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IBAK MiniLite sıvı drenaj sistemi için kullanılan bir 

kompakt pushrod kamera sistemidir. MobiLite ile 

birlikte kapsamlı, tam ve standartlaştırılmış 

dokümantasyon (her DIN EN 13508 için) tesis içinde 

üretilir. Alınan kayıtlar MPEG formatında sabit diske 

kaydedilir. MobiLite 50m,15 mm bükülebilir ittirilebilir 

kablo ile donatılmıştır. Kameralar kontrol 

konsolundaki joystickler yardımıyla kontrol edilir. 

Bilgisayar grafik tabletindeki kalem navigasyonu ile 

yönetilir. 

Yüksek kaliteli, çıkarılabilir 12" monitör dün ışığında 

kullanım için uygundur. Cihazın yüksek çözünürlük 

özelliği kaliteli fotoğraflar almanıza olanak sağlar. 

Kontrol konsolu taşıma için cihazdan çıkarılabilir. 

MobiLite'ın dirençli dizaynı her türlü hava koşulunda 

kullanabilmenizi sağlar. 
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Teknik sistem verisi 

Ürün sınfılandırması kompakt itme kamera sistemi 

Magic Push Rod 
30 m (değiştirilebilir 
600/12)  50 m 
(değiştirilebilir 600/15) 

Perfect Push Rod 80 m (değiştirilebilir 600/10) 

Genişlik x Yükseklik x 
Derinlik 

400 x 780 x 720 mm (Kontrol 
konsolu hariç) 

Kontrol konsolu 

boyutları G x Y x D: 340 x 270 x 300 mm 

Monitör 
Su-koruma (IP54), 

gün ışığına müsait  

Kontrol konsol 
ağırlığı 

yaklaşık 5 kg 

Sarıcı ağırlığı yaklaşık 29.5 kg (değiştirilebilir k.m.) 

Veri depolama 

Entegre PC ile hard diske 
fotoğrafları videoları ve kontrol 
raporlarını depolar; USB port ile 
data transferi 

Patlama koruma 
patlama korumalı kamera ile 

birlikte 

Uzunluk ölçümü / 

gösterimi Var 

Kombinlenebilirlik  

IBAK kameraları 
HYDRUS, POLARIS, 
JUNO, ORION, ORION L 

IBAK kontrol 
sistemleri 

entegre; PC IKAS ile 1) 

IBAK uzatma kiti Yok 

Aksesuarlar (opsiyonel) 

Değiştirilebilir kablo 
ve kablo makarası 

Magic Push Rod: 
600/12 ile HYDRUS kamera , DN 
50 ve üzeri işlem mesafesi için 
30m itme kolu 500/15 ile DN 100 
ve üzeri işlem mesafesi için 40m 
itme kablosu Perfect Push Rod: 
600/10 DN 100 ve üzeri işlem 
mesafesi için 80m itme kablosu 

Yazılım IKAS opsiyon "NAVIGATOR" 2) ve 
dahası 

Güvenlik cihazı Yerleşik kişisel koruma switchi ile  

Dış sayaç 
Var, ölçüm kesinliğini 
geliştirmek için 

Akım Kaynağı Var, 24VDC 11 Ah (Li-ion) 

  

Harici sayaç, 

opsiyonel olarak, 

gözlemleri 

güçlendirmek için 

kullanılabilir. 

 

Sepetin içerisindeki fren 

kasıtsız olarak yapılan 

işlemler için kullanılabilir; 

itici kolun itici gücü 

sonradan ayarlanabilir. 

 


