
هدف ما این است که با ارائه محصو�ان، که دارای فناوری راداری نوآورانه 
است، تا جایی که امکان دارد ایمنی و بهره وری را در عملیات های معدنی 
زیرسطحی افزایش دهیم. SSP نوعی رادار زمین نفوذ است که با این 
هدف و برای کشف محیط سخت معدن زیرسطحی و چالش های موجود 

در آن توسعه یافته است.

پروفیل سنج زیرسطحی 

ایمنی و بهره وری با دقت و قابلیت اعت�د
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می توان داده های SSP را درحالیکه دستگاه زیر زمین قرار دارد مشاهده 
و تجزیــه و تحلیــل �ــود. ایــن امر به کاربر این فرصت را می دهد تا در یک 
برهــه زمانــی کوتــاه تصمی�ت ارزنده ای بگیــرد که می تواند بر روی ایمنی و 

بهره وری معدن و معدنچیان تأثیرگذار باشد.

آمیزه ای از سادگی و کارایی



کارایی

ویژگی ها 

تجزیه و تحلیل آنی داده ها
داده هــا بــه صــورت آنــی از حســگر رادار به تبلــت انتقال پیدا می کنند و پس از ا»ام اســکن ب©فاصله 
قابل تجزیه و تحلیل هستند. حسگر رادار از طریق وای فای با تبلت در زیر زمین ارتباط برقرار می

 کند که خطر گیر کردن کابل ها به پاها را از بین می برد. کاربران می توانند تصمی�ت µیعی بگیرند 
که می تواند باعث بهینه شدن پشتیبانی و ایمنی شود.

نرم افزار درونی 
نرم افــزار پروفیل ســنج زیرســطحی بــه صورت یک برنامه مســتقل اجرا می شــود. رابط ایــن نرم افزار 
زم را برای شناسایی  پیچیدگی ندارد و داده ها به صورت دوبعدی �ایش داده می شوند و فیل¹های̧ 

و تقویت ویژگی ها در اختیار کاربر قرار می دهد.

پهنای باند: 300 مگاهرتز - ا گیگاهرتز

تعداد اپراتورهای موردنیاز: 1

عمق اسکن: تا حداکº 10 م¹

جمع آوری داده ها: آنی

زمان کارکرد: تا حداکº 4 ساعت

مجوز
 Ex ia I Ma :مجوز ایمنی ذاتی

FCC دارای مجوز

قابلیــت چندمنظــوره بــودن SSP امــکان اســتفاده از آن را در فضاهــای بســته و همچنین در تونل های 

بــزرگ می دهــد. حســگر این دســتگاه هنــگام کار حرکت یک غلطک رنگ را شبیه ســازی می کند و دارای 
سیستم تعلیق مستقلی است که به کاربر امکان می دهد تا حسگر حداکº »اس را با سطح داشته باشد.
کاربر قادر است ساختارها را µیع و دقیق در درون توده های صخره ای تشخیص دهد. این سیستم بر 
روی پهنای باند 300 مگاهرتز تا 1 گیگاهرتز پی�یش می کند که باعث تعمیق نفوذ امواج و باکیفیت 

شدن تصاویر آن می شود.
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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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