MSRIV ESPRIT®
Alcançar a segurança e produtividade
através da precisão e fiabilidade
MSRIV Esprit®, que é a quarta geração de MSR, é o radar de
varredura mais rápido do mercado. Produzindo dados
superiores de movimento em tempo real com uma nuvem de
pontos tridimensional (3D) excepcionalmente precisa, e
completando todos os fatores de desempenho acima referidos,
resultando numa atualização de varredura 2D de área completa
em menos de dois segundos. Este radar é a solução para minas
que lutam de cara com os níveis atmosféricos em rápida
mudança e declives em rápido movimento.
Desde o primeiro lançamento do MSR no ano 2006, o MSR
tornou-se conhecido e ganhou uma reputação de confiança na
indústria de monitoramento de declives de minas, ao fornecer a
capacidade de monitoramento crítica e estratégica. Os nossos
produtos de radar fornecem a instrumentação chave precisas
para a obtenção de programas informados e eficazes de
monitoramento da inclinação da mina, permitindo
procedimentos de gestão de riscos e planos de longevidade da
mina que limitam a exposição do pessoal a riscos geotécnicos,
aumentam a produtividade e permitem a otimização da
inclinação da mina, através da calibração do conceito de
concepção.

Bem vindo ao futuro do monitoramento do declive da mina
à velocidade da luz!

www.reutechmining.com

O tempo de varredura mais rápido
O sistema é um radar estelar que varre uma área fixa compreendendo 90° em Azimute e 60° em Elevação. Em vez de digitalizar pontos
únicos ou varrer a inclinação da mina, o sistema digitaliza toda a área de forma instantânea e constante.
MSRIV Esprit® realiza uma única varredura em menos de dois segundos, este tempo de varredura é o tempo de varredura mais rápido na
indústria mineira. O acima mencionado elimina quase completamente os efeitos da rápida alteração dos níveis atmosféricos. Assim,
produzindo os dados relacionados com o movimento mais precisos possíveis.

Monitoramento crítico e estratégico
Uma limitação em termos de radares de movimento em declives de minas é a freqüência com que os radares operam, que é uma
freqüência em que apenas a medição de alguns milímetros entre varreduras pode ser realizada. Este aspecto não pode ser alterado, é
uma questão de física. Mas, com uma velocidade de varredura inferior a dois segundos, as inclinações de movimento rápido são
detectadas sem esforço e o fenômeno de invólucro de fase é reduzido. Medições de movimentos menores são obtidas muito mais
rapidamente e com maior precisão, resultando na detecção precoce de potenciais falhas na inclinação da mina.

Dados dimensionais exatos em 3 dimensões
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Software
Plataforma transversal: o
software avançado baseado na
web pode ser visualizado em
várias plataformas.
Visualizar múltiplos dados de
radares num cenário 3D de 360
graus com traçado de tendências
a ter lugar simultaneamente.

O software pode operar em Windows,
Linux, Android e iOS.

Características e benefícios adicionais
Envelope de digitalização fixo de até 900 (Azimute) por 600

•

Implantação em menos de 30 minutos

(Elevação)

•

Totalmente geo-referenciada

•

Alcance de funcionamento: 50 - 4000m

•

Operação para todas as condições meteorológicas

•

Alimentação elétrica:

•

- Temperatura: -30°C to + 55°C (-22°F to 131°F)

-

Gerador integrado

-

Painéis solares integrados

•

Operação remota completa através de ligação sem fios

-

Fonte de alimentação externa de:

•

Configurações de alarme que podem ser facilmente adaptadas

•

Gerar o próprio mapa/inquérito sintético geo-referenciado em 3D

• 220V AC 50Hz

- Velocidade do vento: 120km/h (75mph)

• 110V AC 60Hz
Para visualizar a nossa gama completa de produtos e especificações, visite-nos em: www.reutechmining.com
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