U-EXPLORER
Lokalizacja infrastruktury podziemnej
Budownictwo i inżynieria lądowa
Geologia i ochrona środowiska
Archeologia, poszukiwania policyjne
I wiele innych...

Kompletny System Pomiarowy

Elastyczność Jest Kluczem

U-Explorer jest kompletnym systemem
all-in-one dedykowanym do różnego
rodzaju badań zarówno płytkich jak i
średniej głębokości. Jest kombinacją
flagowych produktów Geoscanners,
dokładnie dobranych, skalibrowanych
i gotowych do użycia po dostarczeniu
klientowi.

U-Explorer jest jednym z najpopularniejszych
rozwiązań oferowanych przez Geoscanners.
System może być odpowiednio
dostosowany do potrzeb klienta. Został
zaprojektowany z myślą o elastyczności
co pozwala na wybór odpowiedniej
anteny, częstotliwości i akcesoriów.
Szwedzcy inżynierowie Geoscanners mogą
zaproponować indywidualne rozwiązanie
dla najbardziej wymagającego klienta.
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INTUICYJNE PRZETWARZANIE
DANYCH ORAZ KONTROLA
POMIARU
U-Explorer daje nie tylko możliwość
konfiguracji systemu, doboru anten ale
także wraz z systemem dostarczany
jest skuteczny i przyjazny użytkownikowi
system do przetwarzania danych GPRSoft,
zainstalowany i gotowy do użycia.
GAS acquisition software jest programem,
który czuwa nad jakością pomiaru, a
także dokonuje parametryzacji i kontroli.
Inżynierowie wiele lat dopracowywali
system aby stał się intuicyjnym interfejsem.
Dzięki temu oprogramowaniu każdy,
nawet mało doświadczony operator
będzie czuł w 100% kontrolę nad
georadarem.

KONFIGURACJA PODSTAWOWA
Poniższe wyposażenie U-Explorer jest
standardowe. Modyfikacje i rekonfiguracja
jest możliwa w zależności od potrzeb
klienta i zastosowania.
• Ekranowania antena serii GCB
(częstotliwość do wyboru od 200MHz do
700 MHz)
• Akula 9000B jednostka sterująca
• SVC-820, 4 kołowy wózek pomiarowy
ze zintegrowanym optycznym kółkiem
pozycjonującym
• Laptop
• GPRSoft Std Post-Processing Software
• GAS Acquisition Software
• Bateria i ładowarka
• Akcesoria

Uwaga: Informacje zawarte w broszurze zawierają ostatnie informacje i mogą się zmienić wraz z upływem czasu. Geoscanners AB zastrzega prawo do zmian w
zakresie kolorów, wyglądu, specyfikacji, akcesoriów, materiałów i modeli. Akcesoria zaprezentowanie na zdjęciach nie stanowią standardowego wyposażenia.
O więcej informacji prosimy o kontakt: sales@geoscanners.com, +46(0)92153020. ©2015 Geoscanners AB, Sweden.
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