
  
  

IBAK ORION 
Panoramik ve Eğilebilir Kamera 
Kontrol Aralığı DN 100 ve Üzeri 
 

IBAK ORION  DN 100 ve üzeri boruları kontrol ederken herşeyi yapabilecek 
kapasitededir. Mikroişlemci kontrollü panoramik kafası sayesinde kontrol edilmesi 
gereken heryere hızlıca ulaşabilir.ORION kendi ekseni etrafında sonsuz dönüş 
yeteneğine sahiptir. Böylece panaromik fonksiyonunun her yeri 
görebilmesini,sistemin boru girişlerini otomatik denetleyebilmesini, ve hatta 
dallanan borulara tersten giriş yapabilmesini sağlar.ORION UPC fonksiyonu sayesinde 
(Dik Görüntü Kontrolü) dik eksende görüntü alma opsiyonu sağlar.  
Sistem 1 barlık iç basınç sistemiyle ve iç basınç izleme sistemi (basıncın düşmesine 
karşı) ile korunmaktadır, basınç kaybı halinde sistemde izleyiciye LCD ekran üzerinde 
uyarı sinyali ve kontrol ünitesinden uyarıcı ses gelir.Müşterinin talep etmesi 
durumunda IBAK, ORION'un daha yüksek basınca dayanıklı modellerini teslim 
edebilir. 2012'de, ürünün kamerasına bir çok geliştirme yapılmıştır: daha geniş 
mercek açısı, mükemmel aydınlatma şiddeti, 3x zoom ve etkileyici alan derinliği artık 
standart. Geliştirilmiş özellikleriyle, ORION'un 2.7 versiyonu ve üzeri modelleri ayrıca 
daha büyük boruların kontrol edilmelerinde de kullanılabilinir. DN 600 borularına 
kadar olan boruların kontrolleri için herhangi bir ekstra ışık yardımı olmadan 
ORION'u kullanabilirsiniz. 
 
Mayıs 2014'den beri ORION'lar (versiyon 2.9) içlerine eklenen sensör sayesinde 
borunun uzunluğunu ölçebiliyorlar.***Uygulama alanına bağlı olarak, kamera 
patlamalara karşı koruyucusu ile birlikte veya koruyucusuz 
kullanılabilinir.İstenildiğinde açılıp kapatılabilinen vercisi sayesinde ORION'un 
pozisyonu her an belirlenebilinir.IBAK ve IKAS yazılımlarının kombinasyonu ile 
versiyon 2.5'den itibaren lazer özelliği kanalizasyon borularında kolaylıkla çap ve 
deformasyon ölçümleri yapılabilmenize olanak sağlar. 
 
Firmamızın yaptığı hava araçları alüminyumu sayesinde yüksek basınca dayanıklı ve 
çok hafiftir.Bu bir araya getirilmiş özellikler sayesinde uzun mesafeli itme işlemlerine 
olanak tanımakla birlikte aynı zamanda maksimum kamera dayanıklılığı 
sağlar.Patlama dayanıklılığı darbe testi için gerekli olan yüksek güçlü materyaller, 
hem patlama korumalı hem de normal kameralarda kullanılmıştır. 
 

 



 

Teknik sistem verisi 

Kamera özellikleri Panoramik ve eğilebilen kamera 

Çalışma aralığı DN 100 ve üzeri 

Boyutlar Ø 60 mm / uzunluk 100 mm 

Ağırlık yaklaşık. 500 g 
İtme işlemi Var 

Traktör işlemi Var 

Dik görüntü kontolü Var 

Doğru yönde görüntü Yok 

Zoom 3x digital 

F (kapak) 3.5 

f (odak uzaklığı) (mm) 3.0 

Aydınlatma 40 beyaz LED, kontrol edilebilir 

Aydınlatma şiddeti (lux) 0,05 lux (F 1.2, 1/50 s) 

Aydınlatma akısı (lumen) 90 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 sensörleri 1) 

Mercek fonksiyonu Sabit mercek, uzaktan kontrolle 

elektronik mercek 

Panorama aralığı + / -120° 

Mercek açısı yaklaşık 90° (çaprazlama) 

Görüntüleme aralığı + / -155° 

Dönüş açısı  sürekli 

Fokus fonksiyonu / aralığı elle 1 cm – , uzaktan kontolle 

sonsuz işlem 
Sensör (inch) 1 / 4" 

TV standardı NTSC ya da PAL 

Yatay görüntü çözünürlüğü 540 çizgi PAL 

Entegre lazer Var 

Entegre sonda vericisi Var 

Patlama koruması opsiyonel 

 

Kombinlenebilirlik 

IBAK traktörleri hepsi 

IBAK itme sistemleri hepsi 

IBAK tambur / vinçleri hepsi 

IBAK kontrol sistemleri BK 3.2, BE 3.2, tüm BS 

 

Aksesuarlar (opsiyonel) 

Kamera cihaz klavuzu DN 150 ve üzeri 

Yardımcı ışık DN 200 ve üzeri ZSW 65  DN 300 ve 

üzeri ZSW 75 
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1. Panoramik ve eğilebilir kamera IBAK ORION 
2. ORION ve yardımcı ışık ZSW 65 
3. Uzaktan kontrol edilebilir focus fonksiyonu ve 40 

adet parlaklığı ayarlanabilir LED 
4. Lazer destekli çap ve deformasyon ölçümü(2.9) 

 


