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Robusto e confiável
O REFLEX ACT-IQ™ foi desenvolvido para 
suportar as mais duras condições e 
situações em um furo de sondagem.  
 
Tem corpo de aço endurecido com 
tratamento térmico em suas roscas. Seus 
componentes são tolerantes a impacto 
e capazes de resistir aos mais altos 
níveis de stress exercidos durante o ciclo 
de perfuração. A unidade pode operar 
em temperaturas de até 80°C. Tem um 
controlador de mão desenvolvido com 
tecnologia de ponta, com propósito específico 
de comunicação, a fim de garantir robustez 
e tolerância à água. Construído sem partes 
móveis e baterias de lítio de longa duração, o 
REFLEX ACT-IQ™ não precisa de manutenção 
e funcionará por aproximadamente 12 meses 
em uso normal.

Coleta digital de dados 
precisos
O Controlador bluetooth do REFLEX 
ACT-IQ™ mostra os dados obtidos pelos 
acelerômetros via tecnologia time stamping, 
incluindo informações de profundidade 
(quando inseridos a cada manobra), 
inclinação, roll, gravidade, temperatura e log 
completo da atividade.  
 
Há uma única sequência lógica possível, o 
que impede o registro incorreto de dados 
e também elimina erros dos operadores, 
assegurando mais precisão à informação. 
Dados armazenados no controlador não 
podem ser manipulados e através do 
REFLEX’s digital auditor software podem ser 
usado para fins de QA/QC e de auditoria, bem 
como indicar desempenho operacional e de 
produção.

Melhoria operacional e 
eficiência
O REFLEX ACT-IQ™ foi desenvolvido para 
melhorar a produtividade em campo.  Ele 
é composto de dois equipamentos de 
orientação, enquanto um está dentro do furo, 
o outro está pronto para a próxima manobra, 
assegurando que não ocorra interrupção na 
operação de sondagem.  
 
Os testemunhos são facilmente riscados 
com os dados da orientação usando um 
nível.  Marcas da orientação na base ou topo 
podem ser feitas facilmente em qualquer 
testemunho. O controlador também indica 
se o equipamento de descida encontrou 
temperatura acima do seu limite de 
segurança, mostrada no display LCD durante 
a recuperação dos resultados.

O REFLEX ACT-IQ™ é um sistema digital que registra a orientação do testemunho e outros dados chave da operação de 
sondagem. Possui o patenteado sistema de descida rápida que reduz tempo para recuperação do testemunho. Apresenta 
precisão excepcional, é fácil de usar, confiável nas mais duras condições de campo e é o orientador mais aceito por 
sondadores e geólogos no mundo todo. O alto nível de precisão de seus dados levam a uma melhor compreensão da 
geologia estrutural, por fim resulta no melhoramento da gestão do programa de sondagem e planejamento geotécnico.

REFLEX ACT-IQ™
COM A TECNOLOGÍA DE 

Decisões confiantes baseadas 
em dados de orientação confiáveis.  
Agora em tempo real.
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REFLEX ACT-IQ™

TAMANHOS DE TESTEMUNHO

N, N2, N3, H, H3

DIMENSÕES

Comprimento do equipamento
120mm 
O equipamento fica dentro do tubo interno sem adicionar comprimento 
adicional à montagem. Também elimina a necessidade de um extensor. 

Peso 10kg (peso médio por kit)

Unidade de controle 
Diâmetro externo  
Comprimento

 
42mm 
300mm

PRECISÃO

Faixa inclinação de 0º a ±88º

Precisão ± 1º

CLASSIFICAÇÃO DE PROFUNDIDADE

Equipamento de perfilagem 
Pressão da caixa

 
Até 10,000psi

CLASSIFICAÇÃO DE TEMPERATURA

Equipamento de perfilagem 
Em funcionamento

 
-30ºC a +80ºC (-22ºF a 176ºF)

Unidade de controle 
Em funcionamento

 
-30ºC a +50ºC (-22ºF a 122ºF)

BATERIA

O equipamento possui um íon de lítio recarregável. O equipamento pode funcionar por mais de 60 horas antes de requerer o carregamento. 

Uso pouco frequente 
Uso normal

Até 2 anos 
60+ horas

Duração aproximada da bateria para a unidade de controle:

Uso pouco frequente 
Uso normal

>2 anos  
2 anos

Informação adicional

Para obter mais informações, visite nosso site reflexnow.com ou entre em contato com o escritório REFLEX mais próximo.
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