
  

 

  

IBAK PANORAMO SI 

Menhol içi 3D tarayıcı 

Kontrol Aralığı DN 300 ve Üzeri 

 

IBAK PANORAMO SI sayesinde kullanıcı hem PANORAMO teknolojisinde hem de rögar kontrollerinde 

ki hurdaya ayrılan atıklarda ekstra avantajlara sahip olur. Bu özelliğin sonucu olarak rögarların 

durumları alınan görüntülerden hızlıca ve tam olarak tespit edilebilir. 

3D tarayıcı, iki adet yüksek çözünürlüklü dijital kamera kullanarak ki bu kameralar özellikle her türlü 

bükülmeye uygun, geniş açılı lensler kullanılarak yapılmıştır, optik tarama yaparak bütün rögar içini 

bir kaç saniyede ve bir tek dikey işlemde tarar. Dijital olarak iletilen görüntü verisi anında operatöre 

canlı görüntü olarak aktarılır. Rögarın durumu ister alanda ister ofiste oturarak anında 

değerlendirilebilir. Konvensiyonel panoramik kameraların aksine sadece ilgili bölümü göstererek 

zaman kazanır, IBAK PANORAMO SI görüntüleme yazılımı kullanıcıya rögarın kusursuz görüntüsünü 

sağlar. Kontrolör istediği zaman rögar içinde durur, 360°panoramik görüntü, zoom ve anlık görüntü 

kaydı alabilir. Aynı anda bükümsüz rögar görüntüsü yaratılabilir. Böylece yapının durumunun hızlıca 

kontrol edilmesini ve kullanıcının rögar duvarlarında ki objelerin ölçümlerini yapma olanağı sağlar. 

Verinin ileriki incelemeleri için IBAK'ın IKAS kanalizasyon analiz yazılımında PANORAMO SI rögar 

kontrol opsiyonu mevcuttur. Bu yazılım ile PANORAMO SI filmleri kolaylıkla ve verimli bir şekilde 

analiz edilir. 

Sonuçlar tüm kontrol verilerine ve kontrol raporlarına uygun ve genel kullanıma uygun veri ara yüzü 

kullanılarak hazırlanır. Bedava lisanslı IBAK görüntüleyici yazılımı müşteriye tam kapsamlı bir gözden 

geçirme olanağı sunar. IBAK PANORAMO SI rögar kontrol kamerası, IBAK PANORAMO kontrol 

sistemleri operatörleri BS 5/BS / Kontrol üniteleri yardımıyla eklenti olarak yönetilebilir veya bir 

araca yüklenmiş kit olarak kullanılabilir. (Örnek bakınız T5) 

 



IBAK PANORAMO SI 

Menhol içi 3D tarayıcı 

Kontrol Aralığı DN 300 ve Üzeri 

 

 

Teknik sistem verisi 

Çalışma aralığı DN 300 ve üzeri, rögar kontrolü 

Ağırlık yaklaşık 7.5 kg 

Hız max. 35 cm/sn. 

Koruma sınıfı IP 68 

Basınç izleme 2 entegre basınç sensörü 1) 
Patlama koruması opsiyoel 

Görüntüleyici yazılımı IBAK PANORAMO Viewer (Freeware) 

 

Kombinlenebilirlik  

IBAK kameraları 
uygulanamaz; 2 adet entegre 
fisheye kamera mevcut 

IBAK kablo vinçleri KW 310, KW 505, KW 180 SI 2) 
IBAK kontrol sistemleri BS 5, BS 7 

 

Aksesuarlar (opsiyonel) 

Emniyet standı, alüminyum 
ör: saptırma 

makarasının yerleşimi 

Saptırma makarası Var, destek ile 

Otarşik kompakt modül gibi 

araç içine kurulum 
Var, örneğin VW T5 için 

Yazılım IKAS PANORAMO-Analysis 

  

IBAK IKAS kontrol yazılımına eklenti olarak, 

"PANORAMO analiz" opsiyonunu kullanarak 

objeleri "3D ölçüm" olanağı sunuyor. 

Sadece bir kaç fare tıklaması ile hatlar 

belirleyebilir, işaretleme, daireleme, taslak 

yaratabilirsiniz. Ölçümler renklerle belirtilir 

ve kullanıcıya gösterilir. 

 

1) kontrol ünitesinde LCD gösterge ve akustik alarm 
2) Otarşik kompakt modül gibi araç içine kurulum 

 

PANORAMO SI VW T5 (otarşik kompakt modül) için palet 

montaj kiti ve kontrol sistemi için uzatma kiti gibidir 

 

Menhol içi görüntülemek 

Menhol katlanmamış görünümü 

Menhol ölçmek için nokta bulutu 


