VRS-A2
automat nové generace, kdy se doba vyvolávání
automaticky řídí aktuální teplotou vývojky
•
•
•
•
•
•
•
•

mikroprocesorem řízené ovládání
blokace vyvolávání mimo optimální interval teplot
velmi hospodárný provoz, bez temné komory
volba programu se sušením nebo bez sušení
programovatelná možnost prodloužení vyvolávání
displej (teplota vývojky, čas do konce vyvolávání)
zpracuje najednou až 12 snímků 2 × 3 nebo 3 × 4 cm
napájení 24 V, rozměry 41 × 43 × 28 cm

∗∗∗∗∗

DÜRR XR 04
•
•
•
•

•
•

vyvolávání snímků 2 × 3, 3 × 4 a 2,7 × 5,4 cm
snímatelný nástavec pro práci při denním světle
nastavitelná doba vyvolávání 2 – 6 minut, automat nesuší
vkládání filmů každých 18 s (3 × 4 cm)
dva modely: bez ohřevu vývojky (1740-01)
s ohřevem vývojky (model 1740-03),
vyhřívá na 25 °C
základní provedení k instalaci na zeď
volitelný stojan k instalaci na stole

∗∗∗∗∗

DÜRR Periomat Plus
•

KL 14121

•
•
•
•

vyvolávání snímků 3 × 4 cm bez adaptéru, ostatní
formáty až do 5,7 × 7,6 cm s různými adaptéry
integrovaný nástavec pro práci při denním světle
doba vyvolávání 5 minut včetně sušení
nastavitelná teplota ohřevu
současně vyvolá až 8 snímků

další možnosti zpracování zubních filmů viz:
• vyvolávací automaty pro zubní panoramatické filmy
• světlotěsné boxy, ruční vyvolávání zubních filmů (intraorálních i panoramatických)
• samovyvolávací zubní intraorální filmy

V.M .K., spo l. s r.o ., Na Pro s eku 9/45, P.O.Box 43 , 190 21 Pra ha 9
tel. +420 283 880 151 (obchodní odd.), +420 283 880 154 (servis), fax +420 283 882 255

www.vmk-rtg.cz, e-mail: info@vmk-rtg.cz

Rtg přístroje X-RAY SWISS, veterinární rtg přístroje SEDECAL, intraorální a panoramatické rentgeny PLANMECA, digitální CR systémy, monitory EIZO, kazety s magnetickým přítlakem a fólie CAWO, Lysholmovy clony, chemikálie TETENAL, vyvolávací automaty, rtg filmy, negatoskopy ELLA ,
negatoskopy MEDICANVAS, stínící ochranné oděvy RADPROM, olovnaté sklo, signální dozimetry, DAP metry, měřící přístroje RADCAL a UNFORS, fantomy a testovací pomůcky, kostní denzitometry MEDILINK, OsteoGram, ultrazvukové přístroje MEDELKOM, zubní soupravy PLANMECA

vyvolávací automaty
pro zubní intraorální filmy

