قطبمنای دیجیتالی
Reutech
ایمنی و بهرهوری با دقت و قابلیت اعتامد
قطبمنــای دیجیتالــی  (RDC) Reutechیــک قطبمنــای دیجیتالــی اصالحشــده به
لحــاظ افقــی اســت کــه به کاربران این امکان را میدهد تا ســاختارهای زمینشــناختی را
بدون وقفه نقشهبرداری کنند .این دستگاه با در نظر گرفنت دو نیاز کاربر طراحی شده
است :رسعت و سادگی.
 RDCامکان نقشهبرداری آسان »شیب دیواره و جهت شیب دیواره« یا »شیب دیواره
و امتــداد« را بــا فشــار یــک دکمــه و در هــر جهت و زاویــهای بدون نیاز بــه تراز کردن
دســتگاه فراهــم میکنــد .انتقــال اطالعات از دســتگاه بــه نرمافزار کامپیوتر بــه راحتی از
طریق بلوتوث انجام میشود.
ایــن سیســتم امــکان افــزودن رضیــب اصــالح شــامل حقیقــی یــا رضیــب اصــالح شــامل
مغناطیســی تعریفشــده توســط کاربر را برای اندازهگیریهای گرفتهشده فراهم میآورد
تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه اندازهگیریهای واقعی منحــرص به مکان این دســتگاه می
باشند.
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استفاده ساده و آسان

قطبمنای دیجیتالی  (RDC)Reutechبه منظور ســهولت در اســتفاده و به همراه یک دکمه فشــاری ســاده و منایشــگر  OLEDطراحی شــده است .این دستگاه
دارای دو حالت منایش اســت :پویا و ایســتا .در حالت پویا منایشــگر همگام با حرکت واحد مدام بهروزرســانی میشــود ،درحالیکه حالت ایســتا آخرین اندازهگیری انجام
شده را منایش میدهد .عالوهبراین ،سه حالت اندازهگیری وجود دارد :حالت »شیب دیواره ) (Dو جهت شیب دیواره ) ،«(DDحالت »شیب دیواره ) (Dو امتداد
دیواره ) «(Sو حالت قطبمنا .اندازهگیریها با قرار دادن دستگاه روی یک سطح و فشار دادن دستگاه انجام میشوند .هر کدام از اندازهگیریها ابتدا انجام ،سپس
برچسب زده و در نهایت در داخل دستگاه ذخیره میشوند .اندازهگیریها در هر زاویه و جهتی ،حتی اگر منایشگر قابلمشاهده نباشد ،قابل انجام است و نیازی به
تراز کردن ندارد.

نرمافزار

برنامه کامپیوتر یک رابط کاربرپسند است که امکان انتقال بدونوقفه دادهها را از طریق بلوتوث فراهم میآورد .همه اندازهگیریها دارای برچسب زمانی هستند و
به ترتیب برچسب میخورند .خروجی دادهها در قالب  CSVاست و امکان انتقال آن به پلتفرمهای نرمافزاری دیگر وجود دارد .اصالح شامل حقیقی در اندازهگیری
ها میتواند توسط کاربر در برنامه کامپیوتر تعریف شود.

برای مشاهده مجموعه کامل محصوالت و مشخصات محصوالت ،لطفاً از وبسایت ما دیدن فرماییدwww.reutechmining.com :

REUTECH MINING,
بخشی از رشکت  REUTECH (PTY) LTDمیباشد.
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 Reutechاین حق را برای خود محفوظ میداند تا هر زمانی که اراده کرد نسبت به اصالح ویژگیهای محصوالت خود اقدام مناید.
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