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Benefícios

• 3x mais rápido do que os giroscópios usados 
atualmente na indústria e duas vezes mais 
precisos

• Procura o Norte Verdadeiro, sem risco de 
interferência magnética

• Aumenta a produtividade e reduz o tempo de 
inatividade através de surveys durante o ciclo 
normal de perfuração

• Perfurador operável sem a necessidade de 
prestadores de serviços no local - treinamento 
mínimo necessário e uma interface intuitiva 
torna a ferramenta fácil de usar

• Orientação vertical e angular -  
Orientação rápida e precisa dos conjuntos de 
furos inferiores sem a necessidade de ligas 
caras ou risco de interferência magnética.

REFLEX GYRO 
SPRINT-IQ™
Survey 3x mais rápido 
e duas vezes mais 
preciso.

O giroscópio buscador de norte mais rápido e preciso. O REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ está disponível nos modos 
contínuos, de tiro único, múltiplo e overshot e fornece dados de survey altamente precisos a velocidades de 
até 3x mais rápidas do que os giroscópios usados atualmente. A tomada de decisões críticas com confiança 
pode ser feita no local em tempo real, à medida que os usuários ganham acesso instantâneo aos resultados 
através do IMDEXHUB-IQ™ baseado na nuvem. Executado em modo contínuo, os benefícios de alta velocidade do 
REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ incluem velocidades de survey de mais de 150 metros pesquisados por minuto e sem 
nenhuma degradação de resultados de alta precisão. Com o REFLEX GYRO SPRINT-IQ™, você pode estar certo 
dos dados de survey que vem dos sensores da ferramenta buscadora de norte.

Alta Velocidade, Alta Precisão

Testado e comprovado, o REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ cruzou a linha final bem antes da competição 
durante a recente operação na Austrália. Os resultados falam por si: 

Azimute Velocidade
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DIMENSÕES

Diâmetro externo 42.5 mm

Comprimento 1400 mm incluindo bateria*

Peso 8kg incluindo bateria*

AMBIENTE OPERACIONAL

Temperatura Operacional 0ºC a + 70ºC (32ºF a + 158ºF)

Profundidade 6.000psi (3.000m de água doce)

Choque 500g (incluindo conector)

DESEMPENHO

Azimute +/- 1º **

Inclinação +/- 0.3º

Survey
Modos de tiro únicos e múltiplo, 
modo contínuo

Dados Exportação CSV

Tempo de Survey >50m/minuto, contínuo

BATERIA

Tipo Baterias recarregáveis Ni-MH

Tempo de operação 15 horas cada

Unidade substituível Sim, 2 baterias fornecidas por kit

DADOS

Quantidade 11 horas de dados contínuos

Exportar USB e WiFi

Formato CSV

*Excluindo excluindo equipamento acessório       **Os resultados dependem da latitude e 
inclinação

Alta Velocidade, Alta Precisão

O REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ survey até três vezes mais rápido do que os 
Giroscópios usados atualmente na indústria. O REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ 
mantém uma alta precisão de surveys, até duas vezes mais precisas que 
os giroscópios atuais, sendo em alta velocidade.

Ao usar o REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ há menos tempo de inatividade, para 
que os perfuradores possam perfurar mais metros em menos tempo, 
aumentando a produtividade. As vantagens de alta velocidade não vêm 
em nenhuma degradação dos resultados de survey de alta precisão, 
beneficiando geólogos. 

Solução de dados

O REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ está conectado ao IMDEXHUB-IQ™, 
oferecendo uma solução de dados simplificada , incluindo a cadeia 
de custódia segura e QA/QC, e acesso em tempo real aos dados de 
perfuração. 

REFLEX tem desenvolvido o REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ para garantir 
a coleta de dados altamente precisos e fornecer a transmissão segura 
dos dados ao usuário final. A transferência perfeita de campo para 
escritório reduz significativamente os erros humanos relacionados ao 
processamento e interpretação, trazendo informações fundamentais do 
poço muito confiáveis.

Operação

Capaz de survey em todas as posições, o REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ é 
adequado para ambientes subterrâneos e de perfuração de superfície da 
indústria de exploração mineral. Trabalhando em estreita colaboração com 
os operadores de perfuração, o REFLEX desenvolveu equipamentos de 
corrida universais para garantir que o REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ possa ser 
usado em todas as aplicações padrão de RC e coring de diamante. 

Para mais informações 

Para obter mais informações, visite nosso site reflexnow.com ou entre em 
contato com o escritório REFLEX mais próximo.
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REFLEX GYRO SPRINT-IQ™

O REFLEX GYRO SPRINT-IQ é compatível com o REFLEX ROTA-LOCK 
OVERSHOT™ 


