
   

 
  

IBAK ORPHEUS 
Panoramik ve Eğilebilir Kamera 
Kontrol Aralığı DN 150 ve Üzeri 
 

IBAK ORPHEUS, DN 150 ve üstü borular için panaromik ve eğilebilir kameradır. IBAK 

ORION kanıtlanmış fonksiyonellikleri birleştirir, örnek olarak kamera başlığının dönme 

yeteneği, zoom özellikli lensi ve lazer referans ölçümüyle otomatik birleşim yeri kontrolü. 

İki engtegre edilmiş lazer ile IBAK'ın IKAS yazılımı sayesinde arıza ölçümü kolaylıkla 

yapılabilir. 10x optik zoom ve otomatik sıfır noktasına dönüş kameranın 

özelliklerindendir. 

Entegre edilmiş LED, darbelere karşı dayanıklıdır ve şeffaf kapaklıdır bu sayede etrafta 

mükemmel bir aydınlatma sağlar. Böylelikle ORPHEUS, orta çaplı borularda bütün gerekli 

kontrol alanına hâkim olur. İşlem alanına entegre edilmiş sensörler, basınç izlemi ve 

opsiyonel patlamaya karşı güvenlik sağlayan ekipmanlardır.  

IBAK ORPHEUS modüler ünitesi IBAK kamera trakörüne veya rögar adaptörüne monte 

edilebilir. 

 



 

TEKNIK SISTEM VERISI  

Kamera ö zellikleri Panoramik ve eğilebilen kamera  

Çalışma aralığı DN 150 ve üzeri  

Boyutlar Ø 96 mm / uzunluk 160 mm  

Ağırlık yaklaşık 1.6 kg  

İtme işlemi Yok  

Traktör işlemi Var  

Dik görüntü kontolü Yok  

Doğru yönde görüntü Yok  

Zoom 10x optik; 4x dijital zoom opsiyonel  

F (kapak) 1.8 - 2.9  

f (odak uzaklığı) (mm) 4.2 - 42  

Aydınlatma 88 beyaz LED, kontrol edilebilir  

Aydınlatma şiddeti (lux) 1.5 lux (F 1.8, 1/50 s)  

Aydınlatma akısı (lumen) 200 lm  

Koruma sınfıı 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 sensörleri 1)  

Mercek fonksiyonu 
elle, otomatik, uzaktan kontrol edilebilir  

Panorama aralığı + / -120°  

Mercek açısı yaklaşık 60° (çaprazlama)  

Görüntüleme aralığı + / -150°  

Dönüş açısı  sürekli  

Fokus fonksiyonu / aralığı 
elle, tek-basım otofokus, 

1 cm – , uzaktan kontrolle yönetilebilir 

 

Sensör (inch) 1 / 4"  

TV standardı NTSC ya da PAL  

Yatay görüntü 
çözünürlüğü 

460 çizgi PAL  

Entegre lazer Var  

Entegre sonda vericisi opsiyonel 
 

Patlama koruması opsiyonel  

KOMBINLENEBILIRLIK   

IBAK traktörleri hepsi  

IBAK kontrol sistemleri BK 3.2 sonrası, BE 3.2, tüm BS  

AKSESUARLAR (OPSIYONEL)  

Rögar adaptörü Var  

Yardımcı ışık ZSW 75  
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1. Kamera traktörü T76 üzerinde ORPHEUS 
 

2. ORPHEUS ve rögar adaptor 
 

 
3. T76 üzerinde ORPHEUS ile yadımcı ışık ve traktör 

tekerleri 
 

4. T76 üzerinde ORPHEUS ile taneli tekerler 
 


