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IBAK PANORAMO SI 4K
Przenośny system Ultra HD do studzienek

– 2 – – 3 –

IBAK PANORAMO SI 4K wykorzystuje dwa aparaty cyfrowe wysokiej rozdziel-
czości z obiektywami typu rybie oko 185°. Są one instalowane na górnej i dolnej 
stronie urządzenia i wykonują zdjęcia półkuliste w odstępach 5 cm. Zdjęcia są 
łączone w celu utworzenia sferycznych obrazów, umożliwiając w ten sposób 
stworzenie prawdziwego trójwymiarowego widoku wnętrza studzienki. Dzięki 
obrazom wygenerowanym w ten sposób, perspektywa obserwowania wnętrza 
jest dowolnie wybierana. Inspekcja studzienki i pomiar uszkodzeń są również 
możliwe w biurze.

Oświetlenie ksenonowe pozwala na generowanie ostrych obrazów pomimo 
bardzo dużej prędkości skanowania. 
W ciągu ostatnich kilku lat linia produktów PANORAMO została udoskonalona 
w oparciu o sprawdzoną technologię. Rezultatem tego jest znakomity obraz z 
rozdzielczością 4K na zdjęciach 360°. Oznacza to, że rozdzielczość jest cztero-
krotnie wyższa niż Full HD. Aby osiągnąć taką jasność i ostrość, oraz umożliwić 
wyświetlanie wysokiej rozdzielczości obrazów na monitorze i ich przechowywa-
nie, ścieżka transmisji obrazu została zrewolucjonizowana. Podobnie jak w przy-
padku niedawno wydanego PANORAMO 4K do inspekcji kanałów głównych, do 
przesyłania obrazów i innych danych wykorzystywany jest standard Gigabit 
Ethernet
. 
Nowością jest skonstruowany mały bęben z kablem o długości 12 metrów, który 
można zainstalować w pojeździe lub z niego wyjąć i używać jako system prze-
nośny zasilany bateriami. Umożliwia to inspekcje nawet trudno dostępnych 
studzienek.
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ORION 3
Jednocześnie analogowy 
i cyfrowy (HD, FullHD)
Wspaniała mała kamera
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IBAK sprzedał już ponad 5000 kamer modelu ORION i na przestrzeni lat wpro-
wadzono kilka modyfikacji. Nowa wersja kamery jest wyposażona w bardzo 
mocne oświetlenie Power LED, które sprawia, że światła pomocnicze są zbędne 
nawet przy większych średnicach rur. Dodatkowo automatycznie steruje nad 
ustawieniem ostrości i oświetleniem.
 
W zależności od konfiguracji systemu i wymagań klienta ORION 3 zapewnia 
obraz Full HD (1920 x 1080 pikseli) lub obraz analogowy (720 x 576 pikseli). 
Może więc działać nie tylko z systemami Full HD, ale także jako kamera analogo-
wa z funkcją kamery popychanej i w konsekwencji można je podłączyć na przy-
kład do systemu satelitarnego LISY (do przyłączy). Podczas pracy z systemem 
popychanym, kamera jest natychmiast identyfikowana jako kamera analogowa, 
bez żadnego działania ze strony użytkownika, a system sam się przełącza.

Jednak w systemie Full HD operator może sam zdecydować, jakiej rozdzielczo-
ści potrzebuje, w zależności od sytuacji i wybrać to w menu użytkownika. W ten 
sposób ORION 3 jest przygotowany na każdą sytuację i jest obecnie najbardziej 
wszechstronną kamerą z gamy produktów firmy IBAK..
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ORPHEUS – Laserowe Skanowanie
Pomiar profilu kanału teraz także w kanałach owalnych 

Pomiary podczas
inspekcji oraz pomiar
profilu w jednym kroku 
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ORPHEUS 2/3 oraz ORPHEUS HD to kamery inspekcyjne do rur od DN 150 w 
górę. Stanowią idealną podstawę do generowania, przesyłania, odtwarzania, 
przetwarzania i archiwizowania filmów inspekcyjnych o wysokiej rozdzielczości.

Teraz, gdy te kamery są dostępne na rynku od 2 lat, a ciągły pomiar profilu i 
deformacji w rurach okrągłych został wdrożony w obu kamerach, dodano kolej-
ną cenną funkcję. Kamery ORPHEUS mogą teraz wykonywać pomiary w kana-
łach owalnych, jeśli są wyposażone w niezbędne oprogramowanie.

Tak więc na przykład zmniejszenie przekroju poprzecznego i odchylenia od 
wartości nominalnej wysokości i szerokości rur na całej długości odcinka kanału 
można również zmierzyć w kanałach owalnych. Do oceny pomiarów, rezultaty 
są wyświetlane graficznie na monitorze, a wyniki w przejrzystym raporcie..
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MicroGator
Jeden dla wszystkich w kanałach 
głównych od DN 200 do DN 800
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Stwierdzenie ,,Jeden za wszystkich” jest doskonale spełniane przez nowy 
system Microgator. Dzięki mocnemu silnikowi elektrycznemu i zasięgowi (150 
m), doskonałej przyczepności i niskiej masie kabla jest bezkonkurencyjny pod 
względem wydajności pracy. Oprócz kamery CutterCam do monitorowania 
pracy robota, teraz dostępna jest również kamera FrontCam, którą można łatwo 
zamontować na robocie.

Zapewnia ona operatorowi czysty widok w kierunku jazdy. Dostępne są zestawy 
kół o różnych rozmiarach i materiałach. Nowy adapter kamery inspekcyjnej 
ORION do MicroGatora umożliwia przeprowadzenie zarówno pełnej inspekcji 
kanału, w którym należy wykonać prace frezujące jak i inspekcje odbiorcze. 

Dzięki nowemu adapterowi można zmienić robota w kamerę inspekcyjną, bez 
stosowania dodatkowego pojazdu, a wszystkie zalety kamery ORION będą 
dostępne w systemie z robotem frezującym. Pakery z górnym kapeluszem 
można wprowadzać do kanałów za pomocą adaptera, który można zamonto-
wać do wózka jezdnego robota MicroGator.  

MicroGator z podłączonym pakerem cylindrycznym

MicroGator z adapterem dla pakera cylindrycznego 

MicroGator z końcówką frezującą
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Dzięki przedniej kamerze, paker może być dokładnie umieszczony w uszkodzo-
nym miejscu kanału lub przyłączu, które ma być uszczelnione. Długość kabla 
oraz dobra przyczepność umożliwiają robotowi bezproblemowe przemieszcza-
nie pakera daleko w głąb kanału. Ten sam adapter może służyć do instalowania 
systemu uszczelniającego typu QUICKLOCK. 

Innym ważnym możliwym zastosowaniem jest podłączenie systemu do cięcia 
strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Połączenie dwóch sprawdzonych 
procedur – robota frezującego i dyszy wysokociśnieniowej – oferuje nowe możli-
wości kontrolowanego i efektywnego czyszczenia osadów w rurach kanalizacyj-
nych. 
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PHOBOS
Dysze czyszczące zapewniają optymalny
napęd  z nieprzerwanym widokiem
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Dysze czyszczące systemu IBAK PHOBOS umożliwiają uzyskanie efektywnego 
napędu i maksymalnego zasięgu. Ponadto zapewniają wydajność czyszczenia, 
która umożliwia (w zależności od stopnia zabrudzenia) inspekcję i czyszczenie 
rur oraz domowych przyłączy podczas jednej operacji. Połączenie kamery 
ORION-L lub NANO-L z jedną z dysz czyszczących IBAK PHOBOS napędzanej 
wodą pod wysokim ciśnieniem jest bardzo skutecznym rozwiązaniem.

PHOBOS 2 został zmodyfikowany tak, że prócz zapewnienia maksymalnej siły 
napędowej zapewniającej duży zasięg, teraz czyści także obiektyw kamery zain-
stalowanej przed nim. Oznacza to, że jeśli ten model PHOBOS 2.1 zostanie połą-
czony ze sterowalną kamerą ORION L lub NANO L, nawet rozgałęzione układy 
rur i długie odcinki kanałów można łatwo czyścić i sprawdzać bez zabrudzenia 
obiektywu. System nie musi być usuwany z kanału podczas trwania inspekcji, 
ponieważ obiektyw aparatu nie wymaga czyszczenia.

PHOBOS 2.1

PHOBOS 2.1

PHOBOS 3D

PHOBOS 3D

PHOBOS 3D
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Podobnie jest w przypadku nowych 
dysz czyszczących PHOBOS 3D. Dotych-
czas PHOBOS 3D dla kamer ORION i 
POLARIS pełnił dwie funkcje. Po pierw-
sze służy jako urządzenie do prowadze-
nia kamery w kanale, aby główka 
kamery inspekcyjnej była ustawiona 
równolegle do ściany kanały podczas 
odwzorowywania przebiegu kanału 
przy użyciu opcji 3D-GeoSense, po 
drugie  zapewnia doskonałą siłę napę-
dową. Niedawno PHOBOS 3D o mniej-
szej średnicy stał się również dostępny 
dla kamery NANO. PHOBOS 3D dla 
kamer ORION i NANO został również 
zmodyfikowany, aby umożliwić czysz-
czenie obiektywu podczas prowadzenia 
inspekcji. Oznacza to, że sprzęt nie musi 
być wyciągany w trakcie skanowania 
przebiegu kanału, w celu oczyszczenia. 
Zapewnia to nieprzerwaną, wysoce 
wydajną pracę.
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IBAK BS10 to system sterowania dla systemów inspekcyjnych zabudowanych 
na pojeździe. Ta centralna jednostka sterująca może obsługiwać wszystkie 
windy nowej generacji, wózki jezdne i kamery inspekcyjne. Podłączone kom-
ponenty są automatycznie identyfikowane przez system. Obsługa wózka 
jezdnego wraz z kamerą jest przyjazna dla operatorów dzięki konfigurowalnym 
joystickom. Indywidulnie przypisywane przyciski konsoli oferują użytkowniko-
wi liczne możliwości i usprawniają wykonywanie pracy. Ponadto kontrolowane 
mogą być różne funkcje, takie jak natężenie światła, funkcje kamery i wózka 
oraz inne istotne opcje dla systemu.

Opisy uszkodzeń, symbole lub komentarze wprowadzone za pomocą klawiatu-
ry można nałożyć na obraz wideo. Komunikacja odbywać się może za pomocą 
mikrofonu zintegrowanego ze sterownikiem. W połączeniu z komputerem PC, 
sterownik BS10 jest optymalną koncepcją obsługi pojazdów inspekcyjnych 
wyposażonych nawet w nową generację wind przenośnych KW206 i KW306.

MainLite easy
Mały, przenośny system
z kamerą jezdną o zasięgu 150m
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Dzięki systemowi MainLite easy i przenośnej windzie KT156, IBAK jeszcze 
bardziej rozszerzył gamę systemów inspekcyjnych. Tak samo jak w przypadku 
pozostałych systemów przenośnych, winda KT156 jest również obsługiwana 
przez sterownik BP100. Bęben z funkcją pomiaru długości mieści 150 metrów 
kabla. Silnik napędowy i obrotowe urządzenie do prowadzenia kabla pomagają 
operatorowi równomiernie zwijać kabel kamery.

Aby zapewnić wygodną, elastyczną pracę, bęben z kablem jest wyposażony w 
koła i składany uchwyt transportowy. Dzięki temu uchwytowi i niskiej wadze, 
KT156 może być łatwo transportowany przez jedną osobę nawet w trudno 
dostępne miejsca. .
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oraz inne istotne opcje dla systemu.

Opisy uszkodzeń, symbole lub komentarze wprowadzone za pomocą klawiatu-
ry można nałożyć na obraz wideo. Komunikacja odbywać się może za pomocą 
mikrofonu zintegrowanego ze sterownikiem. W połączeniu z komputerem PC, 
sterownik BS10 jest optymalną koncepcją obsługi pojazdów inspekcyjnych 
wyposażonych nawet w nową generację wind przenośnych KW206 i KW306.

MainLite easy
Mały, przenośny system
z kamerą jezdną o zasięgu 150m
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Dzięki systemowi MainLite easy i przenośnej windzie KT156, IBAK jeszcze 
bardziej rozszerzył gamę systemów inspekcyjnych. Tak samo jak w przypadku 
pozostałych systemów przenośnych, winda KT156 jest również obsługiwana 
przez sterownik BP100. Bęben z funkcją pomiaru długości mieści 150 metrów 
kabla. Silnik napędowy i obrotowe urządzenie do prowadzenia kabla pomagają 
operatorowi równomiernie zwijać kabel kamery.

Aby zapewnić wygodną, elastyczną pracę, bęben z kablem jest wyposażony w 
koła i składany uchwyt transportowy. Dzięki temu uchwytowi i niskiej wadze, 
KT156 może być łatwo transportowany przez jedną osobę nawet w trudno 
dostępne miejsca. .
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Filmy z PANORAMO są zapisywane za pomocą oprogramowania do analizy 
kanałów. 

Dzięki intuicyjnym procedurom, po krótkim szkoleniu, użytkownik jest w pełni 
zdolny do obsługi oprogramowania w całej jego złożoności. IKAS Evolution 
można skonfigurować dla wszystkich często używanych funkcji oraz wymagań 
klientów dotyczących oceny stanu kanału. Dzięki technologii PANORAMO 
stanowisko pracy można przenieść do biura. Po zeskanowaniu kanału, wszyst-
kie inne etapy pracy można wykonać poza miejscem inspekcji. Od oceny stanu 
poprzez klasyfikację, po planowanie napraw. 

W ostatnich latach klienci wielokrotnie wyrażali życzenie automatycznej anali-
zy stanu kanałów. Dlatego IBAK pracuje nad innowacyjnym projektem w dzie-
dzinie wspomagania analizy. Celem tego projektu jest znalezienie metody auto-
matycznej identyfikacji stanu rur za pomocą sztucznej inteligencji.  Ta wspiera-
na analiza znacznie zwiększy wartość technologii PANORAMO. Pierwszym 
krokiem będzie identyfikowanie najczęstszych obiektów w kanałach, takich jak 
przyłącza oraz automatyczne rejestrowanie uszkodzeń (np. pęknięć). Błędy, 
których jednoznacznie nie można zidentyfikować są podświetlane, dzięki 
czemu użytkownik może szybciej analizować wady. Pomoże to w oszczędzeniu 
czasu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości inspekcji. 
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IKAS EVOLUTION i IKIS

Platforma oprogramowania IKAS składa się już z szeregu wzajemnie uzupeł-
niających się produktów pod względem ich funkcji. Z jednej strony do obsługi 
różnych procesów i zadań napotkanych podczas pracy w kanale, z drugiej 
strony do zapewnienia możliwości rozbudowy zgodnie z rosnącymi wymaga-
niami przedsiębiorstw. Oprogramowanie IBAK zostało ulepszone w różnych 
punktach i dodano nowe funkcje. Analiza profilu została znacznie rozszerzona 
dla kamer ORPHEUS 2 i 3 z ich opcją laserowego pomiaru profilu kanału – 
LaserScan.

Tak więc oprócz profili kołowych można również analizować kanały owalne. 
Wyniki analizy profilu z raportami są w pełni zintegrowane z danymi z opro-
gramowania do inspekcji - IKAS Evolution. Wszystkie komponenty oprogramo-
wania zostały również przystosowane do działania nowego systemu PANORA-
MO 4K. 
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