
Dördüncü nesil MSR olan MSRIV Esprit®,  piyasadaki en hızlı 
tarama radarıdır. Olağanüstü doğrulukta üç boyutlu (3D) nokta 
bulutuyla üstün gerçek zamanlı hareket verisi üretir ve tüm alan 
2D tarama güncellemesi için bunun tamamını iki saniyeden daha 
kısa bir sürede tamamlar. Bu radar, hızla değişen atmosferik 
koşullar ve hızlı şev hareketleriyle uğraşan madenlere yönelik 
bir çözümdür.

2006’da ilk kez piyasaya sürüldüğü günden beridir hem kritik 
hem de stratejik izleme sağlayan ünlü MSR, ocak şev izleme 
sektöründe itibar kazanmıştır. Radar ürünlerimiz bilgiye dayalı 
ve etkili şev izleme programları için gereken önemli araçları 
sağlayarak personelin jeoteknik tehlikelere maruz kalmasını 
sınırlandıran, verimliliği artıran ve tasarım kalibrasyonu 
aracılığıyla ocak şev optimizasyonuna olanak tanıyan risk 
yönetim prosedürleri ve maden yaşam döngüsü planları temin 
etmektedir.

MSRIV ESPRIT®
Hassasiyet ve güvenilirlik aracılığıyla 

güvenlik ve verimlilik
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Işık hızında şev stabilitesi izlemenin geleceğine hoş 
geldiniz!
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En hızlı tarama süresi

Gerçek 3 boyutlu veri

Yazılım 

www.reutechmining.com

Sistem bir bakış radarı olup 90° azimut ve 60° yükseklikten oluşan sabit bir alanı tarar. Tek noktaları taramak veya eğim boyunca süpürme 

yapmak yerine sistem tüm alanı anlık olarak sürekli tarar.

MSRIV Esprit® tek bir taramayı iki saniyenin altında yapar; bu süre sektördeki en hızlı tarama süresi olup hızla değişen atmosferik 

koşulların etkilerini neredeyse tamamen ortadan aldırır. Böylece mümkün olan en doğru hareket verisini üretir.

Kritik ve stratejik izleme
Şev hareketi radarlarının bir sınırlaması, taramalar arasında sadece birkaç milimetre ölçebilen çalışma frekanslarıdır. Fiziğin doğası 

gereği bu değiştirilemez. Ancak iki saniyeden daha kısa bir tarama hızı ile hızlı şev hareketleri kolayca tespit edilir ve faz sarma olgusu 

azaltılır. Küçük hareket ölçümleri daha hızlı ve daha hassas bir şekilde elde edilerek potansiyel heyelanların erken tespit edilmesini 

sağlar.

ANLIK 3D ALAN ÖLÇÜMÜ ÇÖZÜNÜRLÜK
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Ek özellikler ve avantajları
• 900 (Azimut) x 600 (Yükseklik) sabit tarama zarfı

• Çalışma menzili: 50 - 4000 m

• Güç kaynağı:

  - Entegre jeneratör

  - Entegre güneş panelleri

  - Harici güç beslemesi:

    •    220V AC 50Hz

    •   110V AC 60Hz

• 30 dakikadan daha kısa sürede konuşlandırın

• Tümüyle coğrafi referanslı

• Her havada kullanım

 -   Sıcaklık: -30 °C ila + 55 °C (-22 °F ila 131 °F)

 -   Rüzgar: 120 km/saat

• Kablosuz bağlantı üzerinden komple uzaktan çalıştırma

• Oldukça özelleştirilebilir alarm ayarları

• Kendi 3D coğrafi referanslı sentetik harita/etüdünüzü üretin

Yazılım Windows, Linux, Android ve iOS 

üzerinde çalışabilir.

Çok platformlu: Gelişmiş web 

tabanlı yazılım çeşitli 

platformlarda görüntülenebilir.

Birden fazla radar verisini 360° 

3D ekranda trend grafikleri ile 

birlikte eş zamanlı olarak görün.


