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Função de Tiro Único e 
Múltiplo

Com recursos de tiros únicos e múltiplos, o 
REFLEX EZ-A ™ tem a capacidade de survey 
de um a cinco tiros únicos e até 9.000 tiros 
múltiplos, dependendo do modo desejado.

O ângulo de rotação por gravidade adicional e 
as funções da face da ferramenta magnética 
podem ser usadas com cunhas de orientação 
e motores direcionais. Os dados capturados 
pelo REFLEX EZ-A ™ fornecem surveys 
confiáveis e precisos em todos os ângulos 
nas indústrias de mineração, exploração e 
construção. 

Survey de todos os Ângulos

Para cada tiro tomado, três componentes 
de campo magnético e três de campo 
gravitacional são registrados, juntamente com 
a temperatura, hora e data. 

Junto com o dispositivo portátil, permite uma 
análise abrangente e apresentação dos dados 
de survey no local. Os dados de survey são 
exibidos em forma de tabela, bem como em 
formato gráfico 2D e 3D. A apresentação 3D 
permite que o usuário obtenha uma visão 
realista das perspectivas e oferece ações 
interativas, como rotação e zoom.

Fácil de Usar

O REFLEX EZ-A ™ foi projetado para ser fácil 
de usar. O instrumento possui uma interface 
integrada com opções editáveis gerenciadas 
por um único interruptor de controle, além de 
um dispositivo portátil.

Uma conexão infravermelha elimina a 
necessidade de cabos. O REFLEX EZ-A 
™ é um dispositivo digital que apresenta 
imediatamente os dados de survey sem 
produtos químicos prejudiciais à saúde,  
processamento de filme demorado, rosas de 
bússola ou cálculos complicados.

O REFLEX EZ-A ™ é um instrumento digital de medição de trajetória do furo de sondagem com proficiência 
em tiro único e múltiplo. Com uma classe de testemunho operacional projetado especificamente para survey 
em classes de testemunho A, o extensor de 25 mm de perfil fino pode ser usado para várias aplicações de 
furos finos em surveys de todos os ângulos. Com um link de comunicação infravermelho integrado, o REFLEX 
EZ-A ™ é capaz de transferir dados vitais de furo de sondagem de forma rápida e eficiente por meio de um 
computador portátil, permitindo análises instantâneas e abrangentes.

REFLEX EZ-A™
Maior confiança de dados 
em aplicações de furos finos. 
Processamento rápido e simples para 
dados precisos de survey.
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CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS 

Modos de tiro único e múltiplo 
Inclinômetro 
Atraso de tempo variável: 5 a 32 seg 
Autônomo, alimentado por bateria

AZIMUTE (DIREÇÃO)

Faixa de 0 a 360º 
Precisão ± 1º

ÂNGULO DE ROLAGEM

Gravidade da face da ferramenta em graus, 0 a 360º 
Face da ferramenta magnética em graus, 0 a 360º

MAGNETISMO

Força do campo magnético em, NanoTelsa  
Imersão magnética, em graus 
 

PRESSÃO

Pressão de água de 6.000 psi (41,4 MPa) ou 4.000 metros  
sem barril de pressão. 
Pressão de água de 20.000 psi (137,9 MPa) ou 13.800 metros  
com cilindro de pressão opcional de 36/38 mm

AMBIENTE OPERACIONAL

Precisão total entre 0ºC a+60ºC (+32ºF a+140ºF).
Opera a +70ºC (+158ºF) de temperatura ambiente 
sem escudo térmico.
Opera a +177ºC (+350ºF) de temperatura ambiente  
com escudo térmico.

ESPECIFICAÇÕES

Armazenamento -20ºC a 85ºC (-4ºF a+185ºF) 

ELETRÔNICA DE ESTADO SÓLIDO

Gravação eletrônica no furo de sondagem.
Memória não volátil e reserva de dados.
Modelagem térmica para calibração precisa em toda a faixa 
de temperatura

DIMENSÕES

Diâmetro externo: 25.0 mm (1.0”)
Comprimento: 790 mm (31.126”)
Peso: 1.7 kg (1.2 lb) 

EQUIPAMENTO OPCIONAL

3 hastes de extensão, cada uma com 1.5 m de comprimento, 
36 mm O.D.
Colar de descarga (tamanhos A - P)
Pin Spear, Junta ou conexão de haste A
Plugue Bull e Mule shoe
Barris de pressão 36 e 38mm

COMPUTADOR DE MÃO

REFLEX EZ-COM™

PC/LAPTOP

REFLEX SPROCESS ™ (Windows) 
Software de comunicação REFLEX AQS ™.

Informação Adicional

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