IBAK Panoramo Serisi 3D Optik Boru Hattı Tarayıcılar
Son yıllarda boru hattı kontrol teknolojisinde en büyük yenilik, Panoramo sistemi, mühendisler daha iyi veri sağlayan
operatörler için stresi azaltarak, verimliliğin artırılması ve bizim yeraltı altyapısını incelemek şekilde değişiyor. Devrimci
Panoramo dijital boru hattı scanner boru hatlarını kontrol şekilde değişecektir. Günde standart sistemlere göre iki
katından daha fazla boru hattı kontrol edin görüntü çözünürlüğü geleneksel CCTV içinde altı kez artış ve normal CCTV
oranla daha fazla% 30 oranında işletme maliyetlerini azaltmak!

Panoramo 2
IBAK Panoramo 2 yüksek verimli kanalizasyon 8 inç boru hattı çaplarında denetimlerde. Ve benzersiz tarayıcı
teknolojisine sahiptir. Boru denetimler, geleneksel sistemlere göre önemli ölçüde daha yüksek bir hızda gerçekleştirilebilir
ve kullanıcı tüm boru hattı kontrol kusursuz bir kayıt içeren 3D filme ek olarak işlenmiş bir gösterimini alır.

Panoramo SI
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.

Performans Önemlidir
Panoramo çok hızlıdır. Kullanıcılar için 69 ft hızında veri toplamak. Dakikada (21m) (40 ft. Panoramo 150 ile dakika başına
(12m)) durdurmaya gerek kalmadan. Bütün bunlar, maliyeti azaltır üretiminizi artırır.

Geleneksel kanalizasyon TV sistemlerinin aksine her 5 cm mesafelerde görüntüleri çekerek 185 ° balıkgözü objektifler, iki
yüksek çözünürlüklü dijital fotoğraf makineleri kullanmaktadır. Bunlar daha sonra otomatik olarak tam kanalizasyon
borusu gerçek bir 3D iç görünüm oluşturmak için bir araya getirilir. Boru durumunun değerlendirilmesine olanak ve
izleyici için herhangi bir görüş kısıtlaması olmaksızın kanalizasyon borusu içinde serbestçe hareket edebilir.

Panoramo Prensibi - Sizin Süreci değiştirme
IBAK geleneksel video teknolojisinin zayıflıklarının giderilmesi için Panoramo tasarlanmış. Panoramo yöntemi arka ofis
alanı ve veri analizi veri toplama birimi mevcut süreci değiştirir. Bu işbölümü, güvenliği artırır hataları azaltır ve
verimliliği arttırır. teknoloji potansiyel çalışmak ve dikkatsizlik ya da stresin neden olduğu yüksek maliyetli ve zaman alıcı
hataları önlemek için çalışanlara kolaylık sağlar.

Panoramo Gönderilenler
Panoramo 2 ve Panoramo 150 görüntü yakalama da tam 360 ° Perspektif Görünüm ve yüksek çözünürlüklü boru hattının
Kıvrımsız Görünüm olarak sunar. Görünümü hızlı ve kolay kusurları görmek için tek ekranda bütün boru segmentinde
bakmanıza imkan verir.

IBAK patentli 360 ° Perspektif Görünüm boru hattı gözlemlerin detaylı analiz için gerekli olduğunu göreceksiniz. Başka hiç
bir sistem bu kadar gerçek bir görsel veri sağlayamaz, ya da size bunu analiz etmek için bu tür gelişmiş araçlar sunamaz.

Panoramo SI Taşınabilir Rögar Sistemi
Panoramo SI sistemi sahipleri gömülü yapıların incelemek için devrim yarattı. Menholler, kanal kutuları, kanalizasyon ve
diğer gömülü odaların bu sistemle hızlı ve güvenli bir şekilde kontrol edilebilir. Çalışanları güvende tutarak , ekiplerin
verimliliğini ve doğruluğunu artırmak ve sistem kullanıcılarının bilinçli ve doğru karar almalarına yardımcı olan verileri

Kolay Veri Toplama - Amazing Sonuçlar
Panoramo SI ile menhol teftiş 1-2-3 kadar basit. Yapmanız gereken tüm rögar içine indirmek ve geri çekmek. Başka hiçbir
sistem Panoramo SI verilerinin kalitesini ve hızını yakalamaz size sadece görüntü vermekle kalmaz istediğiniz tüm
analizleri yapmanız için gereken tüm altyapı sistem içerisinde mevcuttur. Baca çapı, boru çapları, deformasyon, kırı ve
çatlak. Vb.

Veri Türleri
Panoramo SI her açıdan, görebilirsiniz menhol tam 360 ° Perspektif Görünüm yakalar. tek ekranda bütün rögar yüzeyinde
inceleme yapmaya olanak sağlar.

% 100 Kapsama | Fazla 4 Kez Daha hızlı!
Diğer menhol muayene yöntemleri Panoramo SI ile karşılaştırıldığında, yavaş hantal ve güvensiz. farklı açılardan
menholun her santimini yakalamak için eşsiz yeteneği ile en ince ayrıntın gözden kaçmasını önler.

