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 Βοηθητικός Φωτισμός ZSW 65 με 180 LEDs (για 200μμ και άνω) 

ΚΑΜΕΡΑ IBAK ORION 2.9 

 

Η Κάμερα Orion της ΙΒΑΚ, στην νεώτερη έκδοσή της 2.9 είναι 
μία έγχρωμη κάμερα γενικής χρήσης, κατάλληλη για 
βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης εσωτερικής διαμέτρου 
από 100mm και άνω. Αποτελεί μέλος της σειράς ‘’MODULAR’’ 
εξοπλισμού Βιντεοσκόπησης της IBAK, στην οποία κάμερες 
και φορεία μπορούν να εναλλάσσονται κάτω από το ίδιο 
σύστημα ελέγχου (κονσόλα) και τύμπανο καλωδίου, για την 
εξυπηρέτηση διαφορετικών αναγκών  

Η κεφαλή της κάμερας μπορεί να προσεγγίσει ταχέως 

οποιαδήποτε κατεύθυνση ελέγχου με την βοήθεια 

αισθητηρίων και χωρίς  μηχανικούς διακόπτες. Μπορεί να 
περιστραφεί αυτόματα γύρω από συνδέσμους σωλήνων και η 
εικόνας της επαναφέρεται αυτόματα σε κατακόρυφη θέση, 
στην αξονική κατεύθυνση (σύστημα UPC, Upright Picture 
Control) 

Η κάμερα φέρει ένα έξυπνο σύστημα φωτισμού με διόδους 
φωτοεκπομπής (LED),  καλυπτόμενο από διαφανές κάλυμμα 
εξαιρετικά υψηλής αντοχής σε κρούση. Το σύστημα φωτισμού 
διασφαλίζει ομοιόμορφο φωτισμό σε όλα το πεδίο ελέγχου. 
Οι δίοδοι είναι διατεταγμένες σε ανεξάρτητες ομάδες, για 
εύκολη, ταχεία και οικονομική συντήρηση . 

Στις διατάξεις ασφαλείας της κάμερας περιλαμβάνονται ένας 
πομπός ανίχνευσης της θέσης της κάμερας ,με δυνατότητα 
απομεμακρυσμένου ελέγχου on/off , και διάταξη 
παρακολούθησης  της εσωτερικής πίεσης  της κάμερας, η 
οποία παράγει οπτικό και ακουστικό μήνυμα  (alarm) στην 
κονσόλα ελέγχου , όταν υπάρξει πρόβλημα απώλειας  της 
πίεσης  

Η Κάμερα φέρει ενσωματωμένο σύστημα ακτίνας  laser 
(έκδοση 2.7) το οποίο  επιτρέπει  μία αρκετά ασφαλή εκτίμηση 
της διαμέτρου του αγωγού καθώς και του σχετικού μεγέθους 
παραμορφώσεων της περιφέρειας του αγωγού . Για την 
αξιοποίηση της δυνατότητας αυτής απαιτείται κατάλληλο 
πρόσθετο Λογισμικό της IBAK ή της CD Lab.  

Η Κάμερα Orion 2.9 είναι συμβατή με όλη την σειρά φορείων 
της ΙΒΑΚ  (Τ66,Τ76,Τ86), καθώς και όλα τα συστήματα 
βιντεοσκόπησης με καλώδιο ώθησης (‘’σπρωχτά’’) , συνεπώς 
μπορεί να ενταχθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία αναβάθμισης 
και επέκτασης του εξοπλισμού που περιγράφεται εδώ   

 

 

 

 

Εικόνα 1 Κάμερα Orion 2.7 

Εικόνα 2 Ατέρμων περιστροφή, 
ενσωματωμένος πομπός ανίχνευσης 

Εικόνα 3 Ενσωματωμένο Laser 

Εικόνα 4 Orion 2.9 σε φορείο Τ66 με 
επέκταση φορείου 

http://www.gerpinis.gr/
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Η Orion 2.9 αποτελεί την τελευταία (2015) εξέλιξη της Orion , με 
σπουδαίες τεχνολογικές βελτιώσεις, όπως  

 Εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία φωτισμού.  Η Ευαισθησία αυτή είναι 
η μεγαλύτερη σήμερα στην αγορά, και 10 φορές ισχυρότερη από το 
προηγούμενο μοντέλο Orion, επιτρέπει δε βιντεοσκόπηση αγωγών 
μέχρι και 600mm χωρίς την χρήση βοηθητικού φωτισμού  

 Εξαιρετική ποιότητα εικόνας, με ανάλυση 560 γραμμών  στο 
σύστημα PAL, και πάλι η μεγαλύτερη σήμερα στις διεθνείς αγορές  

 Μεγάλο άνοιγμα, 90
0
 και γωνία λήψης (310

0
)  

 Ψηφιακό Zoom 3x, το  οποίο, σε συνδυασμό με την υψηλή 
ευαισθησία και την υπέρ-υψηλή ανάλυση επιτρέπει άνετο έλεγχο 
του αγωγού και διακρίβωση λεπτομερειών, σε οποιεσδήποτε 
συνθήκες  

 Ενσωματωμένο σύστημα ακτινών laser για εκτίμηση διαμέτρου, 
παραμορφώσεων και μεγέθους βλαβών  

 
 

 

 Σύνοψη Τεχνικών Προδιαγραφών   

 

 Κατάλληλη για χρήση σε αγωγούς 100 mm (4 in.) και άνω  
 Πανοραμική, περιστροφική Κάμερα με αυτόματη τοποθέτηση της εικόνας σε   κατακόρυφη θέση, 

ανεξάρτητα από την θέση και κλίση του φορείου.(UPC= upright picture control) 
 Διάμετρος/Μήκος : 60/100 mm (2.36 / 4 in.) 
 Βάρος: περίπου  500 g 
 Κλάση Προστασίας /πίεση δοκιμής : IP 68 /1 bar  (διαθέσιμη και για μεγαλύτερες πιέσεις)  
 Παρακολούθηση Πίεσης με δείκτη πίεσης και ακουστικό alarm  
 TV standard: PAL or NTSC 
 3x ψηφιακό  Zoom 
 F (διάφραγμα): 3,5  
 F (εστιακό μήκος): 3  
 Εστίαση: χειροκίνητα 1 cm, με τηλεχειρισμό σε ατέρμονα λειτουργία  
 Αισθητήρας: ¼’’  
 Ευαισθησία φωτισμού  0,05 lux (σε F 2.0, 1/50 s) [ προηγούμενα μοντέλα: 1 Lux] 
 Ένταση φωτισμού: 90lm 
 Οριζόντια  ανάλυση εικόνας 570γραμμές  NTSC, 560 γραμμές  PAL 
 Βασικός Φωτισμός : 40 λευκές δίοδοι  LEDs, με τηλε-ρυθμιζόμενη ένταση φωτισμού  
 Απομεμακρυσμένη ρύθμιση εστίασης σε συνεχή λειτουργία  
 Αυτόματο Ηλεκτρονικό διάφραγμα  
 Γωνία ανοίγματος (aperture angle) περίπου  90° διαγώνια 
 Οριζόντια σάρωση εικόνας (Pan range): +/- 120°  
 Γωνία  λήψης  (Angle of view): +/- 155 ° (310°)  
 Γωνία περιστροφής  (στον άξονα του αγωγού) : συνεχής 
 Ενσωματωμένος πομπός ανίχνευσης  32.768 kHz 
 Ενσωματωμένο σύστημα laser 
 Διαθέσιμη σε αντιεκρηκτική έκδοση  

 
Παρελκόμενα  

 Βοηθητικός Φωτισμός ZSW 65 με 180 LEDs (για 200mm και άνω) 
 Βοηθητικός Φωτισμός ZSW  75 με 180 LEDs  (για 200mm και άνω) 
 Συσκευή οδήγησης της Κάμερας (για σπρωχτά συστήματα)  

Εικόνα 5 Κάμερα Orion 2.9 με 
βοηθητικό φωτισμό ZSW65 

http://www.gerpinis.gr/

