
IBAK BK 3.5.1 

Kontrol Ünitesi 

Taşınabilir Kontrol Paneli 

 

  

IBAK BK 3.5.1 kontrol kutusu kompakt tasarımı sayesinde rahatça taşınabilir. Bu ürün hem 

kontrol arabasının içinde taşınabilir cihaz kadar rahat kurulur hem de IBAK kontrol 

sistemlerinin işlemlerini kolaylaştırır. Traktör kamerası ve kameranın bütün fonksiyonları iki 

tane joystick tarafından entegre kontrol butonları ve klavye yardımıyla kontrol edilir. Aynı 

zamanda, bireysel sistem bileşenlerinin işletim statüsü açıkça 5.7" renkli ekranda belirtilmiştir. 

Kontrolün kendisi 12" TFT renkli monitörde müthiş bir fotoğraf üretimiyle görüntülenir. Buna 

ek olarak yazılar ve semboller klavye aracılığıyla video resmi şeklinde ve entegre veri görüntü 

üreticisinde kaplanabilir. Opsiyonel olarak, BK 3.5.1 kontrol kutusu bir PC modülüne de 

bağlanabilir. Böyle yapmak IKAS uyumluluğu sağlar ve kanalizasyondaki durum hakkında tam 

bir analiz çıkartır. 

Temiz menü yönlendirmesi için IKAS BK edition yazılımı kullanılabilir böylece video 

görsellerinin paralel görüntüsü ve yazılım diyalog özellikli özel optimize edilmiş analiz asistanı 

kullanılabilir. Video görüntüleri MPEG formatındadır. Ek olarak, ayrı bilgisayar bir mouse 

takılabilir; veri transferi USB portu ile ve ya LAN üzerinden de yapılabilir. MPEG 4 formatında 

video verisi bir hafıza kartına kullandığınız PC den bağımsız olarak transfer edilebilir. 

IBAK bileşenlerinin yazılım güncellemeleri bir hafıza kartının içinde taşınabilir. 

 



IBAK BK 3.5.1 

Kontrol Ünitesi 

Taşınabilir Kontrol Paneli 

İki USB portu, LAN ara yüzü, ses giriş çıkışı, ayrı 

PC’ler elektronik veri görüntüleme üreticisini 

(EDE) bağlamak için RS 232 ara yüzü, PA 

potansiyel eşitleme bağlantısı, PC switch açma 

kapa, bağlayıcı, ana boru bağlantı kablosu. 

 

 
Teknik sistem verisi 

Ürün sınfılandırması Kontrol kutusu 

Monitör TFT monitör, 12", kontrol ekranı 5.7" 

Genişlik x Yükseklik x 

Derinlik 
550 x 296 x 350 mm (sap ile) 

Ağırlık yaklaşık 19 kg (PC’siz), 21 kg (PC’li) 

Data görüntüleme  Var 

Video çıkışı Var 

Dışarıdan klavye 
bağlantısı Var 

TV standardı NTSC/PAL 

Dijital video kaydı 
MPEG/JPEG(opsyonel) 

Dijital video ve görüntülerin 

depolanması, SD card ile veri transfer  

 
PC modülü ve IKAS 
ile veri 
depolama(opsyonel) 

Dijital görüntü, video ve 

kontrol raporlarının 

depolanması; USB arayüzü ya 

da ağ ile veri transferi 

İşletim voltajı 100-240 VAC +6% -10%, 50/60 Hz 

Uzunluk ölçümü / 
görüntüleme Var 

Patlama koruma izleme patlama korumalı kamera ile birlikte 

Kombinlenebilirlik  

IBAK kameraları PANORAMO dışında hepsi 

IBAK traktörleri hepsi 

IBAK vinçleri KT 180, KW 180, KW 305 

IBAK itme sistemleri MiniLite (uzatma kiti ile) 

IBAK tamburları/vinçleri HSP 40, HSP 60 

IBAK uazatma kitleri Var 

Aksesuarlar  

IBAK software IKAS 

SD-Opsiyon MPEG/JPG-Kaydedici 

PC-Modülü 
Entegre PC Modülü ile raporlama 
yazılımı 

  


