IBAK MINILITE
Kompakt İtme Kamera Sistemi
Kontrol Aralığı DN 50 ve Üzeri

IBAK MiniLite sıvı drenaj sistemi için kullanılan bir
kompakt itme kamera sistemidir. Yüksek dayanıklılık
ve kolay yönetimli olan cihaz kısa bir eğitim
sürecinden sonra hemen kullanılabilir. MiniLite
HYDRUS ve 30 metre ittirilebilir kablo ile DN 50 ve
üzeri ürünler için birlikte kullanılabilir. Bu
büyüklükteki borularda kameranın 90° bükülmesi
özelliği garantilidir.Diğer itme kameraları 40 metreye
kadar çıkabilen ittirilebilir kablo ya da 80 metreye
kadar ulaşabilen ittirilebilir kablo bağlanılarak daha
büyük yarıçaplı borularda kullanılabilir.
10.4" MiniLite ekranı farklı kamera varyasyonları için
yüksek kaliteli fotoğraf kalitesi sunar. Yazılar girdi
olabilir ve resim veya video dosyaları bir SD kart
yardımıyla kolaylıkla ve güvenle kaydedilebilir. Folyo
klavyenin büyüklüğü elinizde eldiven olsa bile veri
girişine olanak sağlar. Bütün sistem IP 54 korumalıdır
ve temizlemesi çok kolaydır.

Ayarlanabilir taşıma sapı

IBAK MINILITE
Kompakt İtme Kamera Sistemi
Kontrol Aralığı DN 50 ve Üzeri

Teknik sistem verisi
Ürün sınfılandırması
Magic Push Rod
Perfect Push Rod
Genişlik x Yükseklik x
Derinlik
Kontrol konsolu
boyutları
Monitör
Kontrol konsol ağırlığı
Sarıcı ağırlığı
Veri depolama
Patlama koruma
Uzunluk ölçümü /
gösterimi

kompakt itme kamera sistemi
40 m (değiştirilebilir 500/15)
30 m (değiştirilebilir 500/12)
80 m (değiştirilebilir 500/10)
385 x 680 x 630 mm
(Kontrol konsolu hariç)
G x Y x D: 320 x 62 x 500 mm
Su-koruma (IP54),
gün ışığına müsait
yaklaşık 5 kg
yaklaşık 18 kg (incl. exchange basket)
SD card ile
(dijital görüntü ve videolar)
var, patlama korumalı kamera ile
birlikte
Var

Kombinlenebilirlik
HYDRUS, POLARIS,
JUNO, ORION, ORION L
IBAK kontrol sistemleri kontrol sistemi entegre
IBAK uzatma kiti
Var
Aksesuarlar (opsiyonel)
Magic Push Rod:
500/12 ile HYDRUS kamera , DN 50
ve üzeri işlem mesafesi için 30m itme
kolu 500/15 ile DN 100 ve üzeri işlem
Değiştirilebilir kablo ve mesafesi için 40m itme kolu
kablo makarası
Perfect Push Rod:
500/10 DN 100 ve üzeri işlem
mesafesi için 80m itme kol
IBAK kameraları

Yazılım
Güvenlik cihazı
Akım Kaynağı

IKAS32 ofis, opsiyon "Video Analizi"1)
Yerleşik kişisel koruma switchi ile
Var, 24VDC 4,5Ah

