
IBAK RETRUS geri görüş kamerası neredeyse tüm 

IBAK kamera traktörlerine uygundur. RETRUS bir çok 

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 operator 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. 
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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 
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1)kontrol ünitesinde LCD gösterge ve akustik alarm 

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


