Slope Vision
ایمنی و بهرهوری با دقت و قابلیت اعتامد
 Slope Visionیک سیستم دوربین زمینمرجع شده تکاملیافته است
که به طور خاص برای نیازهای ویژه صنعت ژئوتکنیک طراحی شده است.
سیستم  Slope Visionمتشکل از یک دوربین اچدی و نرمافزار
پیرشفته است که به کاربر این امکان را میدهد تا به دوربین فرمان دهد
مختصات زمینمرجع شده خاص یا نقاط مورد عالقه را پایش کند.
 Slope Visionحین انجام پایش آنی و راهاندازی رادار تشخیص تحرک
و پایش ) ،(MSRیک سیستم دوربین  PTXاچدی در اختیار کاربر قرار
میدهد تا همه عملیاتها را در میدان دید خود پایش کند .به محض اینکه
 MSRموردی از ناپایداری را تشخیص دهد ،میتوان به Slope
 Visionفرمان داد تا نقطه خاصی را برای هر مدت زمانی بدون تحت
تأثیر قرار دادن عملکرد رادار تجسس کند.
 Slope Visionیک ابزار آگاهی موقعیتی رضوری است که استفاده از
آن در محیط ژئوتکنیک امری ارزشمند است.
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استقاللگرایی

دوربیــن  Slope Visionرا میتــوان بــر روی  Reutech MPP ،Reutech MSRیــا در نقطــهای ثابــت در محــل معــدن نصــب منــود .تصاویــر بــه صورت
دیجیتالی به نرمافزار  Slope Visionانتقال مییابند و میتوانند فیلم هر نقطهای که انتخابشده را در اختیار شام قرار دهند.
امــکان ارســال فرمــان بــه سیســتم هــم از طریــق نرمافـزار  Slope Visionو هــم از طریق نرمافزار  MSRامکانپذیر اســت و بواســطه آن میتــوان منطقهای را که
هشدار)های( ژئوتکنیک یا آستانه)های( خطر در آن نقض شدهاند مشاهده منود و در حالیکه  MSRبه وظیفه اصلی خود برای پایش حیاتی پایداری دیواره معدن
همچنان ادامه میدهد ،اطالعات مربوط به این مناطق را مشاهده و ضبط کرد.
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مهزدایی خودکار
تثبیت تصویر الکرتونیکی )(EIS
حباب شیشهای ضدرضبه دوربین
حداکرث  32گیگابایت ذخیرهسازی  Edgeبا کارت حافظه
) Micro SDاختیاری(
سازگار با پروفیل  Sو پروفیل ONVIF G
فیلرت نویز سهبعدی
دامنه دینامیک باال )WDR) 130dB

•
•

نرمافزار  Slope Visionقادر به اتصال به  4دوربین است
قالبهای تصویری و ویدیویی با اکرث نرمافزارهای سهبعدی شخص ثالث
سازگار هستند.
نرمافزار چندزبانه برای پلتفرمهای  ،iOSاندروید و ویندوز برای
سهولت استفاده موجود است.
امکان برنامهریزی  Slope Visionبرای ضبط در تاریخها و زمان
های از پیش تنظیم شده وجود دارد.
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 40درجه سانتیگراد تا 60درجه سانتیگراد /
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