MEDIPHOT 900 E
vhodný pro všechny druhy filmů
včetně mamografických
Â nastavitelná teplota i doba vyvolávání filmů
Â nízkoobjemové mělké tanky se speciálně
Â
Â
Â
Â
Â
Â

tvarovanými kryty chrání vývojku proti oxidaci
oplach mezi vývojkou a ustalovačem snižuje riziko kontaminace vývojky
ustalovačem a umožňuje snížit rychlost regenerace ustalovače
1
5 programovatelných vyvolávacích cyklů volitelných z ovládacího modulu
přesné dávkování regenerace zajištěno 6 senzory snímajícími délku a šířku filmu
průtokový výměník tepla pro ohřev vývojky a ustalovače
teplovzdušná sušárna s ochranou proti přehrátí
vyjímatelné segmenty umožňující snadnou údržbu

TECHNICKÉ ÚDAJE:
rozměry

délka 92 cm, šířka 64 cm, výška 52 cm

hmotnost

prázdný 56 kg, s roztoky 66 kg

kapacita tanků

vývojka 2,6 litru, ustalovač 2,5 litru, voda 3 litry

rozměr filmů

nejmenší rozměr 10 × 10 cm, největší šířka filmu 36 cm

minimální doba zpracování

80 s, z toho ve vývojce 15 s, rychlost posuvu 79 cm/min

m a x i m á l n í d o b a z p r a c o v á n í 180 s, z toho ve vývojce 33 s, rychlost posuvu 35 cm/min
teplota roztoků

nastavitelná od 18 °C do 43 °C

regenerace
připojení k síti
přívod vody

plně automatická, programovatelná od 0 do 800 ml/m2
230–240 V, 50 Hz, maximální spotřeba energie 1700 W
R3/4˝, tlak 3-10 bar, filtrovaná 10-15 °C, průtok 1,5 l/min

DOPORUČENÉ CHEMIKÁLIE:
vývojka Tetenal Roentoroll CRE (balení pro 2×20 litrů), ustalovač Tetenal Superfix MRP
(balení pro 2×20 litrů), pro mamografii vývojka Tetenal Reontoroll I s vysokým kontrastem a
vysokým maximálním zčernáním
výstup filmu
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vstup filmu

oplach naváděcích válců přechodových sekcí

vývojka ustalovač
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sušení

praní

Rtg přístroje X-RAY SWISS, pojízdné rtg a C-ramena INTERMEDICAL, mamografy METALTRONICA, vet. rentgeny SEDECAL, zubní rentgeny PLANMECA, přímá i nepřímá (iCRco) digitalizace, monitory EIZO, kazety a fólie CAWO, chemikálie TETENAL, vyvolávací automaty COLENTA,
rtg filmy MEDIPHOT, negatoskopy ELLA a MEDICANVAS, ochranné oděvy RADPROM, olovnaté sklo, signální dozimetry, DAP metry, měřící přístroje RADCAL a UNFORS, fantomy a testovací pomůcky, kostní denzitometry MEDILINK, ultrazvuky MEDELKOM, zubní soupravy PLANMECA

stolní vyvolávací automat
pro rentgenové filmy

