
  

  

IBAK JUNO, DN 100 ve üzeri boruların denetlenmesi için çok yönlü eksensel 

kameradır.UPC (Dik Görüntü Kontrolü) fonksiyonu sayesinde görüntü her zaman 

dik oluşur.Entegre yüksek performanslı LED'ler ideal aydınlatmayı sağlar, bu 

nedenle kontrol sırasında en iyi görüş netliğini sağlar.Kameranın yerini kolayca 

bulabilmek için ve etraftaki hasarlı bölgeleri tespit etmek için verici sonda 

mevcuttur. Dışarıdan gelen yanlış sinyalleri önleyebilmek için verici kapatılabilir. 

İç basınç izleme kameranın güvenli işlem yapmasını garantiler.Bu kamera itme 

işlemi sırasında IBAK'ın HSP 40 ve 60 makaralarıyla, IBAK LISY (KT220 / LISY 

Senkron Vinçi)'nin itme koluyla, MiniLite ve MobiLite pushrod kamera sistemiyle 

kullanılabilir.Traktör işlemlerinde, JUNO tüm IBAK kamera traktörleri ile 

kullanılabilir. 
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 Teknik sistem verileri 

Kamera özellikleri Eksensel kamera 

Çalışma aralığı DN 100 ve üzeri 

Boyutlar Ø 60 mm / uzunluk 100 mm 

Ağırlık yaklaşık. 500 g 

İtme işlemi Var 

Traktör işlemi Var 

Dik görüntü kontolü Var 

Doğru yönde görüntü Yok 

Zoom Yok 

F (kapak) 2.0 

f (odak uzaklığı) (mm) 2.5 

Aydınlatma 56 beyaz LED, kontrol edilebilir 

Aydınlatma şiddeti (lux) 0,05 lux (F 1.2, 1/50 s) 

Aydınlatma akısı (lumen) 125 lm 

Koruma sınıfı 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 eksensel görüş 

Mercek açısı yaklaşık 107° (çaprazlama) 

Dönüş açıs Sürekli 

Fokus fonksiyon / aralık elle 1 cm – , uzaktan kontrollü sonsuz işlem 

Sensör (inch) 1 / 4" 

TV standardı NTSC ya da PAL 

Yatay görüntü çözünürlüğü 540 çizgi PAL 

Entegre lazer Yok 

Entegre sonda vericisi Var 

Patlama koruması Yok 

Kombinlenebilirlik 

IBAK traktörleri hepsi 

IBAK itme sistemleri hepsi 

IBAK tamburları / vinçleri hepsi 

IBAK kontrol sistemleri hepsi 

Aksesuarlar (opsiyonel) 

Kamera cihaz kılavuzu DN 150 ve üstü 

Yardımcı ışık ZSW 65, ZSW 75 
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1) kontrol ünitesinde LCD gösterge ve akustik alarm 


