Multi Purpose
Platform

Plataforma
Multiuso
Alcançar a segurança e produtividade
através da precisão e fiabilidade
Em termos de proporcionar versatilidade, a plataforma MPP
oferece uma plataforma de montagem para uma variedade de
sensores e equipamentos diferentes.

Versatilidade, quadrada
A plataforma foi projetada com a modularidade em mente e pode
ser configurada para vários requisitos do usuário. Por meio de
mecanismos avançados à prova de adulterações, a plataforma
MPP é construída para suportar as mais desafiadoras condições
operacionais.
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Alarme audível

Estação repetidora WiFi
Alarme visual

Sistema de câmera

Opções de sensores
SISTEMA DE CÂMERA
A plataforma MPP é capaz de hospedar a poderosa solução Slope Vision da mina Reutech. Esta câmera de Protocolo Internet de alta
qualidade faz uso das redes de dados existentes no local para fornecer tanto capacidade de captura visual quanto de vídeo. Quando instalada
na plataforma MPP, uma solução totalmente móvel e auto-suficiente é realizada. Uma pesquisa extensiva, em colaboração com nossos
parceiros da indústria de mineração, provou que no caso de uma MPP ser equipada com o recurso Slope Vision da mina, isto oferece aos
clientes níveis de flexibilidade e benefícios sem precedentes.
DENTRO DO SISTEMA DE ALARME DE FOSSO DE MINA
O maior foco na mobilidade extrema em ambientes de mineração em rápida mudança, resultou na necessidade do pessoal de mineração
contar com dispositivos secundários alarmantes como uma medida extra de precaução. A plataforma MPP em uma Configuração de Alarme
No Fosso da Mina é suficiente para esta necessidade, fornecendo tanto recursos de alarme visual quanto sonoro. Estes alarmes secundários
são ativados remotamente, quando um dos dois alarmes primários definidos pelo usuário é acionado no MSR. O sistema de Alarme No
Fosso da Mina é acoplado a um MSR através de um link de dados sem fio de alta velocidade, o que facilita a sua implementação em qualquer
lugar dentro da mina.
DISPOSITIVOS DE ALARME PESSOAL
A plataforma MPP pode ser configurada para hospedar o transmissor do Dispositivo de Alarme Pessoal (PAD). O PAD é um pequeno
dispositivo de comunicação sem fio que exibe mensagens alfanuméricas acompanhadas de mensagens de alerta sonoras e vibrantes. Esta
é uma opção adequada para usuários que têm atividades críticas de monitoramento que requerem o envio imediato de mensagens de
alerta de certos grupos de operadores na forma de uma mensagem personalizada a ser transmitida. A plataforma MPP deve estar a 600
metros de distância do PAD. Vários PADs podem ser acoplados a um MSR.
ESTAÇÃO DE REPETIÇÃO WiFi
A plataforma MPP, quando configurada como uma estação de repetição, fornece um link de rede dedicado de alta velocidade que resulta
em uma transferência de dados confiável. A plataforma MPP se conecta a todos os dispositivos dentro de um raio de 360 graus localizados
dentro de uma linha de visão de 500 milhas, por meio de uma antena omni-direcionamento que irradia a energia das ondas de rádio de
maneira uniforme em todas as direções. Com o uso de uma antena direcional, a plataforma MPP é capaz de se conectar a todos os
dispositivos dentro de uma linha de visão de 4 km. Os dados são retransmitidos da plataforma MPP para o ponto de acesso mais próximo
por meio de uma segunda antena direcional potente. Múltiplas estações de repetição podem ser conectadas juntas para configurar uma
conexão sem fio de alta velocidade aos dispositivos implementados, mesmo nas partes mais remotas de uma operação de mineração. A
autonomia da fonte de alimentação é obtida através de baterias de bordo carregadas por painéis solares de alta capacidade de energia,
oferecendo o máximo tempo de funcionamento e o mínimo tempo de parada para manutenção. A natureza móvel da plataforma MPP atua
em favor da flexibilidade, uma vez que a rede pode ser facilmente re-localizada, a fim de se adaptar às rápidas mudanças nas exigências
operacionais da mineração.

Especificações técnicas
FORNECIMENTO DE ENERGIA AO BANCO DE BATERIAS A BORDO

REBOQUE

•

Painéis Solares: Banco de baterias de link padrão

•

•

Poder externo: Opcional

Chassis fora-de-estrada: Aço macio - galvanizado por
imersão a quente

•

Força do eixo: 2500 kg de eixo travado com acoplador
automático de inversão e freio de mão

•

Rodas: 2 x 6 furos 139,75 diamante policristalino sintático
pcd aro de aço, pneus 215R15 (1 reserva opcional)

POSTE
Comprimento: 4.5m || Carga útil: 10kg || Bomba de ar acionada
manualmente

Para visualizar a nossa gama completa de produtos e especificações, visite-nos em: www.reutechmining.com
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