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IBAK ORPHEUS 2  2016 yılında kullanıma sunulmuştur. Karşılaştırıldığında ORPHEUS’a göre daha yüksek 
çözünürlük ile etkileyici ışık hassasiyeti sunmaktadır. Büyük borularda ek aydınlatmaya ihtiyaç duymaz. 
Gruplar halinde açılıp kapatılan 12 adet led aydınlatma. Buna ek olarak, entegre ortak boşluk aydınlatması ve 
sıcaklık kontrollü ışık ile donatılmıştır. Bu, kamerayı maksimum ışık yoğunluğunda aşırı ısınmaya karşı korur. 
Kamera DN 150'den DN 2400'e kadar olan borularda kullanılabilir ve bu nedenle çok yönlüdür. ORPHEUS'un, 
kamera kafasının tam dönebilirliği ve eklemleri denetlemek için otomatik kaydırma gibi kanıtlanmış işlevlerini 
bir araya getirir.bir araya getirir.

Buna ek olarak, 10 x optik zumlu ve iki lazerli yenilikçi bir lazer ölçüm sistemi var. LaserScan deformasyon 
ölçüm sistemi, kanalizasyon bölümünün tüm uzunluğu boyunca deformasyon analizine izin verir. Sonuçlar 
monitörde ve açıkça düzenlenmiş bir raporda grafik biçiminde gösterilir.  
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IBAK T76 / T76 HD 

Kamera traktör 

Kontrol aralığı DN 150 ve üzeri 

 

IBAK T 76, DN 150 ve üzeri boruları kontrol etmek için tasarlanmış güçlü ve yönlendirilebilir bir kamera traktörüdür. Alçaltma 

ünitesi ile birlikte,kamera kablosu ve dönebilir kamera için geliştirilen dikey ve yatay olarak eğilebilir kıvrım birleştiricisi 

sayesinde kullanım kolaylaştırılmıştır.T 76, DN 150 ve üzeri boru modellerinde rahatça kullanılabilir, ayrıca DN300 ve DN400 

ve üzeri için eğer gerekli ekipmanlar sağlanırsa bu borulada da kullanılabilir. 

 

Tekerlek seti kamera traktörü ile birlikte gelir ve opsiyonel olarak entegre elektronik yükseklik ölçer cihaz gelir, bu cihaz DN 

700 e kadar olan borularda (Büyük çaplı olan borularda) ortalanmış kamerasıyla uygun kontrol sağlar. 

 

T 76 nın içinde elektronik stabilize fonksiyon bulunur bu da kamera traktörünü otomatik yönlendirme ile eğer yoldan çıkarsa 

veya devrilme riski varsa boru konumuna otomatik yönlendirir. Bütün parçalar ve alt gruplar maksimum sağlamlık ve 

güvenilirlik ile üretilmiştir.T 76 Aynı T 86 gibi modüler sistem gibi geliştirilmiştir, içinde traktör tabanı,kamera tabanı, 

konumlama ünitesi ve tekerlek bulunur.Birkaç aksiyonla bu iki traktör de kolayca konfigüre edilebilir ve bir araya 

getirilebilir.IBAK KRA 75 veya 85 i olan kullanıcılar bunlardaki tekerlekleri T 76 ve T 86'da da kullanabilirler. 

 

1. 2. 

 



 Teknik sistem verisi 

Çalışma aralığı DN 150 ve üzeri 

Ağırlık yaklaşık 21 kg 
(93 boy jant ve CB3 ile) 

Yönlendirme fonksiyonu Var 

Hız Sürekli değişken 

Bükülme konnektörü Yatay ve dikey olarak bükülebilir 

Koruma sınıfı IP 68 

Basınç izleme 2 entegre basınç sensörü 1) 

ATC 2) Var 

Patlama koruması opsiyonel 

 

Kombinlenebilirlik  

IBAK kameraları hepsi 

IBAK kamera yuvası kamera bağlantısı CB3, LISY 3, CB3S 

IBAK kablo vinçleri hepsi 

IBAK kontrol sistemleri 
T 76: BK 3.5, tüm BS    T 76 
HD: BS 7 

 

Aksesuarlar (opsiyonel) 

Eğim ölçümü Var 

Sıcaklık ölçümü Var, sıcaklık ölçüm modülü ile 

Ek ağırlıklar DN 300 boruları ve üzeri için 

Yardımcı ışık ZSW 65 ya da ZSW 75 DN 200 
boruları ve üzeri için 

 

Teker setleri 
jant, lastik, pnömatik lastik, taneli teker, 

ana çaplara uyumlu ideal teker 

Traktör uzatma kiti oval boru cihazı / devrilme koruması 
200/300 mm ya da DN 300 boruları ve 
üzeri; DN 800 boruları ve üzeri için 
tractor uzatma kiti 

Geri Görüş Kamerası RETRUS, DN 150 boruları ve üzeri için 

Yan bağlantı kontrolü için 
sürücü birimi LISY 3(not T 76 HD)Yükseklik ayarlaması 

Yükseklik Ayarlaması elektrik, 210 mm’ye kadar lift 

  

IBAK T76 / T76 HD 

Kamera traktör 

Kontrol aralığı DN 150 ve üzeri 

 

1.T 76 ile birlikte ORPHEUS, elektronik konum ünitesi ve 

havalı tekerlek 

 2.T 76,CB 3 kamera bağlantısıyla birlikte  

 3.T 76,CB 3 kamera bağlantısı,ARGUS 5 ve elektronik 

konum ünitesi ile birlikte 

 4.T 76,CB 3 kamera bağlantısı ve ORPHEUS ile birlikte 

 5.T 76,ORPHEUS, elektronik konum ünitesi ve tanelenmiş 

tekerlek ile birlikte 

 

3. 

 



 

  

IBAK T 66 

Kamera traktör 

Kontrol aralığı DN 100 ve üzeri 

 

IBAK T 66 çok yönlü kamera kontrol trakörü DN 100 ve üzeri kanalizasyonlara uygundur.Taşınabilir 

kontrol sistemi veya kamera traktör sistemi olarakta iki şekilde kullanılabilir.Kamera 

bağlantılarının çeşitliliği, tekerlek ayarları ve traktör eklenti paketini T66'ya uygulanabilir ve farklı 

ihtiyaçlar için kullanılabilir.T66 modüler IBAK kamera bağlantılarına sahiptir ve bütün IBAK 

kameralarına uyum sağlar.Hatta en büyük zoom kameraları ORPHEUS veya ARGUS 5 ile 

kullanıldığında iyi bir stabilite ve çekiş sağlar.Dar alanlarda T 66'nın panoramik ve bükülebilir CC1 

konnektör kombinasyonu başarılı olur.Çünkü bükülebilen bağdaştırıcı kamera kablo dikey ve yatay 

şekilde hareket edebilir ve kamera traktörü DN 100 ve üstü borulara kolayca girebilir hem de 

rögar kapağı ve bakım yerlerine girebilir.Büyük borularda yardımcı ışığın kullanımı önerilir.Hatta 

büyük çaplı borularda FW 66 traktör eklentisi kolayca yüklenebilir,DN 300 ve üstüne kullanılması 

önerilir. 

T 66 elektronik stabilitasyon fonksiyonu içerir.(ATC = Otamatik eğim dengelemesi).Bu fonksiyon 

aktif ters dönme koruması içerir,traktörün boru içerisinde güvenlice dolaşmasını sağlar. T 66 

modüler dizaynı sayesinde sadece tek bir parça ile birbirinden farklı bir sürü bileşenin kısa sürede 

kurulumunu ve boruya göre adaptasyonunu sağlar.Sonuç olarak daha etkili çalışma ortamı sağlar.  

Taşınabilir sistemi en yüksek performansta kullanma 

IBAK ORION panoramik ve hareketli kamera,KT 180/ KW 104 / KW204 kablo makarası,BP 4 veya 

kontrol kutusu ve T 66 kamera traktörü,Kompakt, yüksek performans,taşınabilir kontrol sistemi 

sağlayacaktır. 

Traktör sistemine eklentiler 

T 66 kamera traktörü eklenerek var olan IBAK traktörünün güç menzili arttırılabilir ve bu  DN 100 

ve üzeri boru kontrollerini mümkün kılar 

 

 

 

 



  

 
Teknik sistem verisi 

Çalışma aralığı DN 100 ve üzeri 

Ağırlık 
yaklaşık 9 kg (rim 93 ve CC2 ile 

birlikte) 

Yönlendirme 

fonksiyonu 
Var 

Hız Sürekli değişken 

Bükülme konnektörü Yatay ve dikey olarak bükülebilir 

Koruma sınıfı IP 68 

Basınç izleme 2 entegre basınç sensörü 1) 

ATC 2) Var 

Patlama koruması opsiyonel 

Kombinlenebilirlik  

IBAK kameraları HD dışında tüm modeller 

 

IBAK kamera 
bağlantıları 

CC1 (menteşeli ve döner), 

CC2 (sabit), CC3 (yardımcı ışık 

için), CC5 (dikey ayarlanabilir ve 

yardımcı ışık için) 

IBAK kablo vinçleri hepsi 

IBAK kontrol 
sistemleri 

hepsi 

Aksesuarlar (opsiyonel) 

Eğim ölçümü Var 

Sıcaklık ölçümü Var, sıcaklık ölçüm modülü ile 

Ek ağırlıklar DN 150 boruları ve üzeri için 

Yardımcı ışık ZSW 65 

 

Teker setleri 

jant, lastik, pnömatik lastik, taneli 

teker, ana çaplara uyumlu ideal 

teker 

Traktör uzatma kiti 
FW 66 DN 300 boruları ve üzeri 

için 

Geri Görüş Kamerası 
RETRUS DN 100 boruları ve üzeri 

için 

Yükseklik Ayarlaması Evet, kamera bağlantısı ile CC4/CC5 

Kamera bağlantıları çeşitli, farklı dağıtım amaçlı 

  

1. 

 

2. 

 

4.  

 

3. 

 

5. 

  

6. 

 

IBAK T 66 

Kamera traktör 

Kontrol aralığı DN 100 ve üzeri 

 

1-) LCD gösergesi ve akustik alarm kontrol ünitesi 
2-) ATC=Otomatik eğim dengesi = elekronik stabilizasyon 
fanksiyonu 
 

1. T 66 ile CC2 ve ORION 
2. T 66 ile CC3,ORION,traktör eklenti paketi 
FW66,yardımcı ışık ZSW 65 ve pnömatik teker 
3. T 66 ile CC2,ORION ve taneli tekerler 
4. T 66 ile CC2,ORION ve dişli teker 
5. T 66 ile CC5,ORION,yardımcı ışık ZSW 65 ve 
eklenebilir ağırlık 
6. T 66 ile CC5,ORION,yardımcı ışık ZSW 65 ve trakör 
eklenti paketi FW66 
7. T 66 ile CC2,ARGUS5 ve traktör eklenti paketi FW66 
8. T 66 ile CC1,ORION ve karışık tekerler 
 



 

  

IBAK PANORAMO 

Kamera Sistemi / 3D Tarayıcı 

Kontrol Aralığı DN 200 ve üstü 

IBAK PANORAMO eşsiz tarama teknolojisi ile kanalizasyon borularında 

çok verimlidir.Bir taraftan konvansiyonel sistemlerden çok daha hızlı bir 

şekilde kontrolleri yapar.Diğer taraftan bütün boru kontrolünü 

kusursuz bir şekilde 3D kayıt etmesi ile beraber kullanıcı işlenmiş 

kesintisiz bir görüntü alır. 

 
Paha biçilemez avantajı: asıl kanalizasyon kontrolünü gidip yapmadan, yerin durumunu ofisten 

oturarak hesaplayabilirsiniz. Bunun için sadece konrolörün kontrol alanında bulunması yeterli.  

İzleyici herhangi bir görüntü kısıtlaması olmadan kanalizasyon borularında serbestçe dolaşabilir, 

istediği yerde durabilir, 360° panaromik dönüş, zoom, girişleri kontrol etme hatta her taraftan 

tüm detaylarıyla kontrol edebilir. 

Tarama teknolojisi ile kanalizasyon borularını kontrol edebilme özelliğinin yanı sıra, PANORAMO 

dijital kameralar ("PANORAMO prensibi"ne de bakın) operatörün kontrol sırasında önemli 

yerlerde video kaydı yapması ve canlı görüntü almasını sağlar.Bu yolla hareketli elementler, akış 

halinde ki su gibi, konvansiyonel kanalizasyon kameraları ile rahatlıkla görüntülenebilir. 

 

 
PANORAMO Prensibi 

IBAK PANORAMO, konvansiyonel kanalizasyon TV sistemlerinin aksine, iki adet yüksek 

çözünürlüklü 185° balık gözü lensli fotoğraf kameralarıdır ki bunlar 5 cm lik uzaklıklarda görüntü 

alır.Aşırı geniş açısı sayesinde borunun tamamını tek seferde çekebilir bu sayee 5 cm lik 

aralıklarla çekimlerine devam eder. Bu boru bölüm sıralamaları dijital olarak kontrol aracına 

iletilir,bu görüntülerle araçta ki kişiler PANORAMO yazılımını kullanarak hemn gidiş hemde 

dönüş yönüne doğru iki taraflı 3D iç görüntü oluştururlar. Kontrasttan video teknolojisi ile sürekli 

devam eden ışık yayılımının da eklenmesiyle hareket halinde ki araçtan büyük sayılarda hareket 

bulanıklığı kayıtlarında IBAK PANORAMO keskin görüntüleri işaretler: cihazın Xenon flaş sistemi 

ile boruya stroboskopik ışık yollar ve aydınlatır. Böyleceyüksek hızlı kontrol yapılmasına rağmen 

ki saniyede 35 cm gibi bir uzaklıktan söz ediyoruz, sistem yüksek çözünürlüklü ve keskin nokta 

detaylarını çok net ve yüksek kaliteyle gösterir. 

Pozisyon A:     Pozisyon B: 

Ön kamera ile çekilen fotoğraf  Arka kamera ile çekilen fotoğraf 

 



IBAK PANORAMO 

Kamera Sistemi / 3D Tarayıcı 

Kontrol Aralığı DN 200 ve üstü 

1.Yol üzerinde ki engellerin görüntülenmesi. 
2.Yolun dışında ki engellerin görüntülenmesi. 
3.PANORAMO bükülmeden görüntüleme ile tüm 
kontrolün hızlıca üzerinden geçer. 
4.PANORAMO elektronik pozisyon ayarlama ünitesi. 
5.PANORAMO 108'lik jantlı tekerlekler. 
 

 

Teknik sistem verisi  

Çalışma aralığı DN 200 ve üzeri  

Ağırlık yaklaşık. 46 kg (kamera traktörü + 108 
boy jant ile) 

 

Yönlendirme fonksiyonu Yok  

Hız sürekli değişken, max. 35 cm/sn.  

Bükülme konnektörü Yatay ve dikey olarak bükülebilir  

Koruma sınıfı IP 68  

Basınç izleme 2 entegre basınç sensörü 1)  

ATC 2) Yok  

Patlama koruması opsiyonel  

Görüntüleyici yazılımı IBAK PANORAMO Viewer (Freeware)  

  

Kombinlenebilirlik   

IBAK kameraları 
uygulanamaz; 2 adet entegre 
fisheye kamera mevcut 

 

IBAK kablo vinçleri KW 310, KW 505  

IBAK kontrol sistemleri BS 5, BS 7  

  

Aksesuarlar (opsiyonel)  

Eğim ölçümü Var  

Sıcaklık ölçümü 
Yok 

 

Ek ağırlıklar DN 300 ve üzeri için  

Yardımcı ışık Yok  

 

Teker setleri 

jant, lastik, pnömatik lastik, taneli teker, 

ana çaplara uyumlu ideal teker 

 

Traktör uzatma kiti oval boru cihazı / devrilme koruması 
250/375 mm ya da DN 400 boru ve 
üzeri 

 

Yükseklik ayarı 
elektrik, DN 250 için,  210 

mm’ye kadar lift 

 

Yazılım IKAS PANORAMO-Analysis  

   

1 

3

1 

2

1 

1-) kontrol ünitesinde LCD gösterge ve akustik alarm 

2-)ATC = Automatic Tilt Compensation = elektronik stabilizasyon fonksiyonu 

4

. 



IBAK BS 3.5 / BS 7 

IBAK Kontrol Sistemi 

Kontrol slotu BE 3.5 / BE 7  

Kontrol konsolu / konsol kombinasyonu BP 3.5 ve 

klavye 

 

  

IBAK BS 3,5 ve BS 7, IBAK kontrol ekipmanları için işletim sistemleridir böylece 

kontrol aracına sabitleme sağlanır. Bu iki genel kontrol ve işletim üniteleri ergonomik 

olarak dizayn edilmiş kontrol konsolları ve (BP 3,5), 19" raf yapısında klavyeye 

sahiptir. Şuan ki tüm IBAK traktörleri, vinçleri ve kameraları ister sistemden istenirse 

de bağlanan bileşenlerle otomatik olarak sistem tarafından tanınır ve kullanılır. Bu 

otomatik tanımlama dokunmatik ekrana kullanıcı anında kullanılabilir dost bir ara yüz 

sunar. Traktör ve kamera joystickler yardımıyla bu ara yüzden işletilir. 

Dokunmatik ekran ayrıca kullanıcıya çok geniş ve çeşitli olasılıklar sunar. Örnek olarak 

sistem tarafından tanınan tüm bileşenlerin renkli gösterildiği bilgi menüsünü 

verebiliriz. Buna ek olarak çeşitli özellikler kontrol edilebilir örnek olarak ışık 

yoğunluğu, kameranın farklı fonksiyonları, traktör fonksiyonları ve sistemle alakalı 

opsiyonları verebiliriz. Hasar açıklamaları, semboller veya yorumlar klavye yardımıyla 

veri olarak girilebilir ve girilen veri video görüntüsüne entegre edilebilir. 

Buna ek olarak, video kayıt cihazlarını bağlamak da mümkündür. Kontrol videosuna 

otomatik olarak senkronize edilecek şekilde kontrol konsolunda ki mikrofon 

yardımıyla sesli yorumlarda videolara eklenebilir. 

 

 



Kontrol Slotu BE 3,5 

IBAK sistem bileşenlerinin opsiyonlarını 

kontrol etmek için dokunmatik ekran 

kontrol konsoluna entegre edilmiştir.  

 

IBAK BS 3.5 / BS 7 

IBAK Kontrol Sistemi 

Kontrol slotu BE 3.5 / BE 7  

Kontrol konsolu / konsol kombinasyonu BP 3.5 ve klavye 

  
Teknik Sistem Verisi 

Ürün Sınıflandırması 
Kullanılan IBAK kameraları ve 

kamera traktörleri için kontrol 

ünitesi 

Genişlik x Yükseklik x Derinlik 

BP 3.5: 770 x 100 x 390 mm 
BE 3.5: 483 x 178 x 298 (+200*) 
mm 

BE 7:  483 x 266 x 358 (+200*) 
mm 

Ağırlık 
BE 3.5: yaklaşık 7,6 kg 

BE 7:  yaklaşık 11 kg 

Interkom hoparlör, mikrofon 
Var (bükülebilir mikrofon, Ekran 

üzerinden ses kontrolü) 

Kamera kablo uzunluğu 
BS 3.5: 300 m’ye kadar 

BS 7: 500 m’ye kadar 

Veri görüntüleme, RS232 

arayüzü 
Var (EDE 7) 

Video giriş/çıkış Var, birden çok 

Klavye Var 

TV standard NTSC/PAL 

İşletim voltajı 100-240 VAC, 50/60 Hz 

Uzunluk ölçümü / görüntüleme Var 

Otomatik durdurma fonksiyonu Var 

Güvenlik cihazı 

Kamera kablosu içinde  60 V (BS 

3.5), 120 V ( BS 7) sınırlı ikincil 

devre ile yalıtım izleme 

Kombinlenebilirlik  

IBAK Kameraları Hespi (BS 3.5 PANORAMO hariç) 

IBAK vinçleri 

BS 3.5: HSP, KT 180, KW 180, 
KW 305, 

LISY vinçleri 

BS 7: KW 310, KW 505, LISY 
vinçleri 

IBAK traktörleri Hepsi 

IBAK uzatma kitleri Var 



 

  

IBAK KW 305/310 / 

Kablo Entegre ile vinçler 

Tam otomatik, motorla çalışan 

IBAK KW 305,KW 310 ve KW 505 tam otomatik, motorlu kablo vinçleri olup 600 m'ye 

kadar taşıyabilir. Üçü de IBAK kamera traktörü ve kamerası operasyonları için 

tasarlanmıştır. Ayrıca T76/T86 üzerindeki IBAK LISY, LISY vinçleri ile birlikte KW 

305/310/505 ile işletilebilir.IBAK kamera sistemleri olan PANORAMO,PANORAMO 150 ve 

PANORAMO SI modelleri KW 310 ve KW 505 modelleri ile işletilebilir(FO kablosu ile 

birlikte). 

Entegre işlem ayarlama cihazı kamera traktörü ve vinç işlemini senkronize eder: kablo 

üste sarılır veya kamera traktörünün hızına uygun olarak vinç üzerinden çözülür. Bu akıllı 

ayarlama cihazı kamera traktörünün kamera kablosunun üstünden geçmesini engeller ve 

aynı zamanda traktörün istikrarlı bir şekilde geri dönmesini sağlar.Dönebilen vinç kolu 

sayesinde  kamera rögara istenilen pozisyonda indirilebilir. Kamera sistemi entegre 

aydınlatma ışığı rögar kapağının açılış yerinde optimum aydınlatmayı sağlarken güvenli 

ve doğru bir şekilde vinç yardımıyla aşağıya indirilir. 

Otomatik kablo kılavuzu dönebilen vinç kolu sayesinde üzerindeki kamera kablosunu, 

kablo salınımı ve sarımını düzgün bir şekilde yapar. 

Buna ek olarak, kullanıcı otostop fonksiyonunu kendi lehine çevirebilir. Bunun sayesinde 

Önceden belirlenmiş bölgelerde traktör kamerası ters yönde giderken traktörü otomatik 

olarak kapatır. Bu işlem rögar kapağının girişine yakınlaşırken çok yardımcı olur, kullanıcı 

dostu IBAK kontrol sistemlerinin ek örneği de denilebilir. Fotoğraf güvenli ve kayıpsız bir 

şekilde KW 505 ve KW305 ve optik kablo aracılığıyla iletilir. KW 505 ayrıca 600 metreye 

kadar kablo vinci temin etmek için daha ince ve daha hafif bir fiber optik kablo ile de 

döşenebilir. 

 



2. 

 

 

 

IBAK KW 305/310 / 

Kablo Entegre ile vinçler 

Tam otomatik, motorla çalışan 

1. 

 

 

 

 

Teknik sistem verisi  
Ürün sınfılandırması ful otomatik, motor-sürücülü 

kablo vinçi 
 

Max. kablo uzunluğu KW 305: 300 m 
KW 310: 300 m 
KW 505: 500/600 m*

 

 

Genişlik x Yükseklik x 

Derinlik(Vinç kolu hariç) 

KW 305: yaklaşık 500 x 780 x 720 mm 
KW 310: ca. 550 x 780 x 760 mm 
KW 505: ca. 550 x 860 x 900 mm 

 

Ağırlık (Vinç 
kolu dahil) 

KW 305: with 300 m cable: ca. 105 kg 
KW 310: with 300 m cable: ca. 140 kg 
KW 505: with 500 m cable: ca. 170 kg 

 

Uzunluk ölçümü / 

gösterimi 

Var – monitor ve kablo vincinin 

üstünde gösterim 
 

Motor-sürücü Var  
Kablo sarma 

Var, otomatik  

Uzaktan kontrol Var  
Koruma sınıfı IP 54  
Acil durdurma 

switchi 
Var  

Çelik halat vinç1)
 Var  

  
Kombinlenebilirlik   
IBAK traktörleri hepsi  

 

IBAK kontrol systemleri 
KW 305: from BK 3.2, BE 3.2 
KW 310: BS 5, BS 7 
KW 505: BS 5, BS 7 

 

IBAK kamera sistemleri 
KW 305: PANORAMOhariç tümü  
KW 310/ 505: hepsi 

 

IBAK uzatma kiti Var  
  
Aksesuarlar (opsiyonel)  
Çalışma ışığı Var  
Kablo saptırma cihazı Var  
Ayarlanabilir vinç kolu 
PANORAMO SI 

Var, KW 505 ve 310 için  

Teleskobik vinç kolu Var, KW 505 için  
Çelik halatlı vinç için ayak 
switchi 

Var  

   
 

1. IBAK KW 305/310/505, rögar kapaklarına erişim kolaylaştırmak için 

kullanılan kablo döndürme cihazı 

2. IBAK KW 305/310/505,  vinç için ayak switch'i 

3. IBAK KW 305/ KW 505, PANORAMO SSI konumlandırıcı silindir 



IBAK KW 180  

Motorlu Kablo Vinci 

 

IBAK KW 180,200 m ‘ye kadar kamera kablosu 

tutabilen yerleşik motor sürücülü kablo vincidir. 

Güçlü motoru ve otomatik sarma yeteneği kablo 

sarımını kolaylaştırır. Uzunluk ölçme cihazı, kablo 

vincine entegredir. Çalışma alanı ışığı kamera 

koluna saptırma kasnağı ile birlikte eklenebilir.  

Eğer gerek duyulursa kablo vinci uzaktan kumanda 

ünitesinden çalıştırılabilir (aracın arka bölümünde). 

Teknik sistem verisi 

Ürün sınfılandırması Kablo vinçi 

Max. kablo uzunluğu 200 m 

Genişlik x Yükseklik x 

Derinlik 

330 x 520 x 630 mm (vinç kolu hariç) 

Ağırlık 180 m kablo ile: 41 kg (vinç kolu ile) 

Uzunluk ölçümü / 

gösterimi 

Var – monitor ve kablo vincinin 

üstünde gösterim 

Motor-sürücü Var 

Kablo sarma Var 

Uzaktan kontrol Var 

Koruma sınıfı IP 54 

Acil durdurma switchi Var 

Kombinlenebilirlik  

IBAK kameraları PANORAMO hariç tümü 

IBAK traktörleri hepsi 

IBAK kontrol 

sistemleri 

BK 3.5.1, BS 3.5 

Aksesuarlar (opsiyonel) 

Uzaktan kontrol Var 

Uzatma sistemi Var 

Çalışma ışığı Var 

  
 

1. IBAK KW 180, otomatik kablo kılavuzu 

2. IBAK KW 180, uzunluk ölçme ekranı 

3. IBAK KW 180, uzaktan kumanda 

 

 



IBAK RETRUS geri görüş kamerası neredeyse tüm 

IBAK kamera traktörlerine uygundur. RETRUS birçok 

durumda daha kolay ve güvenli geri dönüş sağlar. 

Problemli alanlar ileri gidişler sırasında belirlenir 

örnek olarak çıkıntılı engeller, hasar ve yer 

değiştirmeler geri geliş sırasında belli olabilir, bu 

durumda operatör doğru hareket ederek sisteme 

hasar gelmesini önler. IBAK vinçleri ve IBAK kamera 

traktörleri ile optimize ve senkronize edilmiş ürün 

maksimum menzilde sabit hızda ve çabuk geri 

dönüşü garanti eder. Ancak bazı durumlarda geri 

dönüş işlemi sırasında kontrol etmek önerilir. 

Kamera, traktör veya boru duvarı çarpışması 

tehlikesi arka göz opsiyonu ile bertaraf edilir. 

Kamera traktör ve kontrol paneli senkronize bir 

şekilde çalışmaktadır. 

 

1)kontrol ünitesinde LCD gösterge ve akustik alarm 

2)ancak T76 HD, T86 HD ve daha eski KRA traktörleri 

 

 

Teknik sistem verisi 

Kamera özellikleri Geri Görüş Kamera 

Çalışma aralığı DN 100 ve üzeri 

Boyutlar U 100 mm / E 60 mm / Y 70 mm 

Ağırlık yaklaşık 1 kg 

İtme işlemi – 

Traktör işlemi Var 

Dik görüntü kontolü Var (kameratraktöre sabit) 

Doğru yönde görüntü Var (kameratraktöre sabit) 

Zoom Yok 

F (kapak) 2 

f (odak uzaklığı) (mm) 2.5 

Aydınlatma 2 beyaz LED, kontrol edilebilir 

Aydınlatma şiddeti (lux) 0.025 lux (F 1.2, 1/50 s) 

Aydınlatma akısı (lumen) 400 lm 

Koruma sınfıı IP 68 

İzin verilen ortam sıcaklığı 0°C – +40°C işlem esnasında 

-30°C – +70°C depolama için 

Test basıncı 1 bar 

Basınç izleme 2 entegre basınç sensörü 1)
 

Mercek fonksiyonu 
sabit mercek, 

otomatik elektronik mercek 

Panorama aralığı – 

Mercek açısı yaklaşık 90° (çaprazlama) 

Görüntüleme aralığı Işık deliği açısına bakın 

Dönüş açısı  – 

Fokus fonksiyonu / aralığı 
sabit fokus 

Sensör (inch) 1 / 4" CMos 

TV standardı NTSC ya da PAL 

Yatay görüntü çözünürlüğü 
420 çizgi PAL 

Entegre lazer Yok  

Patlama koruması opsiyonel 

 
Kombinlenebilirlik  

IBAK traktörleri hepsi 2)
 

IBAK kontrol sistemleri BK 3.2 sonrası, BE 3.2, all BS 

  

IBAK RETRUS 

Geri Görüş Kamerası 

Kontrol aralığı DN 100 ve üzeri 

 



 

  

IBAK LISY 3 

Yan Bağlantı Denetim Modülü T 76 ve T 86 

Kontrol Aralığı DN 150 ve üstü 

 
1 

2 3 

4 

5 

IBAK LISY 3 mödülü T 76 ve T 86 kamera traktörünü yan bağlantı kontrol sistemine dönüştürür. DN 

150 ve üzeri borularda kullanılabilir. Eklem şeklindeki birleşme yerleri kanalizasyonlarda bükülme 

olsa bile kolay giriş imkanı sağlar. Montaj kitinde bulunan bağlantı yüksekliği ayarlanabilir kamera 

traktörünün LISY 3 ile birlikte boruya rahatça adapte olmasını sağlar. 

LISY 3'ü kullanarak,DN 100'ün yan bağlantı tarafları kanalizasyonun ana hatlarından kontrol 

edilebilir. LISYCam 3 takılabilir kontrol kamerası (Cihazın sürekli konumunu gösterir ve içeri sokma 

ve ileri besleme ile kontrol kamerasına yardım eder.) kusursuz bir iş akışı sağlar. 

Temizleme ve kontrol işlerini tek işlemde yapmak için PHOBOS serisi görüntüleme ucu KW LISY 

senkron vincin itici koluna veya KT 220'ye bağlanabilir. 

LISY 3 (T 76 veya T 86 ile birleştirildiğinde) dirençli ve dayanıklı kontrol sistemi olup hızlı olması ve 

aynı zamanda rahat kullanılması bu ürünü çekici kılar. 

 

7

1 



 Teknik sistem verisi 

Çalışma aralığı 
DN 150 ve üzeri (T 76) 

DN 200 ve üzeri (T 86) 

Ağırlık yaklaşık 9 kg (sadece LISY 3 modülü) 

Yönlendirme fonksiyonu Var (T 76), Yok (T 86) 

Hız Traktöre göre değişiklik gösterir 

Bükülme konnektörü Traktör üzerinde T 76 / T 86 

Koruma sınıfı IP 68 

Basınç izleme entegre basınç sensörleri 1) 

ATC 2) Traktöre göre değişiklik gösterir 

Patlama koruması opsiyonel 

Yükseklik Ayarlaması mekanik (DN 300 e kadar) 

 

Kombinlenebilirlik  

IBAK kameraları POLARIS, JUNO, ORION, ORION L 

IBAK traktörleri T 76, T 86 

IBAK tamburları / vinçleri 
KW LISY Senk. ya da KT 220 

+ KW 305/310/505 

IBAK kontrol sistemleri BK 3.5 sonrası, tüm BS 

 

Aksesuarlar (opsiyonel) 

Eğim ölçümü Var (aksesuar T 76/T 86) 

Ağırlık ayarlaması mekanik (DN 300 sonrası) 

Sıcaklık ölçümü 
hazırlıkta (T76 / T 86 aksesuarı olan 

sıcaklık ölçüm modülü ile) 

Ek ağırlıklar 
DN 300 boru ve üzeri 

(aksesuar T 76 / T 86) 

 

Gözlem kamerası 

FK40F gözlem kamerası ile DN 

300 ve sonrası için entegre 

yüksek güçlü ledler 

Teker setleri Var (aksesuar T 76 / T 86) 

Traktör uzatma kiti 

oval boru cihazı / devrilme koruması 

200/300 mm ya da DN 400 boru ve 

üzeri (aksesuar T 76/T 86) 

 

Temizleme paketi 

Var, tek adımda kontrol ve temizlik için 

(PHOBOS yıkama ucu  ile), DN 200 ve 

üzeri için uygundur 

  

6 
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1 

IBAK LISY 3 

Yan Bağlantı Denetim Modülü T 76 ve T 86 

Kontrol Aralığı DN 150 ve üstü 

 

1. IBAK LISY 3 
2. IBAK LISYCam3 
3. IBAK F K40F (opsiyonel) 
4. IBAK LISY 3 Yükseklik Ayarlama 
5. IBAK T 76 
6.          IBAK LISY 3 T 86 üzerinde,Yükseklik Ayarlama ile ve ORION L 
7.ve 8. IBAK LISY 3 T 76'nın üzerinde ORION L ile birlikte 
 

1) LCD göstergesi ve akustik alarm kontrol ünitesinde  
2) ATC Otomatik Tilt Telafisi elektronik stabilizasyon 
fonksiyonu  



 

 

ARGO 2 

Kamera Salı 

DN 400 ve üzeri 

IBAK ARGO 2 kamera salı büyük boyutlu ve su dolu borular için özel geliştirilmiştir. Yüzen 

gövdesi bir çekme halatı vasıtasıyla sabitlenmiştir. Yani akışa karşı veya akışla incelemeyi 

mümkün kılar. 

Uygun adaptör kullanılarak herhangi bir IBAK kamerasını destekler. Karşı ağırlık koyarak 

doğru ağırlık merkezine ulaşmayı mümkün kılar 

 



ARAÇLAR 

Ana Hatlar 

Branşman Hatlar 

Temizleme Görüntüleme Kombinesi 

 



 


