MAMORAY CLASSIC E.O.S.
Vyvolávací automat pro zpracování mammografických filmů.
• ekologicky optimalizovaný systém
• snížení spotřeby ustalovače o 35% – dosaženo použitím dvou
ustalovacích tanků mezi tankem s vývojkou a tankem s prací
vodou
• obsah stříbra v odpadní vodě menší než 1 mg/l
• snížení spotřeby prací vody
• významné snížení provozních nákladů
• vynikající kvalita zpracovaného obrazu
• vysoký výkon – cykly zpracování 72, 143 a 220 s
• dokonalé elektronické řízení maximalizuje užitnou dobu
• snadná instalace
• možnost umístění automatu v temné komoře s výstupem
snímků na světle nebo na světle s vhozem filmů v temné
komoře
• snadná údržba

TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměr
– délka 74 cm (s vkládacím stolem 105 cm vč. koše
pro snímky 127 cm)
– šířka 71 cm
– výška 113 cm
Hmotnost
prázdný 135 kg, vč. prac. roztoků 165 kg

Nutné příslušenství: (není v základní ceně)
zásobníky regeneračních chemikálií se snímačem
hladiny (2x30 a 2x80 l), vodní filtr s vložkou,
pokud je to nutné i reduktor tlaku
Doporučené příslušenství: světlotěsný kryt vhozu

Objemy pracovních tanků
vývojka: 8,8 l
ustalovač 1: 10 l
ustalovač 2: 5,8 l
prací voda: 5,8 l
Zpracovatelské cykly
HT proces: 72 s
RP proces: 143 s
EXT proces : 220 s
Kapacita (formát 24x30 cm)
HT proces: 310 filmů/hod
RP proces: 160 filmů/hod
EXT proces : 105 filmů/hod
Sušení
IR + horký vzduch
Elektrická přípojka
200–240 V, 50/60 Hz, 15/16 A
Příkon
v pohotovostní poloze max. 0,25 kWh
v provozu 2,1 kWh
Klimatické podmínky
relativní vlhkost 10 – 80%
teplota 10 – 30 oC
Spotřeba vody
nastavitelná podle vašich požadavků
v pohotovostní poloze nulová
Úroveň hluku
max. 48 dB během zprac. procesu
35 dB v pohotovostní poloze
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