
ELEKTRİKLİ KANALİZASYON AYNASI

RÖGAR ZUM KAMERASI

ASPECTA, rögara girilmeksizin ilgili rögara bağlı kanalizasyon hattını gözlemleyebileceğiniz 
bir rögar zum kamerasıdır (elektrikli kanalizasyon aynası olarak da bilinir).

ASPECTA, operasyonel durumu kontrol etmek için kullanılır ve örneğin ihtiyaç 
bazlı kanalizasyon temizliği ve ek denetim önlemlerini planlamak için kullanılabilir. 
Bu nedenle, ASPECTA, gerekli diğer önlemleri programlamak için basit, hızlı ve düşük 
maliyetli bir araçtır. Yüksek yakınlaştırma faktörü (30 x optik) ve büyük çaplı 
kanalizasyonlarda bile yeterli olan ışıklandırma sayesinde kanalizasyon
bölümlerinin rögara çok uzak noktalarını dahi görmek mümkündür.

Kamera, rögar içine teleskopik bir çubuk yardımıyla indirilir ve kanalizasyon hattının önüne yerleştirilir.
Kamerayı ters çevirmek için monte edilmiş bir taban ve motorla çalışan bir pan mekanizması, daha 
kolay ve hassas kullanım sağlar. Kullanılan standart değiştirilebilir batarya kolayca elde edilebileceği ve 
şarj edilebileceği için karmaşık olmayan bir güç kaynağı şeklidir. ASPECTA için, her ikisi de diğer taşınabilir 
IBAK sistemleri için de kullanılabilen BP2 kontrol konsolu ve BP100 kontrol konsolu arasında seçim yapabilirsiniz.
IKAS Cleaner temizlik yazılımı, temizlendikten sonra elde edilen iş verilerinin kanalizasyon veri yöneticisi
yazılımına dijital olarak aktarılmasını sağlar. Bu veriler artık ASPECTA görüntü bilgisi ile desteklenebilir, böylece
temizlik aracı ile bilgi sistemi arasında kağıtsız veri iletişimi kurulur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik veri
Yakınlaştırma

Aydınlatma

Görüntü sabitleyici

Ağırlık

F (deklanşör)

F (odak uzaklığı) (mm)

Işık hassasiyeti (lux)

Işık şiddeti (lumen)

Koruma sınıfı

İzin verilen ortam sıcaklığı

Test basıncı

Basınç izleme

Aralık fonksiyonu

Çevrim aralığı

TV standardı

Yatay görüntü çözünürlüğü

Entegre lazer

Patlama koruması

Kontrol aralığı 

Ürün sınıfı

Boyutları 

Teleskopik çubuk
Malzeme

Ağırlık

Çap tutma kısmı/baş kısmı

Tutma cihazı

Uzunluk 

Enerji kaynağı
Batarya

Batarya çalışma süresi

Şarj süresi

Şarj cihazı voltajı

Kontrol / Veri Transferi
Boyutlar

Ağırlık

İzin verilen çevre sıcaklığı

Ekran

Yazılım

WiFi yönlendirici

Kontrol konsolu

Joystick fonksiyonları

Veri kaydı

Aksesuarlar
Bipod

Rögar ızgarası

Kutu Kamera, kontrol konsolu, yedek pil, şarj cihazı, altıgen tornavida

Ø 670 mm aralıklı çalışma ızgarası, ağırlığı 5,6 kg

Alüminyum, kırmızı renkli, ayarlanabilir 109 cm - 180 cm, ağırlık 1,95 kg

Tümleşik PC'de görüntü veya video dosyalarının (MPEG 4 AVC / H.264) metin girişi
veya saklanması, USB 3.0 üzerinden veri değişimi

Yakınlaştırma, eğme, manuel odaklama

Bp2

Yok

IKAS recorder (Standart), IKAS Cleaner (IKAS Recorder uzantısı ile),
IKAS mini (MiniLite 2 ile paralel kullanım için isteğe bağlı)

Su sıçramasına karşı korumalı (IP43) 10 inç dokunmatik ekran

0°C - +35°C çalışmada, -10°C - +40°C saklamada

Yaklaşık 2.8 kg

Genişlik x uzunluk x kalınlık: 340 x 190 x 40 mm

230 V

36 dakika

Yaklaşık 2 saat

18 VDC, 4 Ah (Li-ion), 1x

1.90 m – 8.15 m (standart 5 parça) / 1.95 m – 10 m (isteğe bağlı 10 m, 6 parça)

Hızlı kelepçe

40 mm/21 mm (standart 5 parça) / 40 mm/17 mm (isteğe bağlı 10 m, 6 parça)

2.4 kg

GRP/CFRP (siyah)

Ø 123 mm, uzunluk 136 mm

Döner başlıklı kamera

DN 150 – DN 1200

Yok

Yok

700 satır

NTSC veya PAL

Aşağı 90°, yukarı 60°

Manuel, otomatik, uzaktan kumanda ile

Yok

Yok

-10°C - +50°C çalışmada, -20°C - +60°C saklamada

Ip68

~ 5200 lm

0,5 lux (F1,6 1/30 s)

4,3 mm – 129 mm

1,6 – 4,7

Yaklaşık 11 kg / yaklaşık 1,5 kg (Sistem/ Kamera)

Evet

12 adet güçlü LED

30x optik, 10 x dijital
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