Multi Purpose
Platform
Hassasiyet ve güvenilirlik aracılığıyla
güvenlik ve verimlilik
Çok yönlülük sağlayan MPP, çok farklı sensörler ve ekipmanlar
için bir montaj platformu sunar.

Duble Çok Yönlülük
Platform, modülerlik dikkate alınarak tasarlanmıştır ve çeşitli
kullanıcı gereksinimlerine göre konfigüre edilebilir. Gelişmiş
kurcalamaya dayanıklı mekanizmaları ile MPP, en zorlu
operasyon koşulları için özel olarak üretilmiştir.
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WiFi Tekrarlayıcı İstasyonu

Sesli Alarm

Görsel Alarm

Kamera Sistemi

Sensör opsiyonları
KAMERA SİSTEMİ
MPP, Reutech’in güçlü Slope Vision çözümünü barındırabilmektedir. Bu yüksek kaliteli İnternet Protokolü kamera, hem görsel hem de video
çekme yeteneği sağlamak için mevcut yerinde veri ağlarından faydalanmaktadır. MPP’nin üzerine monte edildiğinde tümüyle mobil ve
kendi kendine yeterli bir çözüm gerçekleşmektedir. Endüstri ortaklarımızla birlikte yaptığımız kapsamlı araştırma, Slope Vision ile donatılan
MPP’nin müşterilere eşsiz esneklik ve avantajlar sunduğunu kanıtlamaktadır.
OCAK İÇİ ALARM SİSTEMİ
Hızla değişen maden ortamlarında yüksek hareket kabiliyetine dair artan odaklanma, maden personelinin ilave bir koruma tedbiri olarak
ikincil uyarı cihazlarına güvenme ihtiyacını doğurmuştur. Ocak İçi Alarm Konfigürasyonunda MPP, görsel ve sesli alarm özellikleri sağlayarak
bu ihtiyacı karşılamaktadır. Bu ikincil alarmlar, MSR üzerinde birincil çift kullanıcı tanımlı alarmlardan biri tetiklendiğinde uzaktan
etkinleştirilmektedir. Ocak İçi Alarm Sistemi, yüksek hızlı kablosuz veri bağlantısı aracılığıyla bir MSR ile eşleştirilerek madenin içinde
herhangi bir yerde konuşlandırılmasını sağlamaktadır.
PERSONEL UYARI CİHAZLARI
MPP, Personel Uyarı Cihazı (PAD) transmiterini barındıracak şekilde konfigüre edilebilmektedir. PAD, sesli ve titreşimli uyarıların eşlik
ettiği alfanümerik mesajlar gösteren küçük bir kablosuz iletişim cihazıdır. Bu opsiyon, kritik izleme faaliyetlerinin belirli operatör gruplarının
özelleştirilmiş mesaj formatında anında uyarılmasını gerektirdiği kullanıcılar için uygundur. MPP, PAD’lerden en fazla 600m uzakta olmalıdır.
Tek bir MSR ile birden fazla PAD eşleştirilebilir.
WiFi TEKRARLAYICI İSTASYONU
MPP, bir tekrarlayıcı istasyonu olarak konfigüre edildiğinde güvenilir veri aktarımı için özel bir yüksek hızlı ağ bağlantısı sağlar. MPP, radyo
dalgası enerjisini tüm yönlerde eşit biçimde yayan bir yönsüz anten vasıtasıyla, 500m görüş hattı içinde bulunan 360 derecelik alandaki
tüm cihazlara bağlanır. Yönlü anten kullanıldığında MPP, 4 km görüş hattı içinde bulunan tüm cihazlara bağlanabilir. MMP tarafından veri,
ikinci bir güçlü yönlü anten vasıtasıyla en yakın erişim noktasına aktarılır. Operasyonun en uzak kısımlarında bulunan cihazlarla bile yüksek
hızlı kablosuz bağlantı oluşturmak için birden fazla tekrarlayıcı istasyonu birbirine bağlanabilir. Güç kaynağı bağımsızlığı yüksek kapasiteli
güneş panelleri ile şarj edilen yerleşik bataryalar sayesinde elde edilmekte olup maksimum çalışma zamanı ve minimum bakım sunar.
MPP’nin mobil yapısı, hızla değişen operasyon gereksinimlerine adapte olmak için ağın yeri kolayca değiştirilebildiğinden esnekliği teşvik
eder.

Teknik özellikler
YERLEŞİK BATARYA GRUBUNA GÜÇ BESLEME
•

Güneş Panelleri: Batarya grubu için standart

•

Harici Güç: Opsiyonel

DİREK
Uzunluk: 4,5 m || Faydalı yük: 10 kg || El tip hava pompası

TREYLER
• Arazi tipi şasi: Yumuşak çelik – sıcak daldırma
galvanizli
•

Aks mukavemeti: Otomatik geri kavramalı ve el frenli
2500 kg frenli aks

•

Tekerlekler: 2 x 6 delikli 139,75 pcd çelik jant, 215r15
lastik (1 yedek opsiyonel)
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