
Poznámky k údržbě negatoskopů 

V dalším se budeme věnovat otázkám údržby negatoskopů, které nejsou podrobně zmiňovány v uživatelském 
manuálu.  

Jak vyměnit poškozené sklo u negatoskopu PP 97480? 

Postup je uveřejněn v uživatelském manuálu k přístroji. Pokud nemáte manuál po ruce, je třeba postupovat takto: 

• Odpojit přístroj od sítě a vytáhnout vidlici přívodní šňůry ze zásuvky  
• Odšroubovat upevňovací šrouby předního panelu a panel spolu se skly vyjmout a položit na stůl skly 

vzhůru  
• Povolit šrouby, zajišťující přítlačné destičky skel na obou stranách  
• Vyjmout přítlačné destičky a distanční vložky podle potřeby až k poškozenému sklu. Poškozené sklo 

vyjmout  
• Vložit místo poškozeného skla náhradní sklo  
• Vložit demontované distanční podložky a přítlačné destičky  
• Zkontrolovat, zda skla leží celou plochou na distančních vložkách a jsou rovnoběžná  
• Dotáhnout upevňovací šrouby. Správně dotažené šrouby musí umožnit určitý posun skel při dilataci, 

působené zahříváním. Z těchto důvodů je na přítlačných destičkách nalepena sametka. Skla musí být 
rukou ztuha posuvná. Extrémně pevné dotažení může být příčinou prasknutí skla  

• Zasunout celý blok zpět a zajistit šrouby  
• Připojit přístroj k síti a zkontrolovat jeho funkci 

Skla jsou umístěna v následujícím pořadí (od žárovky): 
1. Determální sklo 
2. Pomocná matnice (jednostranně matové sklo) 
3. Hlavní matnice (vrstvené sklo s vnitřní matně bílou fólií)  
 

V uživatelském manuálu je postup výměny skel dokumentován fotograficky. Stejný postup je použit při instalaci 
skel, pokud je negatoskop dodán se samostatně zabalenými skly (zejména u dodávek pro zahraničí). 

Stejné konstrukční uspořádání držáku skel je použito i u starších modelů PP 9548, PP 9524, PP9748, PP9724. 
Postup výměny skel je shodný. 

Jak správně vyčistit negatoskop? 

Je až neuvěřitelné, jak mohou být optické prvky negatoskopu znečištěny po několika letech provozu v prašném 
prostředí, například ve slévárnách. Znečištění může být příčinou znatelného úbytku světla. Při čištění je třeba 
odpojit přístroj od sítě, vyjmout přední panel spolu se skly, sejmout zadní panel a vnitřek negatoskopu vyfoukat 
stlačeným vzduchem nebo vysát prach pomocí vysavače za pomocí štětce. Zvláštní péče je nutná u skel. Skla se 
vyjmou z držáku a očistí prostředkem na čištění oken a hadříku, který nepouští vlákna. Po usušení se zamontují 
zpět obráceným postupem. Při čištění je vhodné zkontrolovat stav žárovek a pokud jsou baňky zčernalé, 
preventivně je vyměnit. Na baňky halogenových žárovek nelze sahat a pro čištění je nutné použít alkohol. 
Současně s čištěním vnitřku je vhodné vyčistit povrch skříňky pomocí vlhkého hadříku a saponátového přípravku. 
Před opětovným zapnutím nechte přístroj dokonale vyschnout! 

Co může být příčinou nerovnoměrného osvětlení plochy negatoskopu PP 97480? 

Možnou příčinou je kombinace žárovek různých výrobců. Žárovky jsou zapojeny v sérii a kombinace různých 
žárovek může být příčinou viditelného rozdílu jasu matnice, zejména v režimu nízkého jasu (pozadí). V takovém 
případě je třeba použít žárovky stejného druhu. Při vyšším jasu tento rozdíl zpravidla není pozorovatelný. Jinou 
příčinou mohou být zčernalé baňky některých žárovek. Tyto žárovky je vhodné preventivně vyměnit, neboť jsou u 
konce své životnosti. Dalším důvodem mohou být znečištěné nebo zaprášené skleněné prvky (matnice, 
determální sklo). 

Nevyhovuje nám přednastavená úroveň jasu pozadí. Lze ji změnit? 

Na desce regulátoru jsou dva odporové trimry, označené potiskem na plošném spoji SET a BCKG. Trimrem 
BCKG (background) lze nastavit úroveň jasu pozadí při uvolněném nožním spínači. Pro nastavení je třeba použít 
šroubovák 2mm s izolovanou rukojetí a dodržovat zásady bezpečnosti, neboť regulátor je spojen se sítí. 
Otáčením ve směru hodinových ručiček se jas zvyšuje. Nastavení musí provádět osoba s elektrotechnickou 
kvalifikací. Při nastavení je třeba mít na paměti, že převážnou část doby provozu tvoří chod při jasu pozadí, proto 
nastavení příliš vysokého jasu může vést ke zvýšenému zahřívání matnice přístroje. Standardní nastavení je 
přibližně 20% maxima jasu. 



Jsou k dispozici masky (clony) pro redukci velikosti světelného pole? 

K dispozici jsou pro oba typy negatoskopů plechové masky s magnetickým uchycením ke skříni negatoskopu. 
Tyto masky jsou pro redukci na 60mm široké filmy, na rozměr 100x240mm (jen pro typ PP97480) a pro vymezení 
kruhového pole průměru 50mm. Masky nejsou dodávány s negatoskopem, ale na samostatnou objednávku. 
Masky jsou ve stejné povrchové úpravě jako čelní panel negatoskopu (Komaxit černý, lesklý, jemně 
strukturovaný). 

V negatoskopu se po několika letech porouchal regulátor. Oprava u výrobce nám nevyhovuje. 

Sestavený a přednastavený regulátor, shodný pro modely PP 97240, 97480 a modely PP 9724 a 9748 od roku 
výroby 1998 je nabízen jako náhradní díl. Při výměně je nutné odpojit přístroj od sítě, odpojit dva konektory s 
přívody k přepínači a potenciometru a odpojit silové přívody ve šroubovací svorkovnici. Desku regulátoru lze pak 
sejmout z plastových upevňovacích příchytek a zaměnit za novou desku. Po připojení všech přívodů je vhodné 
provést nastavení rozsahu regulace trimrem SET při stisknutém pedálu tak aby při natočení potenciometru úplně 
vlevo (na minimum) právě začínala žhavit vlákna žárovek a při uvolněném pedálu nastavit úroveň jasu pozadí asi 
na 20% maximálního jasu. Výměnu svěřte pracovníkovi s elektrotechnickou kvalifikací. Starší modely 
negatoskopů PP9724 a 9748 mají regulátory se šroubovacími přívody i pro ovládací prvky (přepínač a 
potenciometr). Při použití nového regulátoru je nutno k původním přívodům nalisovat nové konektory (protikusy 
ke konektorům na desce). K starším negatoskopům PP 9524 a 9548 (tlačítkové ovládání) a PP 90 tyto regulátory 
nelze použít. 

Od počátku 90. let používáme negatoskop PP 90. Nyní by si zasloužil generální opravu … 

Výroba typu PP 90 byla ukončena v roce 1995 a pro nedostatek náhradních dílů opravu nelze provést. Pokud se 
s ním z nějakých důvodů nemůžete rozloučit, kontaktujte nás a popište jeho stav. Jsou-li některé díly použitelné 
(skříň, ventilátory, skla), je možná jeho přestavba (výměna regulátoru, lišty s paticemi žárovek, pedálu a 
kabeláže). Tuto přestavbu však nepovažujeme za ekonomickou a doporučujeme ho nahradit novým typem (PP 
97480). 
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