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REFLEX TN14 
GYROCOMPASS™

 9 Dados de alinhamento da 
sonda com QA

REFLEX ACT-IQ™
 9 QA dos dados de 

orientação

REFLEX IQ-LOGGER™
 9 QA de dados estruturais

 9 Registro rápido e preciso do 
testemunho

REFLEX GYRO SPRINT-IQ™
 9 Controle de qualidade dos 
dados da medição durante 

a perfuração
 9 Não há necessidade de 

técnico no local

UM PROVEDOR DE SERVIÇOS 
Colete e verifique seus dados em um 

lugar seguro

Seequent Central
Visualização de dados 3D 

em tempo real

Análise e interpretação 
avançadas de dados, 
incluindo stereonets

Software de terceiros

Colete perfeitamente dados de 
campo precisos e confiáveis 

Acesso seguro aos 
seus dados em 

qualquer lugar, a 
qualquer hora

Interpretação e 
análise em tempo 

real

IMDEXHUB-IQ™
O premiado hub baseado na nuvem está 

no centro da solução.

Sua base de dados

Geologia Estrutural
Tome decisões mais rapidamente com dados em 
tempo real

Você tem certeza de que os dados estruturais em que 
você se apoia para as principais decisões de negócios 
são precisos e confiáveis? Você alguma vez teve que 
esperar dias, ou mesmo semanas, pelos resultados 
do campo antes de tomar decisões?   Pior ainda, você 
teve que tomar uma decisão com base em dados em 
que não confiava?

A IMDEX desenvolveu a solução de Geologia Estrutural 
de ponta a ponta, para que as empresas de recursos 
possam se beneficiar do acesso seguro em tempo real 
a dados estruturais verificados diretamente do campo, 
melhorando a eficiência operacional e reduzindo o 
risco de intervenção manual. 



2 / IMDEX Limited / Soluções de ponta a ponta

TOMADA DE DECISÃO 
INSTANTÂNEA COM 

DADOS PRECISOS EM 
TEMPO REAL

ECONOMIZE TEMPO 
COM COLETA DE DADOS 

ESTRUTURAIS ATÉ 10 
VEZES MAIS RÁPIDA

CONFIANÇA NA 
QUALIDADE DE SEUS 

PRODUTOS ATRAVÉS DO 
CONTROLE DE QUALIDADE 

INTEGRADO

VISUALIZAÇÃO E 
ANÁLISE EM TEMPO REAL

Benefícios

“O REFLEX IQ-LOGGER™ tornou-se imediatamente parte integrante dos nossos procedimentos 
diários de análise de testemunho e de QA / QC, devido à sua facilidade de uso, precisão e 
feedback visual rápido através da análise dinâmica de stereonet. Isso nos permitiu coletar 

literalmente 10x os dados estruturais em sistemas de medição tradicionais e com uma qualidade 
muito mais alta. Na minha opinião, é uma ferramenta essencial para qualquer estudo estrutural 

baseado em brocas.”

- TERRALOGIC EXPLORATION, CHRIS GALLAGHER, MANAGER EXPLORATION TECHNOLOGY

... ATÉ A ANÁLISEDESDE A COLETA... ... ATÉ A VALIDAÇÃO

REFLEX IQ-LOGGER™

Captura, visualização e análise rápida de dados


