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قطب �ــای دیجیتالــی Reutech  (RDC) یــک قطب �ــای دیجیتالــی اص�ح شــده به 

لحــاظ افقــی اســت کــه به کاربران این امکان را می دهد تا ســاختارهای زمین شــناختی را 

بدون وقفه نقشه برداری کنند. این دستگاه با در نظر گرف� دو نیاز کاربر طراحی شده 

است: �عت و سادگی.

RDC امکان نقشه برداری آسان «شیب دیواره و جهت شیب دیواره» یا «شیب دیواره 
و امتــداد» را بــا فشــار یــک دکمــه و در هــر جهت و زاویــه ای بدون نیاز بــه تراز کردن 
دســتگاه فراهــم می کنــد. انتقــال اط�عات از دســتگاه بــه نرم افزار کامپیوتر بــه راحتی از 

طریق بلوتوث انجام می شود.

ایــن سیســتم امــکان افــزودن ¤یــب اصــ�ح شــ�ل حقیقــی یــا ¤یــب اصــ�ح شــ�ل 

مغناطیســی تعریف شــده توســط کاربر را برای اندازه گیری های گرفته شده فراهم می آورد 

تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه اندازه گیری های واقعی منحــª به مکان این دســتگاه می
 باشند.



استفاده ساده و آسان

نرم افزار
برنامه کامپیوتر یک رابط کاربرپسند است که امکان انتقال بدون وقفه داده ها را از طریق بلوتوث فراهم می آورد. همه اندازه گیری ها دارای برچسب زمانی هستند و 

به ترتیب برچسب می خورند. خروجی داده ها در قالب CSV است و امکان انتقال آن به پلتفرم های نرم افزاری دیگر وجود دارد. اص�ح ش�ل حقیقی در اندازه گیری

 ها می تواند توسط کاربر در برنامه کامپیوتر تعریف شود.

قطب �ای دیجیتالی  Reutech (RDC) به منظور ســهولت در اســتفاده و به همراه یک دکمه فشــاری ســاده و �ایشــگر OLED طراحی شــده است. این دستگاه 

دارای دو حالت �ایش اســت: پویا و ایســتا. در حالت پویا �ایشــگر همگام با حرکت واحد مدام به روزرســانی می شــود، درحالیکه حالت ایســتا آخرین اندازه گیری انجام

 شده را �ایش می دهد. ع�وه براین، سه حالت اندازه گیری وجود دارد: حالت «شیب دیواره (D) و جهت شیب دیواره (DD)»، حالت «شیب دیواره (D) و امتداد 
دیواره (S)» و حالت قطب �ا. اندازه گیری ها با قرار دادن دستگاه روی یک سطح و فشار دادن دستگاه انجام می شوند. هر کدام از اندازه گیری ها ابتدا انجام، سپس 

برچسب زده و در نهایت در داخل دستگاه ذخیره می شوند. اندازه گیری ها در هر زاویه و جهتی، حتی اگر �ایشگر قابل مشاهده نباشد، قابل انجام است و نیازی به 

تراز کردن ندارد. 

REUTECH MINING,
بخشی از µکت REUTECH (PTY) LTD می باشد.

Elektron Avenue, Technopark 35
Stellenbosch 7600, آفریقای جنوبی

PO Box 686, Stellenbosch
7599, آفریقای جنوبی

1150 880 21 (0) +27 تلفن 
1842 880 21 (0) +27 فکس  

reutechmining@reutech.co.za ایمیل  
Reutech این حق را برای خود محفوظ می داند تا هر زمانی که اراده کرد نسبت به اص�ح ویژگی های محصو·ت خود اقدام �اید.
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