
IBAK BS 3.5 / BS 7 

IBAK Kontrol Sistemi 

Kontrol slotu BE 3.5 / BE 7  

Kontrol konsolu / konsol kombinasyonu BP 3.5 ve 

klavye 

 

  

IBAK BS 3,5 ve BS 7, IBAK kontrol ekipmanları için işletim sistemleridir böylece 

kontrol aracına sabitleme sağlanır. Bu iki genel kontrol ve işletim üniteleri ergonomik 

olarak dizayn edilmiş kontrol konsolları ve (BP 3,5), 19" raf yapısında klavyeye 

sahiptir. Şuan ki tüm IBAK traktörleri, vinçleri ve kameraları ister sistemden istenirse 

de bağlanan bileşenlerle otomatik olarak sistem tarafından tanınır ve kullanılır. Bu 

otomatik tanımlama dokunmatik ekrana kullanıcı anında kullanılabilir dost bir ara yüz 

sunar. Traktör ve kamera joystickler yardımıyla bu ara yüzden işletilir. 

Dokunmatik ekran ayrıca kullanıcıya çok geniş ve çeşitli olasılıklar sunar. Örnek olarak 

sistem tarafından tanınan tüm bileşenlerin renkli gösterildiği bilgi menüsünü 

verebiliriz. Buna ek olarak çeşitli özellikler kontrol edilebilir örnek olarak ışık 

yoğunluğu, kameranın farklı fonksiyonları, traktör fonksiyonları ve sistemle alakalı 

opsiyonları verebiliriz. Hasar açıklamaları, semboller veya yorumlar klavye yardımıyla 

veri olarak girilebilir ve girilen veri video görüntüsüne entegre edilebilir. 

Buna ek olarak, video kayıt cihazlarını bağlamak da mümkündür. Kontrol videosuna 

otomatik olarak senkronize edilecek şekilde kontrol konsolunda ki mikrofon 

yardımıyla sesli yorumlarda videolara eklenebilir. 

 

 



Kontrol Slotu BE 3,5 

IBAK sistem bileşenlerinin opsiyonlarını 

kontrol etmek için dokunmatik ekran 

kontrol konsoluna entegre edilmiştir.  

 

IBAK BS 3.5 / BS 7 

IBAK Kontrol Sistemi 

Kontrol slotu BE 3.5 / BE 7  

Kontrol konsolu / konsol kombinasyonu BP 3.5 ve klavye 

  
Teknik Sistem Verisi 

Ürün Sınıflandırması 
Kullanılan IBAK kameraları ve 

kamera traktörleri için kontrol 

ünitesi 

Genişlik x Yükseklik x Derinlik 

BP 3.5: 770 x 100 x 390 mm 
BE 3.5: 483 x 178 x 298 (+200*) 
mm 

BE 7:  483 x 266 x 358 (+200*) 
mm 

Ağırlık 
BE 3.5: yaklaşık 7,6 kg 

BE 7:  yaklaşık 11 kg 

Interkom hoparlör, mikrofon 
Var (bükülebilir mikrofon, Ekran 

üzerinden ses kontrolü) 

Kamera kablo uzunluğu 
BS 3.5: 300 m’ye kadar 

BS 7: 500 m’ye kadar 

Veri görüntüleme, RS232 

arayüzü 
Var (EDE 7) 

Video giriş/çıkış Var, birden çok 

Klavye Var 

TV standard NTSC/PAL 

İşletim voltajı 100-240 VAC, 50/60 Hz 

Uzunluk ölçümü / görüntüleme Var 

Otomatik durdurma fonksiyonu Var 

Güvenlik cihazı 

Kamera kablosu içinde  60 V (BS 

3.5), 120 V ( BS 7) sınırlı ikincil 

devre ile yalıtım izleme 

Kombinlenebilirlik  

IBAK Kameraları Hespi (BS 3.5 PANORAMO hariç) 

IBAK vinçleri 

BS 3.5: HSP, KT 180, KW 180, 
KW 305, 

LISY vinçleri 

BS 7: KW 310, KW 505, LISY 
vinçleri 

IBAK traktörleri Hepsi 

IBAK uzatma kitleri Var 


