
 

 
 

 

 

Vyvolávací automat rtg. snímků XR 04 
 

 

 

 

                     
 

                     

 

 
1740-01  XR 04, bez ohřevu, vč. držáku k instalaci na zeď, se    

  zabudovaným zařízením pro práci při denním světle,    

  4 vsádky vyvolávacích tekutin      

1740-03  XR 04, s ohřevem, vč. držáku k instalaci na zeď, se    

  zabudovaným zařízením pro práci při denním světle,    

  4 vsádky vyvolávacích tekutin      

1740-012-00 stojan k instalaci XR 04 na stůl      

CXB200C9940 Periomat Intra - vyvolávací tekutiny pro Periomat/Periomat   

  Plus a XR 04, 4 vsádky      

 

 

 

 

 

 

 

 

 automatické vyvolávání intraorálních snímků o 

velikosti 2x3, 3x4 a2,7x5,4 cm, bez sušení 

 přístroj je vybaven nástavcem pro práci při 

denním světle 

 doba vyvolání 2-6 min. 

 vkládání filmu každých 18 s 

 typ 1740-01 - bez ohřevu vyvolávacích lázní 

/pokojová teplota/ 

 typ 1740-03 - s ohřevem vyvolávacích lázní 

/konstantní teplota 25°C/ 

 součástí dodávky přístroje jsou 4 dávky vývojky 

a ustalovače 

 výměna vyvolávacích tekutin po 3 týdnech nebo 

200 snímcích /platí pro vyvolávací tekutinu 

Dürr - Periomat Intra/ 

 základní provedení je připraveno k instalaci na 

zeď 

 možno doobjednat stojan k instalaci na stole 

1740-012-00 



 

 

 

 

Vyvolávací automat rtg. snímků Periomat Plus 
 

 

 

 
 

 

 

 

1308-01  Periomat Plus, bez zařízení pro práci při denním světle,   

  s ohřevem, 4 vsádky vyv. tekutin      

1307-01  Periomat Plus, se zařízením pro práci při denním světle,   

  s ohřevem, 4 vsádky vyv. tekutin      

1304A710-00 zařízení pro práci při denním světle /k 1308-01/    

CXB200C9940 Periomat Intra - vyvolávací tekutiny pro Periomat/Periomat   

  Plus a XR 04, 4 vsádky      

1304-070-00 Perioclean-Set - k čištění transportních cest pro všechny typy   

  Periomat, sestávající se z čistíci vany, 2x čistící tekutina a   

  čistícího kartáčku       

CCB800C5540 WR 2000 - sprej k čištění transportních mechanizmů,    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za 5 min. suchý snímek 

 Současné vyvolání až 8 snímků 

 Nastavitelná teplota ohřevu +/- 0,5 °C 

 Teplota vyvolávací lázně 25 °C 

 Integrovaná předsádka pro práci při 

denním světle 

 Bez adaptéru: pro rozměr filmu 3x4 

 S různými adaptéry pro rozměry filmů: 

5.7x7.6, 4x5, 2.7x5.4, 2x3.5 a 2.4x4 

cm  



 

 

 

 

 

Vyvolávací automat rtg. snímků XR 24 PRO 

 

 

 
 

 

1700-08  XR 24 Pro, vč. vyvolávacích tekutin /2 vsádky/   

1330-001-51 Aquastop - přístroj k zamezení poškození vyv. automatu vodou      

1700-820-00 regenerační zařízení pro XR 24 Nova/Pro      

1700-212-00 set k instalaci regeneračního zařízení 1700-820-00 na       

  vyv. Automat XR 24 II/Nova     

1700-910-00 DL 24 - zařízení pro práci při denním světle do 
formátu 

     

  15x30 cm, vhodné pro všechny typy vyv. automatu XR 24  

1700-920-00 DL 26 - zařízení pro práci při denním světle do 
formátu 

     

  24x30 cm, vhodné pro všechny typy vyv. automatu XR 24  

1700-930-00 zařízení pro temnou komoru        

CXB140C9940 Dürr Automat XR New - 2 vsádky vyvolávacích tekutin   

  /2x5 l vývojky a 2x5 l ustalovače/, pro všechny typy vyv.  

  automatu XR 24 a AC 245     

 

 

 

 Maximální formát filmu 24x30 cm 

 Procesorem řízené vyvolání 

 Profesionální ovládání „listováním v menu“ 

 3 nastavitelné doby vyvolání: 

„Intra“ – 6 min. 

„Extra“ – 4 min. 

„Endo“ – 2 min. 45 sek. 

 Přehledný displej 

 Jednosložkové vyvolávací tekutiny 

 Možnost připojení regenerační jednotky 

 Možnost připojení předsádky pro práci při 

denním světle 


