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AUTOMAATTINEN VALOTUSKELLO PDT 022

Tekniset  Godot:
Valotusajat:   1-120  s
Mittausal'ue:  0.012-4.5  luksia
Latausaika:   5  s
Maunmukaisen saad6n alue:  :::f:::  50 o/o
Kytkentavirta:

(suurennuslamppu) 6 A
(pimeahuoneen valaisin) 1 A

Tolminnat:

A:    Valotusajan  mittaaminen  Seka  mus-
tavalko-   etta   varisuurennuspaperia
kaytettaessa.

B:    Mustavalkosuurennuspaperin     jyrk-
kyyden  maaraaminen.

C:    Valotusaikaerojen   korjaaminen   eri
paperijyrkkyyksille.

D:   Toimiminen   suurennuskojeen
valotuskellona

E:    Pimeahuoneen    valaistuksen    auto-
maattinen  sytyttaminen  ja  sammut-
taminen.

F:    Valotusaikojen   ilmoittaminen     va-
laistulla  asteikolla.

G:   Valotusajan   rekister`6iminen   toistu-
via              valotuksia   varten.

Valmistautuminen mitftaukseen

Valotuskellon sivussa olevasta aukosta
tarkistetaan, etta laite on kytketty oi-
kealle jannitteelle. Tama on joko 220V
tai IlOV. Jos luku on 220 voidaan lai-
tetta kayttaa 220V-240V jannitteella.
Jos se on 110, 110-130V jannitteella.
Jannitesaad6n muutos tapahtuu, en-
nen laitteen kytkemista verkkoon,
seuraavasti: Laitteen pohjalevy pofs-
tetaan irroittamalla ruuvia A. Sini-
nen nuoli siirretaan toivotun verkko-
jannitteen kohdalle (katso kuva), jonka
jalkeen pohjalevy asetetaan paikoilleen.
Suurennuskoje ja pimeahuoneen valai-
sin liitetaan faitteen takaseinassa ole-
vfin asianomaisiin pistorasioihin. Verk-
kojohto liitetaan seinapistorasiaan. As-
teikkovalo syttyy ja valotuskello on
kaytt6valmis.

Mittaus
Valotusajan ja paperijyrkkyyden
maanffffaminen (kaksivaiheinen mittaus)

Valkoinen mittauskytkin painetaan alas,
jolloin suurennuskojeen lamppu syttyy
ja pimeahuoneen lamppu sammuu.
Suurennuskoje saadetaan normaalisti.

Nimellisjannite:
11O-130/220-240  V
50/60 Hz :::!::  10 o/o

Mittasondi:
yksikelainen  CdS-kenno
automaattisulakkeella  varustettuna

Asteikkovalaistus:  hohtolamppu
Saad6n   ilmaisin:   kiertokaamimittari

Molemmat aikasaatimet (1 ja 2) asete-
taan asentoon 0. Mittasondi (8) ava-
taan, (ks. Huom. I), pidetaa.n suuren-
nusalustalla ja mittausaukon (9) lap!
mitataan valoisuus negatiivin vaaleim-
masta kohdasta, josta kuvan yksityis-
kohdat ovat viola havaittavissa. Oikean-
puoleisella saatimella (2) asetetaan
indikaattorin osoitin (10) keskiasentoon.
Jos tama el onnistu, vaikka oikean-
puoleinen saadin on asennossa 9, on
vasemmanpuoleista saadinfta (1) kaan-
nef:tava asentoon 1 tai 2 jne. ja oikean-
puoleista saadinta (2) takaisin, kunnes
osoitin on keskiasennossa. Aika, Jolie
aikasaatfmet ovat asennetut, on naky-
vfssa ikkunassa (3).

Jos indikaattori`n osoitinta el saada
keskiasentoon ~ mitattaessa negatiivin
vaaleinta kohtaa, taytyy suurennus-
kojeen himmennin saataa uudelleen.

Taman jafkeen kierretaan isoa levya,
jossa on asteikko 1-120, kunnes Seka
kolmiossa (4) etta ikkunassa (3) sama
arvo on nakyvissa. Nyt mitataan valoi-
suus negatiivin tummimmasta kohdasta,
jossa kuvan yksityiskohdat ovat viefa
havaittavissa, ja osoitin asetetaan jal-
teen keskiasentoon saatimien avulla.

HUOM. Negatiivin tummimmat kohdat,
joista nakyy yksityiskohtia, tufevat ofe-
maan kuvan vaaleimmat kohdat, joten
tummimman kohdan vafitseminen on
ratkaisevan tarkeaa kuvan fuonteelle.

Kiekon (saadin 5) musta viiva asete-
taan saadulfe ajalle. Tama.n viivan alfa
na~ kyy sopivimman suurennuspa perin
jyrkkyys, ja valotuskello on asetettu
oikealle valotusajalle.



.Yal9tus
~pamike painetaan alas (suu-
rennuskojeen lamppu sammuu ja pi-
meahuoneen valo syttyy). Paper! ase-

intoaikomEl II at|llsn!kestutoa

Valotus on toistettavissa halutun maa-
ran. Valotusten valilla on kuitenkin ol-
tava n. 5 s tauko. Asteikon valaistus
sammuu valotuksen ajaksi.

KSytettSessS suurennuspapereifa,
joilla el ole herkkyyseroja

Kiekko, Josee on musta viiva, on kyt-
ketty siten, etta valotusaika korjautuu
automaattisesti herkkyyserojen mukaan.
Joe kuitenkin kaytetaan suurennus-
papereita, joilla ei Ole herkkyyseroja
eri jyrkkyyksista huolimatta, ja na!n
ollen ne eivat tarvitse ajan korjausta,
on kiekon (5) musta viiva asennettava
asentoon II (6). Tassa asennossa ei
ajan korjausta tapahdu. Oikea paperi-
jyrkkyys luetaan tall6in jyrkkyyslevylta
(EZ, Z, jne.) saadetyn ajan kohdalfa
asteikolla 1-120 (sits se aika, joka on
ikkunassa 3). Paperiherkkyyksien suh-
teen on otettava huomioon paperin
valmistajan antamat arvot.

Valotusajan mS5rSSmlnen
(yksivaiheinen mittaus, paperln
jyrkkyytta ei mSSriteIIS)
Negatiivin tummimman kohdan mittaa-
minen .(jo`kin yksityiskohta on viola
havaitfavisea) riitfaa valotusajan maa-
raamiseksi. Silloin on samantekevaa
missa asennossa iso levy (asteikko
1-120) on. On kuitenkin syyta aset-
taa kiekon (saadin 5) musta viiva
valitun paperijyrkkyyden` ko~ hdalle. Va-
lotus kuten yIIa.

KSytettSessS valotuskellona
Vihrean painikkeen ollessa alaspainet-
tuna voidaan automaattista valotus-
kelloa kayttaa my6s tavallisena valotus-
kellona. Kiekon mustan viivan on sil-
loin oltava asennossa IbH (neutraali
asento). Vasemmanpuoleinen saadin
(1) nayttaa aikayksikk6jen kymmen-
luvut ja oikeanpuoleinen (2) yksik6t.
Valotus kuten ylla.

PerussSSdSn korjaus
Philipa automaattinen valotuskello on
saadetty suosituimmille suurennus-
paperilaaduille. Jos paperin laatu tai
kehitysmenetelma eroaa huomattavasti
vakiosta, vol valotuskellon perussaad6n
korjaaminen Olia tarpeen.
Henkil6kohtainen maku vol my6s vaa-
tia perussaad6n korjaam!sta.

Maunmukainen saadin (7) va!kuttaa
miffasondin herkkyyteen. Joe saadin on
keskiasennossa, voidaan lopullista va-
lotusta pidentaa (max. 50 o/o.I. la) tai ly-
hentaa (max. 50 o/o.I` la) kiertamalla saa-
dinta vastaavasti my6ta- tai vasta-
paivaan.
Haluttaessa vain muutamia vaaleampia
tai tummempia kuvia, voidaan valotus-
aikaa sa`ataa~ vastaavasti s!irtamalla
indikaattorin osoitinta (10) vasemmalle
vaaleampaa kuvaa varten tai oikealle
tummempaa kuvaa varten (valotusaika
muuttuu s(Junnilleen 10 o/olIa).

Huom. I:
Pitama.Ila mittasondia auk! kayt6n a!ka-
na pimeahuoneessa saadaan m!ttaus-
kenno toimimaan tehokkaasti, koska
siella oleva valo aktivoi kennoa. Miffa-
sondi on suljettava silloin, kun kenno
on suojattava paivanvalolta tali vastaa-
Yalta voimakkaalta valolta.

Huom. II:
PDT 022 pohjalevyssa on kaksi reikaa
seina.lie ripustamista varten. Tama .on
katevaa valiaikaisten pimeahuoneiden
ollessa kysymyksessa, koska niissa on
yleensa ty6skentelytilaa rajo!tetusti.

Huom. III:
Aarimmaistapauksissa vol Olia tarpeel-
lista kayttaa korjauskerrointa. Joe valo-
tuskello nayttaa esim. 10 aikayksikk6a
kaytetyn suurennuspaperin vaatiessa
20 aikayksikk6a, on kerroin 2. Korjaus-
kerroin merkitaan k.o. suurennuspape-
rin pakkaukseen ja sita on kaytettava,
kun kyseessa~ olevaa paperia tans
tarvitaan.

Mittasondi

Miftasondissa kaytetty CdS-kenno on
korkealaatuinen ja erittain herkka laite,
joka on sovellettu erikoisesti pimea-
huoneen erittain heikkoa valoa varten.
Se on automaattisesti suojattu voimak-
kaalta valolta kun mittasondi on sul-
jettu. Mittausaukossa oleva diffuusio-
levy on muoltoiltu alien, etta~ mlttaus-
kenno rekister6i keskiarvon pienen
renkaan kautta tulevasta valosta. Ken-
non valoherkka kerros on mlftaus-
aukossa.

Jyrkkyyslevyn   merkinn&t:

0  -  EZ -  extra  soft  -  eriffain  pehmea
1  -  Z   -  soft            -  pehmea
2  -  S   -  special      -  erikois
3  -  N   -  normal       -  normaali
4  -  H   -  hard          -  kova
5  -  EH-  extra  hard-  erittain  kova



PHILIPS

AUTOMAATTISEN VALOTUSKELLON PDT 022 OSAT:

1  ja  2  Aikas58timet
3  Ikkuna Joela s88datty aika nSkyy
4  Kolmio Johan saadetty aika asetetaan
5  Suurennuspaperin  jyrkkyyden saadin
6  Neutraalin asennon merkki
7  SSSt6ruuvi maunmukaiseen saat66n
8  Mittasondi
9  Mittausaukko

10  Indikaattorin osoitin
Painikkeet vasemmalta oikealle:
Mittauspainike (valkoinen)
Valotusvalmiuspainike (vihrea)
Valotuspainike (punainen)

Philipa toimittaa my6s pirr1Ieahuoneen
valajsimen, tyyppi PDF 040.


