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A Bússola Digital Reutech (RDC) é uma bússola digital com 
inclinação corrigida que permite aos usuários mapear 
perfeitamente as estruturas geológicas. Este dispositivo foi 
projetado tendo em mente duas considerações-chave para o 
usuário: velocidade e simplicidade.

A bússola RDC fornece mapeamento sem esforço de Dip e Dip 
Direction, ou Dip e Strike com o apertar de um botão, e em 
qualquer orientação ou ângulo sem a necessidade de nivelar o 
dispositivo. A transferência de informações do dispositivo para 
um aplicativo de PC é feita facilmente via Bluetooth.

O sistema permite a adição de um fator de correção norte 
verdadeiro ou magnético definido pelo usuário às medidas 
tomadas, assegurando medições do mundo real exclusivas para 
a localização do dispositivo.
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Simples e fácil de usar
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O aplicativo para PC é uma interface de fácil utilização que permite a transferência de dados sem problemas via Bluetooth. Todas as medidas 

são registradas com a data e hora atual e etiquetadas de maneira seqüencial. A saída de dados está disponível no formato CSV e pode ser 

importada para outras plataformas de software. A verdadeira correção norte das medições pode ser definida pelo usuário no aplicativo 

para PC.

A Bússola Digital Reutech (RDC) foi projetada para facilitar o uso, com um botão de pressão descomplicado e visor OLED. O dispositivo 

apresenta dois modos de exibição: dinâmico e estático. No modo dinâmico, o visor se atualiza continuamente à medida que a unidade se 

move, enquanto o modo estático mostra a última medição realizada. Além disso, há três modos de medição: Modo Dip (D) e Dip Direction 

(DD), modo Dip (D) e Strike (S), e modo Bússola. As medições são feitas posicionando o dispositivo contra uma superfície e pressionando 

o botão. Uma única medida é tomada, etiquetada e armazenada internamente. As medições podem ser feitas em qualquer ângulo ou 

orientação, mesmo que o visor não seja visível, sem necessidade de nivelamento.


