
هدف ما افزایش چشمگیر ایمنی و بهره وری در عملیات های معدنی است. ازای�و ما 

دست به طراحی فناوری راداری بسیار پیچیده ای زده ایم که به راحتی آنچه را که 

انتظار دارید در هر زمانی برای ش� انجام می دهد.

نتیجه این ت�ش رادار پایش پایداری دیواره معدن است که هرآنچه برای این کار �زم 

است را در خود جای داده است. این قدرت ایمنی و بهره وری با دقت و قابلیت 

اعت�د است.

رادار تشخیص تحرک 
و پایش

ایمنی و بهره وری با دقت و قابلیت اعت�د
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MSR پی�فته ترین رادار پایش دیواره معدن برای ارزیابی پایداری دیواره های معدن، 
سدهای باطله و خطرات طبیعی است. MSR با توانایی منح¡به فرد خود در استخراج 

چند نقطه داده ای از منطقه تحت پوشش سیگنال یک آن¦، بدون اتکاء به مکانیزم های 

خارجی، ابر نقاط سه بعدی باکیفیتی را در اختیار ش� قرار می دهد. این بدین معنا است 

که ش� همیشه دقیق ترین تصاویر پایداری دیواره معدن را دریافت می کنید.

MSR کــه قابلیــت پوشــش ³یع مناطق گســ°ده را دارد، جدیدتریــن ابزار انجام پایش 
́ایطی است. اس°اتژیک و تاکتیکی در هر مقیاس و تحت هر 

پایش موثر پایداری دیواره معدن در هر مقیاسی



انتظار می رود اجزای ســازنده پی�نه ای و قابل ارتقای MSR همگام با الزامات عملیاتی و بودجه ای شــ� تکامل یابد.MSR Module در قلب این محصول قرار 

گرفته است و می تواند به همراه گزینه های متنوع تغذیه برق و قطعات قابل نصب ارائه گردد.

چندمنظوره گی

داده های سه بعدی واقعی

تصمیم گیری پویا و یکپارچه

ادغام حسگر
.SlideMinder و QuickSlope  ،Trimble 4D  ،GeoMos

راه اندازی

راه اندازی انحصاری و بدون نیاز به تراز کردن تا محدوده °15   روی 

کشــنده های اســتاندارد یــا چنــد کشــنده، روی خودروهــا یــا تأسیســات 

ثابت.

برق

منبع برق خارجی، باتری، ژنراتور و/یا منبع برق خورشیدی

محدوده عملیاتی

محدوده عملیاتی: زیرمیلی م°ی

زمان اسکن

فاصله گذاری نقطه داده ای
محدوده عملیاتی محدوده

(م°)
سمت
(م°)

 ارتفاع
(م°)

500m 0.5 2.2 0.22

1000m 0.5 4.4 0.44

2000m 0.5 8.8 0.88

4000m 0.5 17.6 1.76
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MSR با ارائه باکیفیت ترین فاصله گذاری نقطه داده ای سه بعدی در بازار، کیفیت و جزئیات حرکتی Åایش داده شده بی رقیبی دارد. یک ابر نقاط خودزا، بدون اتکاء 
به مکانیزم های خارجی داده های مربوط به محدوده، سمت و ارتفاع را در اختیار ش� قرار می دهد. این بدن معنا است که می توان MSR را برای پایش موردی 

اماکن دفن پس�ند و سدهای باطله به کار برد.

MSR قادر است تنها ظرف چند دقیقه منطقه وسیعی را تحت پوشش خود درآورد، که این 
امر آن را به ³یع ترین سیستم رادار اسکن به لحاظ پوشش و محدوده اسکن قرار داده 

است. داده های رادار به همراه بردارهای حرکتی دریافتی از منشورها و کشش سنج ها در یک 

́ایط در حال تغییر دیواره معدن  رابط Åایش داده می شوند. نتیجه این امر شناسایی ³یع 

و اتخاذ تصمی�ت آگاهانه و به° است. از هر نقطه ای از جهان. به صورت آنی.

REUTECH MINING,
́کت REUTECH (PTY) LTD می باشد. بخشی از 

Elektron Avenue, Technopark 35
Stellenbosch 7600, آفریقای جنوبی

PO Box 686, Stellenbosch
7599, آفریقای جنوبی

1150 880 21 (0) +27 تلفن 
1842 880 21 (0) +27 فکس  

reutechmining@reutech.co.za ایمیل  
Reutech این حق را برای خود محفوظ می داند تا هر زمانی که اراده کرد نسبت به اص�ح ویژگی های محصو�ت خود اقدام Åاید.
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