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Precisão

Uma sonda precisa é ineficaz sem uma 
medição precisa da profundidade. O REFLEX 
DEPTH ENCODER™ é o codificador de 
profundidade mais desenvolvido do mercado 
e se integra totalmente com instrumentos 
REFLEX selecionados para uma experiência de 
usuário final integrada.

Fácil de Usar

O REFLEX tem aperfeiçoado os codificadores 
de profundidade digitais e desenvolveu este 
produto para o que a indústria precisa. O 
dispositivo se ajusta para permitir que o wireline 
não seja diretamente alinhada. O projeto de fácil 
utilização pode se adaptar a uma variação na 
altura da haste. O projeto de baixa manutenção 
apresenta uma seção e uma janela de limpeza 
para permitir fácil acesso à roda do codificador.

Segurança

Acidentes acontecem no campo - mas este 
projeto não aconteceu por acaso. O REFLEX 
DEPTH ENCODER™ foi desenvolvido como 
uma resposta direta a questões conhecidas 
no campo. A proteção de segurança adicional 
remove o acesso ao ponto de aperto na 
entrada do cabo, enquanto o mecanismo de 
travamento foi projetado como uma trava de 
torção.

Mais Aplicações

O projeto exclusivo permite que o REFLEX 
DEPTH ENCODER™ funcione em todos os 
tamanhos de diamante padrão, assim como 
RC até 4 ½"e com perfuração horizontal.

Informação Adicional

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

O REFLEX DEPTH ENCODER™, com seu design ergonômico e características de segurança, reduz o risco de 
ferimentos do operador enquanto ainda proporciona um sistema fácil de montar e fácil de usar. O design exclusivo 
mantém seu alto nível de precisão, reduzindo o impacto do erro de curvatura e tornando o alinhamento perfeito 
menos crítico sobre uma maior variedade de aplicações.

REFLEX  
DEPTH ENCODER™
Mede a profundidade com precisão, rapidez e 
segurança. 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS

• Faixa de temperatura de 
operação de 0 – 65°C

• Classificação IP 65

• Precisão de 0.5% e resolução de 
0.10

• Redução do erro de curvatura.


