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Facilidade de Uso

O REFLEX EZ-GAMMA™ é tão fácil de utilizar 
como qualquer orientação do testemunho ou 
instrumento de survey.

É necessário treinamento mínimo para 
obter o benefício total da solução REFLEX 
EZ-GAMMA™, tornando-a acessível para 
perfuradores e geólogos para usar de forma 
eficaz, no local.  
Para garantir a facilidade de uso, o REFLEX 
EZ-GAMMA™ é fornecido como um kit que 
inclui todos os equipamentos de suporte.

Adequado à Finalidade

Projetado especificamente para o ambiente 
de mineração severo, o REFLEX EZ-GAMMA™ 
é sólido e compacto.

Com a sonda REFLEX EZ-GAMMA™ projetada 
para ser resistente a choques e vibrações, a 
ferramenta não requer manutenção, exigindo 
apenas conformidade periódica  
verificação e revisão. Todas as peças que 
requerem manutenção podem ser trocadas 
em campo para não atrasar a operação.

Informação em Tempo Real

Após a pesquisa, os dados gamma  
é baixado do instrumento para um 
computador portátil usando tecnologia sem 
fio. 

O logging gamma é carregado em tempo real 
para o premiado IMDEXHUB-IQ™ baseado na 
nuvem que oferece uma cadeia de custódia 
segura e controle de qualidade Os dados 
podem ser analisados por um geólogo, seja no 
local ou no escritório.  
Os dados podem ser aprovados antes as 
hastes sejam puxadas e o equipamento está 
em operação.

REFLEX  
EZ-GAMMA™
Confiança no seu logging gamma  
a um custo menor. Preciso, 
independente e fácil de usar.

O custo de ter um técnico treinado no local para realizar seu logging gamma, a fim de identificar o tipo de rocha 
e a correlação geológica, é substancial. Como é o tempo necessário para o técnico viajar até o local, junto com 
o caminhão de registro, para realizar a tarefa. Agora, usando o REFLEX EZ-GAMMA™, equipes de perfuração ou 
geólogos podem realizar a mesma tarefa com eficiência, precisão e facilidade como fariam com qualquer survey 
ou orientação do testemunho.
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TAMANHO DO CRISTAL

Tamanho Ø25 mm x 165 mm

AMBIENTE OPERACIONAL

Sonda: temperatura ambiente 0ºC a +70ºC

Bateria >0ºC to +70ºC

Codificador de profundidade -20ºC a +85ºC

PESO

Codificador de profundidade < 3 kg, com peças 5.2 kg

Sonda e equipamento de equipamento acessório REFLEX EZ-GAMMA™ <15 kg (excluindo estojo de pelicano)

DIMENSÕES

Sonda e equipamento de equipamento acessório REFLEX EZ-GAMMA™ <3 m

Operação

O REFLEX EZ-GAMMA™ é um instrumento inteligente de subsuperfície 
usado para determinar litologia e correlação geológica através da medição 
da radiação gamma natural (NGR) ao longo do período do poço.

É um sensor gamma natural autônomo que continuamente  
mede e registra contagens de gamma naturais para uma memória interna  
para processamento na superfície.

A sonda é abaixada na perfuração por meio de uma sonda localizada no 
colar do poço e, em seguida, retornada à superfície enquanto as medições 
estão registradas.

A facilidade de uso do REFLEX EZ-GAMMA™ permite que a equipe técnica 
no local registre de forma simples e precisa as perfurações históricos sem 
a necessidade de logging gamma tradicional de alto custo por meio de 
um caminhão logging.
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REFLEX EZ-GAMMA™

Informação Adicional

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


