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Pre-installation checkliste for Hope fremkaldere 
 
 
Kundenavn: ___________________________________________________________________________________ 
 
Adresse:______________________________________________________________________________________    
 
Tlf:______________________ Fax:____________________ E-mail:______________________________  
 
 
Kontaktperson:___________________________________ 

 
 

Fremkaldertype:  EG                                Planlagt installationsdato:____________________ 
 
Installations checkliste: 
  Ja Nej Bemærkning 
 
Kunden har fået kopi af installationstegning        ____________  
 
Adgangsforhold 
• EG XX0 en-rammet fremkalder kræver min. 100 cm bredde      ____________ 
• EG XX1 og XX2 to-rammede fremkaldere kræver min. 62 cm bredde    ____________ 
• Er der behov for brug af truck eller lift        ____________ 
• Skal der flyttes andet udstyr for at gennemføre installationen     ____________ 
• Er der min. 75 cm omkring fremkalderen til vedligeholdelse/service     ____________ 
   
Installationsrummet       
• Er der behov for gulvdrypbakke        ____________ 
• Er vaske-/rengøringsfaciliteter tilgængelige        ____________ 
• Er der behov for rackkran         ____________ 
• Er fotosætterens krav til omgivelsernes temperatur og luftfugtighed opfyldt     ____________ 
• Er der behov for aircondition         ____________ 
•  
Udsugning / Ventilation 
• 100 mm diameter på udsugningsstuds        ____________ 
• Er der over 6 m til fri luft           ____________ 
• Er der behov for en ekstra blæser        ____________ 
• Er der behov for luftindtag til rummet, m3/h       ____________ 
 
Elektrisk 
• 1x230 ACV +/-10% 50/60 Hz med jord 30 amp (40 amp på combi)     
• 3x230 ACV (380/415V E.E.C) +/-10% 50/60 Hz med  0 og jord 3x 16 amp   
• 3x230 ACV +/-10% 50/60 Hz uden 0 men med jord 3 x 16 amp     ____________ 
• Hovednødafbryder på væggen inden for 5 m        ____________ 
• Behov for en UPS-/spændingsstabilisator       ____________ 
• Konstant strøm til blæser (dag/nat)        ____________ 
• Elektrisk installation er kundes ansvar, kontakt til elektriker     ____________ 
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Vandforsyning  
Ja Nej Bemærkning 

• Fremkalderen skal tilsluttes vand med et tryk mellem 0,3-10 bar      ____________ 
• Der skal være vand nok til at kunne yde min. 4 l/min.      ____________ 
• Vand tilsluttes med slange med en indre diameter på 3/4”      ____________ 
• Hane til at lukke vandforsyningen af er monteret indenfor 5 m      ____________ 
• Vandet må højst have en temperatur på 25°C       ____________ 
• Skal et vandsparesystem bruges          ____________ 
• Skal et vandfilter bruges         ____________ 
 
 
Kemiforsyning 
• Skal et kemi-mixersystem bruges        ____________ 
• Behov for niveauregulering med ekstra pumpe, hvis frisk kemi er  

placeret mere end 50 cm under fremkalderens niveau      ___________ 
 
 
 
Afløb 
• Fremkalder-, fiksér og vandafløb med diameter på 1”      ____________ 
• Kapacitet på mindst 5 l/min. eller mere ved rengøring      ____________ 
• Afløb må ikke foregå via kobberrør        ____________ 
• Kontakt til blikkenslager         ____________ 
• Der skal min. være et fald på 15 cm til vandafløb       ____________ 
• Opsamling af kemi / central kemiopsamling       ____________ 
 
Bemærk venligst at der er behov for i alt 6 afløb og 2 vandtilslutninger i forbindelse med Combi installationer. 
 
 
Yderligere bemærkninger: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Dato:___________      Underskrift:          _______________________                          ________________________ 
                                                                          unde                                                                Tekniker 
 
 
 

 


