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Precisão e Facilidade de Uso

O dispositivo de registro estrutural 
portátil REFLEX IQ-LOGGER ™ pode ser 
simplesmente rolado ao longo da linha de 
orientação no testemunho de diamante, 
registrando automaticamente a profundidade 
e as medições estruturais podem ser feitas 
com o pressionar de um botão.

O alinhamento a laser com estruturas é muito 
mais fácil e intuitivo do que os goniômetros 
atuais no mercado, e não há necessidade 
de remover o testemunho da bandeja do 
testemunho para o registro.

O controle de qualidade e a edição de dados 
são feitos no ponto de coleta de dados 
para garantir a precisão, os dados fluem 
digitalmente, sem o risco de alteração ou 
erro, do campo para o escritório.

Informações Imediatas

O software REFLEX IQ-LOGGER ™ permite  
visualização em tempo real de medições 
estruturais a partir de uma amostragem 
orientada em uma stereonet e atribuição de 
metadados em relação à estrutura para uma 
melhor tomada de decisão. 

A solução IQ-LOGGER ™ inclui um fluxo de 
trabalho contínuo no IOGas ™ da IMDEX  
para interpretação stereonet incorporando 
dados de ensaio e outros dados de 
geociências.

Aplicação

Geólogos em ambientes de mineração e 
exploração usam os dados do REFLEX  
IQ-LOGGER ™ para uma melhor compreensão 
da orientação das estruturas de controle de 
minério. 

Os engenheiros geotécnicos usam os dados 
do REFLEX IQ-LOGGER ™ para um projeto de 
mina seguro e econômico. 

A solução REFLEX IQ-LOGGER ™ anula o tempo excessivo necessário para o registro, enquanto a transferência 
digital de medições estruturais fornece uma trilha de auditoria digital confiável. O recurso de verificação de 
dados integrados usando projeções stereonet garante que as orientações sejam precisas e confiáveis.

REFLEX  
IQ-LOGGER™
O registro de testemunho fácil 
de usar que fornece medições 
estruturais rápidas e precisas.

“O IQ-LOGGER™ nos permitiu 
coletar 10 vezes os dados 
estruturais em relação aos 
sistemas tradicionais e com 
uma qualidade superior.”  
Chris Gallagher - Gerente de 
Tecnologia de Exploração, 
TerraLogic Exploration Inc
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões (C x L x A) 175 mm x 48 mm x 62 mm

LASER

Laser de linha vermelha 
Classe 2

Largura da viga: > 90º

BLUETOOTH

Conexão Bluetooth entre o dispositivo e o computador

PRECISÃO DE MEDIÇÃO

Precisão de distância Dentro de 1 cm por 1 m  
(1% de precisão)

Medições angulares Menos de 2º *

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

Temperatura de operação -20ºC a +55ºC

CLASSIFICAÇÃO IP

Classificação IP IP30

BATERIA

Vida útil da bateria 16 horas

SOFTWARE

Requisitos de software PC com Windows 7 ou última 
versão.

REFLEX IQ-LOGGER™ KIT BOX

Inclui Dispositivo / Bateria extra / 
Equipamento de teste
Cabo de carregamento e 
carregador

Operação

A solução REFLEX IQ-LOGGER ™ permite que os usuários coletem 
registros de profundidade precisas com a flexibilidade de lidar com 
zonas de testemunho quebrado  
simplesmente rolando ao longo da linha de orientação.  
 
Uma vez que o dispositivo portátil esteja alinhado com uma estrutura de 
interesse, a orientação da estrutura pode ser gravada pressionando um 
botão.  
Os dados podem ser verificados imediatamente por meio do gráfico 
stereonet incorporado e exportados para um USB ou transferidos 
digitalmente para acesso imediato.  
 
O IOGas ™ da IMDEX pode então ser usado para interpretação posterior 
com outros dados de geociências.

 
 
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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REFLEX IQ-LOGGER™

* A alta precisão depende muito do usuário.


