رادار تشخیص تحرک
و پایش
ایمنی و بهرهوری با دقت و قابلیت اعتامد

هدف ما افزایش چشمگیر ایمنی و بهرهوری در عملیاتهای معدنی است .ازایرنو ما
دست به طراحی فناوری راداری بسیار پیچیدهای زدهایم که به راحتی آنچه را که
انتظار دارید در هر زمانی برای شام انجام میدهد.
نتیجه این تالش رادار پایش پایداری دیواره معدن است که هرآنچه برای این کار الزم
است را در خود جای داده است .این قدرت ایمنی و بهرهوری با دقت و قابلیت
اعتامد است.

پایش موثر پایداری دیواره معدن در هر مقیاسی
 MSRپیرشفتهترین رادار پایش دیواره معدن برای ارزیابی پایداری دیوارههای معدن،
سدهای باطله و خطرات طبیعی است MSR .با توانایی منحرصبهفرد خود در استخراج
چند نقطه دادهای از منطقه تحت پوشش سیگنال یک آننت ،بدون اتکاء به مکانیزمهای
خارجی ،ابر نقاط سهبعدی باکیفیتی را در اختیار شام قرار میدهد .این بدین معنا است
که شام همیشه دقیقترین تصاویر پایداری دیواره معدن را دریافت میکنید.
 MSRکــه قابلیــت پوشــش رسیع مناطق گســرتده را دارد ،جدیدتریــن ابزار انجام پایش
اسرتاتژیک و تاکتیکی در هر مقیاس و تحت هر رشایطی است.

www.reutechmining.com

چندمنظورهگی

انتظار میرود اجزای ســازنده پیامنهای و قابل ارتقای  MSRهمگام با الزامات عملیاتی و بودجهای شــام تکامل یابد MSR Module.در قلب این محصول قرار
گرفته است و میتواند به همراه گزینههای متنوع تغذیه برق و قطعات قابل نصب ارائه گردد.
محدوده عملیاتی
راهاندازی
MSR 400
راهاندازی انحصاری و بدون نیاز به تراز کردن تا محدوده  15°روی
MSR 250
کشــندههای اســتاندارد یــا چنــد کشــنده ،روی خودروهــا یــا تأسیســات
MSR 120
ثابت.
MSR 060
برق
منبع برق خارجی ،باتری ،ژنراتور و/یا منبع برق خورشیدی
4000m
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دادههای سهبعدی واقعی

 MSRبا ارائه باکیفیتترین فاصلهگذاری نقطه دادهای سهبعدی در بازار ،کیفیت و جزئیات حرکتی منایش داده شده بیرقیبی دارد .یک ابر نقاط خودزا ،بدون اتکاء
به مکانیزمهای خارجی دادههای مربوط به محدوده ،سمت و ارتفاع را در اختیار شام قرار میدهد .این بدن معنا است که میتوان  MSRرا برای پایش موردی
اماکن دفن پسامند و سدهای باطله به کار برد.
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تصمیمگیری پویا و یکپارچه
 MSRقادر است تنها ظرف چند دقیقه منطقه وسیعی را تحت پوشش خود درآورد ،که این
امر آن را به رسیعترین سیستم رادار اسکن به لحاظ پوشش و محدوده اسکن قرار داده
است .دادههای رادار به همراه بردارهای حرکتی دریافتی از منشورها و کششسنجها در یک
رابط منایش داده میشوند .نتیجه این امر شناسایی رسیع رشایط در حال تغییر دیواره معدن
و اتخاذ تصمیامت آگاهانه و بهرت است .از هر نقطهای از جهان .به صورت آنی.

ادغام حسگر
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