iGPS (inGround Positioning System)
®

DigiTrak® Eclipse® iGPS® (inGround Positioning System) to rewolucyjny najnowoczeœniejszy w bran¿y HDD system lokalizacji
przewiertów sterowanych. Jest to pierwszy system lokalizuj¹cy
g³owicê pilotow¹ i punkty lokalizacji w czasie rzeczywistym w
trzech p³aszczyznach w tym w widoku z góry.
Ten wyj¹tkowy system lokalizacji jest milowym krokiem
naprzód w dziedzinie systemów lokalizacji pod wieloma wzglêdami. Po pierwsze, czêstotliwoœæ robocza zastosowana w systemie
Eclipse zosta³a wybrana po przeprowadzeniu wielu ¿mudnych
badañ w ró¿nych warunkach wiercenia i wyznaczeniu optymalnej,
wolnej od interferencji czêstotliwoœci pracy sondy. Po drugie,
opatentowana konfiguracja przestrzenna anten lokalizatora
pozwala urz¹dzeniu „widzieæ” przestrzennie punkty lokalizacji i
pozycjê sondy i w ³atwy i szybki sposób do nich dotrzeæ. Poza tym,
lokalizator umo¿liwia zdalne sterowanie w prawo i w lewo oraz w
górê i w dó³. Du¿y, obs³ugiwany przy pomocy menu wyœwietlacz
zapewnia szybki i pe³ny wgl¹d we wszystkie parametry sondy.
Format graficzny wyœwietlacza jest bardzo prosty i nie ma potrzeby interpretacji jakichkolwiek wykresów czy strza³ek. Logiczny
system menu prowadzi operatora do ¿¹danych funkcji takich jak:
kalibracja, ustawienie trybu lokalizacji g³êbokoœci, ultradŸwiêków,
samoczynnego testu lokalizatora itp.
Pierwsza rzecz jak¹ mo¿na zauwa¿yæ podczas pracy z
systemem Eclipse® to intuicyjny sposób odnajdywania punktów
lokalizacji oraz dok³adnej pozycji g³owicy wierc¹cej. Poœrodku
ekranu lokalizatora znajduje siê “kosz” symbolizuj¹cy lokalizator
Eclipse. Aby odnaleŸæ punkty lokalizacji, po prostu prowadzi siê
lokalizator tak, aby symbol pi³ki przedstawiaj¹cy punkt lokalizacji
znalaz³ siê w koszu. To proste jak gra w koszykówkê — celujemy
pi³k¹ do kosza. Mo¿na dojœæ bezpoœrednio do punktu lokalizacji
z dowolnego kierunku — gdy pi³ka znajdzie siê w koszu, oznacza

 Rewolucyjna technologia lokalizacji : ”pi³ka i
kosz” (target-in-the-box®)
 Wielkoformatowy wyœwietlacz graficzny
 Odczyt wskazañ sondy w czasie rzeczywistym
 Intuicyjny i bardzo prosty system menu
 Zdalne sterowanie w lewo i w prawo oraz w
górê i w dó³
to, ¿e znajdujemy siê dok³adnie nad punktem lokalizacji. Tak samo
jak w przypadku lokalizatorów serii Mark, bez zatrzymywania
wiercenia po odnalezieniu przedniego punktu lokalizacji mo¿na
okreœliæ odchylenie w prawo lub w lewo oraz przewidywan¹
g³êbokoœæ g³owicy pilotowej. Stoj¹c przed g³owic¹ pilotow¹,
korzystaj¹c z techniki lokalizacji look-ahead®. mo¿na zdalnie
kierowaæ procesem wiercenia.
System DigiTrak® Eclipse® znacznie u³atwia zdalne sterowanie
i czyni je bardziej precyzyjnym, gdy¿ mo¿liwe jest programowanie
¿¹danej g³êbokoœci przewiertu. Podczas zdalnego sterowania,
wyœwietlana jest rzeczywista wartoœæ g³êbokoœci wiercenia.
Podzia³ka centruj¹ca oraz symbol pi³ki pomagaj¹ operatorowi
osi¹gn¹æ wymagan¹ g³êbokoœæ oraz kierunek wiercenia.
Lokalizator Eclipse®
wykorzystuje standardowe baterie DigiTrak®
NiCad oraz ³adowarkê
do nich. Sondy Eclipse®
maj¹ takie same wymiary, jak sondy DigiTrak®
serii Mark dlatego system
Eclipse® mo¿na stosowaæ
bez zmian w osprzêcie
wiertniczym.
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Lokalizator DigiTrak® Eclipse® iGPS®
Funkcje

 Dziêki wyj¹tkowej konfiguracji anten, system Eclipse ®
umo¿linia tak zaawansowane techniki lokalizacji jak zdalne
sterowanie w prawo i w lewo oraz w górê i w dó³.
 Przewidywana oraz chwilowa g³êbokoœæ sondy s¹ wskazywane w czasie rzeczywistym.
 Opatentowana czêstotliwoœæ robocza jest optymalnie dostosowana do ró¿nego rodzaju wierceñ.
 Zaawansowane funkcje obejmuj¹ m.in. mo¿liwoœæ lokalizowania spoza linii wiercenia, gdy dostêp do miejsca
nad g³owic¹ pilotow¹ jest
ograniczony z powodu
zak³óceñ lub znajduj¹cych
siê tam przeszkód.
 Uproszczone funkcje zdalnego sterowania.
 O patentowana proce dura kalibracji zapewnia
najwy¿sz¹ dok³adnoœæ
System DigiTrak®
Eclipse® jest idealnym
rozwi¹zaniem w terenach o wysokim poziomie
zak³óceñ.

wskazañ i mo¿liwoœæ ponownej rekalibracji podczas procesu wiercenia.
 Wyœwietlacz pokazuje ruch sondy w czasie rzeczywistym, co
umo¿liwia lokalizacjê w czasie wiercenia.
 Programowalna docelowa g³êbokoœæ i kierunek wiercenia.

Specyfikacja
Numer modelu.................................................................EDRR
Czêstotliwoœæ.........................................................Zastrze¿ona
Zród³o zasilania............................... Bateria DigiTrak® NiCad
¯ywotnoœæ baterii...................................................... Oko³o 4 h
£adowarka................................12/28 V DC lub 110/220 V AC
Odczyt g³êbokoœci.................................W czasie rzeczywistym
Funkcje................................. Uruchamiane przy pomocy menu
Wyœwietlacz graficzny..................................Ciek³okrystaliczny
Wyjœcie audio..............................................................Brzêczyk
Zasiêg pracy.................................................................... 550 m
Zakres temperatur roboczych............................ -20°C do 60°C
Dok³adnoœæ.................................................. ±5% bezwzglêdna
Wysokoœæ...................................................................... 310 mm
Szerokoœæ...................................................................... 183 mm
D³ugoœæ........................................................................ 368 mm
Masa (z bateriami).......................................................... 4,3 kg
Tryb czuwania..........................................................Po 15 min.

Zdalny monitor DigiTrak® Eclipse® iGPS®
Zdalny monitor DigiTrak® Eclipse® wyposa¿ony jest w du¿y
wyœwietlacz graficzny z zaznaczony wskaŸnikiem sterowania.
Zdalny monitor wskazuje informacje jakie wyœwietlane s¹ na
lokalizatorze odleg³ym nawet o 550 m od monitora. Informacje
te to m.in. pochylenie i obrót g³owicy, temperatura sondy oraz
stan na³adowania baterii . Zdalny monitor zasilany jest takimi
samymi bateriami DigiTrak® NiCad jak lokalizatory DigiTrak®
oraz Eclipse®.
Zdalny monitor Eclipse ® wyœwietla rysunek graficzny
przedstawiaj¹cy odchylenie przewiertu w prawo lub w lewo oraz
w górê i w dó³ od zamierzonej trasy. Docelow¹ g³êbokoœæ oraz
kierunek mo¿na w monitorze zaprogramowaæ tak, aby na bie¿¹co
wskazywaæ operatorowi wiertnicy w³aœciwy kierunek wiercenia.
Funkcja ta idealnie nadaje siê do przejœæ pod autostradami,
ma³ymi rzekami oraz torami kolejowymi.

Specyfikacja
Numer modelu...................................................................EDD
Czêstotliwoœæ.........................................................Zastrze¿ona
Zród³o zasilania............................... Bateria DigiTrak® NiCad
¯ywotnoœæ baterii................................................ Oko³o 8–12 h
£adowarka................................12/28 V DC lub 110/220 V AC
Wyœwietlacz graficzny..................................Ciek³okrystaliczny
Zasiêg pracy.................................................................... 550 m
Kana³y telemetrii......................................................... 4 kana³y
Zakres temperatur range................................... -20°C do 60°C
Wysokoœæ...................................................................... 198 mm
Szerokoœæ...................................................................... 234 mm
D³ugoœæ........................................................................ 292 mm
Masa (z bateriami).......................................................... 2,8 kg
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