
MPP بــا قابلیــت چندمنظــوره خــود، دارای یک پلتفرم نصب می باشــد که 
امکان نصب انواع مختلف حسگرها و تجهیزات بر روی آن وجود دارد.

 پلتفرم چندمنظوره

ایمنی و بهره وری با دقت و قابلیت اعت�د
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ایــن پلتفــرم بــا در نظــر گرفــ� طرح پی�نه ای به نحوی طراحی شــده اســت 
کــه قابلیــت تغییــر برای نیازمندی های مختلف کاربر را دارد. این MPP با 
مکانیزم های ضددســتکاری خود با هدف اســتفاده در چالش آورترین �ایط 

عملیاتی ساخته شده است.

چندمنظوره، چهارگوش

= MPP
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 www.reutechmining.com  :برای مشاهده مجموعه کامل محصو»ت و مشخصات محصو»ت، لطفاً از وبسایت ما دیدن فرمایید

ایستگاه تکرارکننده وای فای

هشدار بµی
سیستم دوربین

گزینه های حسگر
سیستم دوربین

امکان نصب محصول قدر·ند Reutech  Slope Vision روی این MPP وجود دارد. این دوربین تحت شبکه باکیفیت از شبکه های داده ای موجود در محل 
اســتفاده می کند تا قابلیت های ضبط بµی و ویدیویی را فراهم آورد. پس از نصب این دوربین روی MPP، این دســتگاه به یک محصول کام®ً متحرک و مســتقل 
تبدیل می شود. تحقیقات گس¼ده ای که با همکاری �کای صنعتی مان انجام داده ایم، ثابت کرده است که نصب دوربین Slope Vision بر روی MPP انعطاف

 پذیری و مزایای بی سابقه ای را در اختیار مش¼یان قرار می دهد.
سیستم هشدار درون معدنی

توجه روزافزون به تحرک زیاد در محیط های ¿یعاً در حال تغییر معادن باعث شده است تا کارکنان معادن نیاز به اتکای به یک دستگاه هشدار ثانویه را به عنوان 
یک اقدام احتیاطی مازاد احساس کنند. MPP در حالت هشدار درون معدنی با ارائه قابلیت های هشدار بµی و صوتی به این نیاز پاسخ داده است. این هشدارهای 
ثانویه هنگام فعال شــدن یکی از هشــدارهای دوگانه اصلی موجود در MSR که توســط کاربر تعریف شــده اســت، از راه دور فعال می شــوند. سیســتم هشــدار درون

 معدنی از طریق یک لینک داده ای بی سیم پر¿عت با یک MSR جفت می شود، که باعث می شود بتوان در هر نقطه ای از معدن از آن استفاده کرد.
دستگاه های هشدار شخصی

می توان MPP را به نحوی پیکربندی ªود تا فرســتنده دســتگاه هشــدار شــخصی (PAD) روی آن نصب شــود. PAD یک دســتگاه ارتباطی بی سیم کوچک است که 
پیام های حرفی عددی را به همراه آژیر صوتی و لرزشــی ªایش می دهد. این محصول گزینه ای مناســب برای کاربرانی اســت که فعالیت های حیاتی پایش آنها نیازمند 
اط®ع رسانی فوری به گروه های خاصی از اپراتورها در قالب یک پیام شخصی سازی شده است. MPP باید در محدوده 600 م¼ی از PDA قرار داشته باشد. می

 توان چند PAD را با یک MSR جفت ªود.
ایستگاه تکرارکننده وای فای

 MPP به صورت یک ایستگاه تکرارکننده پیکربندی شود، یک لینک شبکه پر¿عت اختصاصی را برای انتقال ایمن داده ها فراهم می سازد. دستگاه MPP زمانی که
از طریق یک آن� همه طرفه که قدرت موج رادیویی را در همه جهت ها به صورت یکدست ارسال می کند، به همه دستگاه هایی که در شعاع 3600 و در خط دید 
500 م¼ی قرار دارند متصل می شود. دستگاه MPP بواسطه استفاده از یک آن� جهت دار قادر است به همه دستگاه هایی که در خط دید 4 کیلوم¼ی قرار دارند، 
متصل شود. داده ها از طریق یک آن� جهت دار قدر·ند ثانویه از دستگاه MPP به نزدیک¼ین نقطه دس¼سی انتقال می یابند. با اتصال چند ایستگاه تکرارکننده به 
یکدیگر یک اتصال بی ســیم پر¿عت برای دســتگاه هایی که حتی در دورترین بخش های یک ســایت عملیاتی قرار دارند، ایجاد می شــود. باتری های آنبورد روی دســتگاه 
که توســط صفحه های خورشــیدی با ظرفیت با» شــارژ می شــوند، باعث اســتق®ل منبع برق این دســتگاه می شــوند که در نتیجه افزایش حداکÅی زمان کار و به حداقل 
رســیدن نیاز به تعمیر و نگهداری از دســتگاه را به همراه دارد. ماهیت متحرک دســتگاه MPP باعث افزایش انعطاف پذیری آن می شــود، چراکه بدین صورت امکان 

جابجایی آسان شبکه برای تطبیق پیدا کردن با نیازهای عملیاتی به ¿عت در حال تغییر وجود دارد.

مشخصات فنی 
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هشدار صوتی

کشنده

شاسی آفرود: فو»د نرم – گالوانیزه گرم   •
استحکام محور: 2500 کیلوگرم محور ترمزدار به همراه کوپلر دنده عقب و ترمز   •

دستی

 ،(pcd) 139.75 6 سوراخ با قطر دایره گام  x 2 چرخ ها: رینگ فو»دی دارای  •
»ستیک های 215 رادیال 15 اینچی (»ستیک زاپاس اختیاری است)

    

انتقال برق به بانک باتری آنبورد

صفحات خورشیدی: قطعه استاندارد بانک باتری   •
منبع برق خارجی: اختیاری  •

دکل
طول: 4.5 م¼  || حداکÅ بار قابل حمل: 10 کیلوگرم  || پمپ باد دستی


