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O sistema Visão da Inclinação da Mina é um sistema de câmera 
geo-referenciada evolutiva, adaptado especificamente para as 
necessidades da indústria geotécnica.

O sistema Visão da Inclinação da Mina, composto por uma 
câmera de alta definição e software avançado, permite ao usuário 
comandar a câmera para coordenadas ou pontos de interesse 
geo-referenciados específicos.

Enquanto realiza o monitoramento em tempo real, utilizando o 
Movement and Surveying Radar (MSR), Enquanto realiza o 
monitoramento em tempo real, utilizando o Radar de Movimento 
e Levantamento (MSR), o Sistema Visão da Inclinação da Mina 
fornece ao usuário um sistema de câmera PTZ de alta definição 
para monitorar todas as operações no campo de visão. Uma vez 
que o MSR detecta instabilidade, o Sistema Visão da Inclinação 
da Mina pode ser encarregado de investigar um ponto específico 
por qualquer período de tempo sem afetar a operação do radar.

A ferramenta, Visão da Inclinação da Mina, é uma ferramenta 
essencial de conscientização situacional que agregará valor no 
ambiente geotécnico.
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Especificações técnicas

•         O software Visão da Inclinação da Mina tem a capacidade de 

conectar 4 câmeras

•         Os formatos de imagem e vídeo são compatíveis com a maioria 

dos softwares de terceiros.

•         O software multilíngue está disponível para as plataformas 

iOS, Android e Windows para facilitar o uso.

•         O software, Visão da Inclinação da Mina, pode ser programado 

para gravar em datas ou horários pré-determinados.

A câmera da solução Visão da Inclinação da Mina pode ser montada em um Reutech MSR, Reutech MPP ou em um ponto fixo no local da 

mina. As imagens são transmitidas digitalmente ao software Visão da Inclinação da Mina e podem fornecer filmagens de qualquer ponto 

selecionado

O sistema pode ser comandado tanto pelo software Visão da Inclinação da Mina quanto pelo software MSR para visualizar uma área onde 

o(s) alerta(s) geotécnico(s) ou limiar(s) de alarme foi(foram) excedido(s), permitindo a visualização ou gravação dessas áreas, enquanto 

o MSR continua com sua função primária de monitoramento da estabilidade de declive crítico.

•         Desembaçamento automático

•         Estabilização Eletrônica da Imagem (EIS)

•         Bolha à Prova de Vandalismo

•         Até 32GB Edge Storage com Micro SD Card (opcional)

•         Conformidade ONVIF Perfil S e Perfil G

•         Filtragem de Ruído 3D

•         130dB Ampla Faixa Dinâmica (WDR)

Campo de Visão

PTZ (360° azimute,
0° a - 90° de elevação)

Temperatura 
Operacional 

Padrão
-40°C a 60°C / 
-40°F a 140°F 
operação constante

Opção Operação 
Temperatura 

Fria

-51°C a 60°C  / 
-60°F a 140°F 

2MP
30 x zoom óptico

VMS

VideoXpert

16:9 
relação de 

aspecto

Resolução
HD Completo 
(1920x1080)

Requisitos 
de energia

100-240VAC  50-60Hz
24VAC, 24VDC 


