER]=VERDER

VENTILA TO R AAN
[ENTER]=VERDER

BAD ONDER!
[ENTER]=VERDER

BAD BOVEN!
[ENTER]=VERDER

REG POMP UIT!
[ENTER]=VERDER

REG POMP AAN !
[ENTER]=VERDER

WA TER VENT . U IT
[ENTER]=VERDER

WA TER VENT . AAN
[ENTER]=VERDER

WA TER TE LANG
AAN/UI T

LICHTSENSOR
HEFBAD AAN/UI T

LICHTSENSOR
KLEP AAN/UI T

WA TER TE HOOG
AAN/UI T

DROGER?
[ENTER]=OK

VENTILA TOR?
[ENTER]=OK

HEFBAD?
[ENTER]=OK

CIRC. POMP AAN
[ENTER]=VERDER

BAD- VER W. AAN
[ENTER]=VERDER

AANDRIJVING AAN
[ENTER]=VERDER

ST AR T MANUEL AAN
[ENTER]=OK

REG POMP?
[ENTER]=OK

CIRC. POMP UI T
[ENTER]=VERDER

BAD-VER W. UI T
[ENTER]=VERDER

AANDRIJVING UI T
[ENTER]=VERDER

ST AR T MANUEL UI T
[ENTER]=OK

0500H

CIRCULA TIE. POMP?

SER VICE(MOET)

[ENTER]=OK

00203H
IS
SER VICE RESET?

BADVER W ARMNG?
[ENTER]=OK

ROLLENAANDRIJV?
[ENTER]=OK

ST AR T MANUEL
[ENTER]=OK

SER VICE AAN
[ENTER]=OK

WA TER VENTIEL?
[ENTER]=OK

ONDERDEEL TEST?
[ENTER]=OK

WAARDE 28.0°C
[ENTER=OK]

SER VICE UI T
[ENTER]=OK

1

INPUT CONTROLE?
[ENTER]=OK

TERUG
[ENTER]=OK

TERUG
[ENTER]=OK

KALIBRA TIE?
[ENTER]=OK

[ENTER]=OK

SER VICE IN T

A

NL
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19.7 Display vervangen
• Trek de stekker van de displaykabel (92) los
van de printplaat (86) en trek hem door de
openingen (91) naar buiten.

92
86
93

46
• Til het display (90) van het apparaat.
• Ga in omgekeerde volgorde te werk om een
nieuw display aan te brengen.

90

NL

47
19.8 Zekering van het apparaat
controleren
64 • Open de klep aan de achterkant van het
apparaat (64) door hier met een
65
schroevendraaier lichte druk op uit te oefenen.
• Druk de veer samen en haal de
zekeringhouder (65) uit het apparaat.

62

• Kijk de zekering na en vervang hem zo nodig. 
Zie paragraaf 4.1 “Speciale accessoires” voor
het bestelnummer.

48
38
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19.9 Verwarmingselement met
PTC-sensor vervangen
• Verwijder alle beschermplaten.
• Tap de chemicaliën af (zie paragraaf 16.1.1).
16
17
79

• Trek de stekker (93, afbeelding 43) los van de
printplaat (86).
• Draai de schroef op de houder van de
circulatiepomp los en til de circulatiepomp uit
het apparaat.

80 • Trek de beide stekkers van de circulatiepomp
en de stekker van het verwarmingselement
15
(16) los.
81 • Haal het verwarmingselement uit de houder
en ontkoppel de slangen.

49

34 • Bouw volgens voorschrift een nieuw
verwarmingselement in.
• Bevestig de stekkers weer aan de
circulatiepomp en het verwarmingselement.
• Bevestig de stekker (93, afbeelding 43) weer
op de printplaat (86).
• Breng de beschermplaten terug op hun
plaats.

19.10 Waterklep controleren
• Als de waterklep niet ingeschakeld is:
• Start de servicemodus (zie paragraaf 19.6),
menu "Test onderdeel" en selecteer
vervolgens “WATERKLEP”.
• Als de klep ondanks het feit dat er spanning
is, niet reageert, vervang dan de complete
klep (15), zie paragraaf 19.11 "Waterklep
vervangen”.

19.11 Waterklep vervangen
Kijk de waterklep eerst na, zie paragraaf 19.10;
vervang de klep als hij defect is.
• Sluit de waterkraan.
• Maak de waterslang voorzichtig los van de
watertoevoer (34) van het apparaat.
• Trek de aansluitkabel (80) van de klep af.
• Trek de interne waterslang (79) voorzichtig los
van de achterkant van de klep.
• Draai de sleufschroeven (81) naast de
watertoevoer los en vervang de klep in zijn
geheel.

2011/04/13
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19.12 Niveausensoren “water”
reinigen
• Sluit de waterkraan.
• Haal het deksel van het apparaat.
• Open de groene vergrendelkleppen en
sluitingen.
• Klap het drogerpakket naar achteren.
• Haal het rollenpakket water uit het apparaat.
• Reinig de niveausensoren (82)+(83) om te
voorkomen dat zich een geleidende kalkbrug
vormt.

50

82 • Schakel het apparaat zonder rollenpakket
water in om de werking te controleren.
83
• Simuleer het invoeren van een film; op het
display verschijnt de tekst “WATER TE LAAG”.
• Breng tussen de beide niveausensoren
(82)+(83) een brug tot stand; als nu de tekst
“WATER TE HOOG” op het display verschijnt,
zijn de sensoren weer vrij. Het
reinigingsproces is gereed.
Raadpleeg bij afwijkingen paragraaf 17.1
“Opsporen van fouten”.

19.13 Fotocellen vervangen
Gebruik hiervoor de fotocel-onderdelen-kit,
bestelnr. 1734-993-00.
Een beschrijving hiervan zit bij de onderdeelset
ingesloten.

NL
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Dürr NDT GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 22  ·  74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Tel.: +49 7142 993811-0  ·  Fax: +49 7142 993811-299
info@duerr-ndt.de  ·  www.duerr-ndt.de

