Sub Surface
Profiler

Perfilador do
subsolo
Alcançar a segurança e produtividade
através da precisão e fiabilidade
Nosso objetivo é tornar as operações de mineração subterrâneas
tão seguras e produtivas quanto possível, oferecendo nossa
solução utilizando tecnologia inovadora de radar. O Perfilador do
Subsolo (SSP) é um radar de penetração de solo que foi
desenvolvido com este objetivo em mente, ao mesmo tempo em
que reconhece o ambiente severo da mineração subterrânea e os
desafios enfrentados pela mineração subterrânea.

Simplicidade encontra a eficiência
A solução SSP permite que os dados sejam visualizados e
analisados no subsolo. Isto proporciona ao usuário a
oportunidade de tomar decisões valiosas em uma pequena janela
de tempo que pode afetar a segurança e a produtividade da mina
e dos mineiros.
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Eficiência
A versatilidade da solução SSP permite que ele seja usado em espaços confinados,
bem como em túneis maiores. O sensor simula um movimento de rolo de tinta quando
usado e tem suspensão independente que garante ao usuário o máximo contato com
a superfície.
O usuário é capaz de identificar estruturas de forma rápida e precisa dentro da massa
rochosa. O sistema varre sobre uma largura de banda de 300 MHz a 1 GHz,
proporcionando a profundidade de penetração, bem como uma alta resolução.

Análise de dados em tempo real
Os dados são transferidos em tempo real do sensor de radar para o tablet e podem
ser analisados diretamente após uma varredura ter sido concluída. O Sensor de
Radar se comunica via Wi-Fi com a placa subterrânea, eliminando o perigo de tropeçar
que os cabos criam. Os usuários são capazes de tomar decisões imediatas para
otimizar o suporte e a segurança.

Software intuitivo
O software do Perfilador do Subsolo funciona como um aplicativo autônomo. O
mesmo fornece uma interface sem complicações onde os dados são exibidos em
2D e fornece os filtros necessários para que o usuário identifique e amplie as
prestações.

Características

Certificação

Largura de banda: 300 MHz - 1 GHz

Certificação de segurança intrínseca: Ex ia I Ma

Profundidade de varredura: até 10 m

Certificado pela FCC

Número de operadores necessários: 1

Indústria Canadense

Aquisições de dados: em tempo real
Tempo de operação: até 4 horas

Para visualizar a nossa gama completa de produtos e especificações, visite-nos em: www.reutechmining.com
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A empresa, Reutech, reserva-se o direito de alterar as características dos seus produtos em qualquer momento.
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