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Thiết bị rửa film tự động- Model NDT M eco
 Chu kỳ rửa film:  9 phút

 Năng suất: 92 film/h (10x48 cm), 30 film/h (35x 43 cm)

 Tốc độ: 20 cm/phút

 Kích thước film: nhỏ nhất 6 x12 cm; lớn nhất rộng 43.2 cm,dài không giới hạn.

 Kích thước bể chứa: Bể chứa thuốc hiện 10L; Bể chứa thuốc hãm (F1/F2) 10L/9L; Bể chứa 
nước rửa cuối cùng: 9L

 Hóa chất: Thuốc hiện ecoStart+ecoDEV, thuốc hãm ecoFIX

 Kích thước (LxWxH): 145cm x  66cm x 60cm 

 Khối lượng:  117kg (chưa kể hóa chất)

 Nguồn: 220VAC, 12A, 50Hz

Thiết bị nạp film tự động- Model NDT Feeder
 Thiết kế gọn nhẹ, tiết kiệm thời gian và chi phí phòng tối.

 Được gắn tích hợp trên các máy rửa film tự động NDT S eco và NDT U.

 Có thể nạp nhiều loại film có kích thước khác nhau.

Thiết bị rửa film tự động- Model NDT U
 Chu kỳ rửa film:  8 phút

 Năng suất: 375 film/h (9 x 12 cm), 40 film/h (35x 43 cm)

 Tốc độ: 23 cm/min

 Kích thước film: nhỏ nhất 6 x12 cm; lớn nhất rộng 43.2 cm,dài không giới hạn.

 Kích thước bể chứa: Bể chứa thuốc hiện 24L; Bể chứa thuốc hãm 20L; Bể chứa nước rửa 

cuối cùng: 20L

 Nước: Áp suất 1 8 bar; PH: 6.5  8; Nhiệt độ (cực tiểu): 5ºC

 Hóa chất: Thuốc hiện G135+G135s; Thuốc hãm G335

 Kích thước (LxWxH): 125cm x  68cm x 106cm 

 Khối lượng:  175kg

 Nguồn: 220VAC, 50Hz

Thiết bị rửa film tự động- Model NDT S eco
 Chu kỳ rửa film: 5 phút/ 8 phút

 Năng suất: 720 film/h (6 x 12 cm), 30 film (35 x 43 cm)

 Tốc độ: 51 cm/min với chu kỳ 5 phút, 32 cm/min với chu kỳ 8 phút

 Kích thước film: nhỏ nhất 6 x12 cm; lớn nhất rộng 43.2 cm,dài không giới hạn.

 Kích thước bể chứa: Bể chứa thuốc hiện 41.5L; Bể chứa thuốc hãm (F1/F2) 41.5L/29L; Bể 
chứa nước rửa cuối cùng: 29L

 Hóa chất: Thuốc hiện ecoStart+ecoDEV, thuốc hãm ecoFIX

 Kích thước (LxWxH): 162 x  71 x 123 cm

 Khối lượng:  285 kg 

 Nguồn: 220VAC, 50Hz

Thiết bị rửa film tự động- Model NOVA
 Chu kỳ rửa film:  8 phút

 Năng suất: 30 film (35 x 43 cm)

 Kích thước film: nhỏ nhất 6 x12 cm; lớn nhất rộng 43.2 cm, dài không giới hạn.

 Kích thước bể chứa: Bể chứa thuốc hiện 10L; Bể chứa thuốc hãm10L; Bể chứa nước rửa 
cuối cùng: 10L; Có cảm biến mức nước

 Hóa chất: Thuốc hiện G135+G135s/ ecoDev; Thuốc hãm G335

 Kích thước (LxWxH): 119 x 68 x 57 cm 

 Khối lượng:  80 kg      

 Nguồn: 220VAC, 50Hz

Thiết bị sấy film tự động- Model NDT Dryer
 Dễ sử dụng và bảo trì; Thiết kế nhỏ gọn, làm khô film nhanh

 Điều khiển tốc độ vô cấp

 Kích thước (LxWxH): 83 x 63 x 35 cm

 Khối lượng:  24 kg (53 lbs)

 Nguồn cấp: 200-240V, 5-6A, 50/60Hz

 Công suất:  1600 W

 Kích thước film lớn nhất: rộng 37cm (14.6”); dài: không giới hạn




