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- T76
-  ORPHEUS 
Lite

MainLite  
solid

- KW206/306
- BP100
- T66
-  ORION

MainLite
Profesyonel, Esnek Sistem
Ana Hat Muayenesi için

Esnek ve kompakt kamera traktörü
sistemi MainLite hem araç kurulumu 
için bir model (MainLite Sabit ) veya 
taşınabilir bir sistem olarak (MainLite fit).

MainLite Taşınabilir

300 m'ye kadar kablo ile portatif çözüm
Çoğu analog IBAK kamera ve kamera  traktörleri T66 ve T76
sistemi. 

Küçük boru çapları için
DN 100 yukarı, örneğin bir T66 olabilir ORION kamera ile çalıştırılır, 
daha büyük görüntüler için DN150'den itibaren borular, bir T76 kamera
traktör bir ORPHEUS ile çalıştırılabilir. MainLite taşınabilir  çok yönlü 
kontrol panelinden oluşur. 10 inç dokunmatik ekranlı BP100 kontrol  
konsolu ve kamerayı çalıştırmak için iki kumanda kolu ve kamera 
traktörü. Motor tahrikli 200 metrelik  (KW206) veya 300 metre kamera 
kablosu (KW 306) kablo vinçleri mobil taşıma aracı ile araçlarla erişimi 
zor olan konuma rahatça taşınabilir.

Entegre koltuk ile rahatça çalışabilirsiniz bir denetim aracının dışında bile.

MainLite Sabit
Araç içinde 300 m'ye kadar kablo seçeneği sunar.

MainLite sabit, MainLite taşınabilir ile aynıdır. Araç için bir 
versiyon olması dışında Kurulum MainLite-taşınabilir sisteminde 
olduğu gibi, sistem BP100  10 inç  ekranlı kontrol paneli
entegre bir PC, ve 256 Gb hafızaya sahiptir.200 metre (KW206) 
veya 300 metre kablo vinci (KW306). seçeneği sunar.
MainLite fit ve MainLite katı sistemleri hem IKAS mini hem de
IKAS evolution ile uyumludur.



Kontrol Konsolu BP1 BP2 BP100

Genişlik x Yükseklik x Derinlik 270 x 190 x 40 mm 337x190x40 mm 405x190x40 mm

Ağırlık approx. 2.6 kg approx. 2.8 kg approx. 3.0 kg

Bağlantılar 2x USB 3.0
2x USB 3.0 
1x HDMI

2x USB 3.0 
1x HDMI 
1x USB 2.0
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IBAK Kesiciler NanoGator

IBAK Kablo Vinci KW 206, KW 306

IBAK Yazılım

Güç Paketi 18VDC 4 Ah (Li-Ion), 2x (tedarik kapsamına dahil değildir)

Kontrol Konsolları

Üç kontrol konsolu modeli (BP1, BP2, BP100) 10 inç 
dokunmatik ekranla donatılmıştır. Bunlar, yazılımı 
çalıştırmak ve IBAK kameralarını ve kamera traktörlerini 
gerektiği gibi kontrol etmek için kullanılır. BP ekranları, 
çizilememeleri ve ayrıca yağmurdan iyi korunmaları için 
cam plaka ile korunur.

Her üç kontrol konsolu da verimli PC'lerle donatılmıştır, 
böylece eksiksiz IBAK kanalizasyon analiz yazılımı tüm 
işlevlerle kurulabilir ve kullanılabilir.

BP1, eksenel kamera tipi Axial-Cam ile MicroLite'ın 
çalışması için optimize edilmiştir.

BP2 ayrıca bir joystick ile donatılmıştır, pan ve döndürme 
kameralarının çalışması için ideal seçimdir.

Kontrol konsolu BP100 en geniş fonksiyon yelpazesini 
sunar. Hem kameraların hem de kamera traktörlerinin 
çalıştırılabileceği iki joystick ile donatılmıştır. Bu amaçla, 
BP100 araçta çalıştırılacak veya araç içine monte 
edilecek kompakt sisteme doğrudan bağlanabilir.
(BP100 için acil durdurma anahtarından oluşur) 
Tüm BP modelleri için, ergonomik tutamaklar, ekran 
genişleticiler ve uzatma kabloları dahil olmak üzere 
mükemmel bir aksesuar seçimi vardır.

Yanal Kesici NanoGator için BP100
ergonomik tutamaklar

Fotoğraf veya video dosyalarının metin girişi veya 
depolanması (MPEG 4 AVC / H.264) entegre PC'de, 
USB üzerinden veri alışverişi 3.0

Su sıçramasına dayanıklı (IP43), 10 inç dokunmatik ekran,
 BP2 ve BP100 harici bir monitör HDMI ile bağlanabilir

Batarya seviyesi göstergesi

Pil değiştirme göstergesi

Uzunluk ölçümü

Birleştirilebilir

IBAK Kameralar

IBAK ittirmeli sistemler

IBAK Kamera Traktörleri

IKAS recorder (standart), 
IKAS mini, IKAS evolution  
sistem konfigürasyonuna bağlı olarak.
IKAS evollution için lisanslar mümkündür 
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