
Mark IV

System DigiTrak® Mark IV to najnowsza wersja z serii
odbiorników DigiTrak® Mark. Mark IV wyposa¿ony jest w
pojedyncze okno wy�wietlacza z ³atwymi do zrozumienia
symbolami graficznymi i poleceniami zawartymi w systemie
menu. Wykorzystuje on wszystkie zaawansowane funkcje
odbiorników Mark III, w tym opatentowan¹ technologiê
lokalizacji look-ahead™. Jest on kompatybilny z wszystkimi
nadajnikami i zdalnymi wy�wietlaczami serii DigiTrak® Mark,
urz¹dzeniami DataLog®, oraz zestawami akumulatorów
NiCad i ³adowarkami.

Odbiornik DigiTrak® Mark IV upraszcza procedurê
lokalizacji dziêki du¿emu, czytelnemu wy�wietlaczowi
graficznemu. Wy�wietlacz ten pokazuje jak ustawiaæ odbiornik
w celu odnalezienia punktów lokalizacji, pozycjê dok³adnie
nad odbiornikiem b¹d� bezpo�rednio z jego boku, a tak¿e
przewidywan¹ g³êboko�æ z przodu g³owicy wiert³a. �Ramka�
na wy�wietlaczu symbolizuje odbiornik DigiTrak®. W miarê
przemieszczania siê operatora w stronê jednego z punktów
lokalizacji, na wy�wietlaczu pojawi siê okr¹g³y symbol �celu�
(przedstawiaj¹cy punkt lokalizacji). W momencie, gdy
odbiornik znajdzie siê dok³adnie nad punktem lokalizacji,
�cel� zostanie wy�wietlony w �ramce�. To proste�target-in-
the-box™ (cel w ramce). Obrót urz¹dzenia o 90° nad punktem
lokalizacji pozwala sprecyzowaæ pozycjê punktu lokalizacji z
prawej i lewej strony. W miarê zbli¿ania siê do g³owicy wiert³a,
na wy�wietlaczu pojawi siê symbol linii; gdy linia znajdzie
siê w ramce, oznacza to, ¿e odbiornik znajduje siê nad wiert³em.
Liniê wykorzystywaæ mo¿na równie¿ do lokalizacji spoza toru
wiercenia.

Wszystkie informacje o nadajniku, w tym moc sygna³u,
s¹ wy�wietlane w oknie gdy spust nie jest wci�niêty. Po
wci�niêciu spustu, ekran pokazuje g³êboko�æ wiert³a poni¿ej
poziomu pod³o¿a oraz odleg³o�æ ultrad�wiêkow¹ (pomiar
wysoko�ci nad poziomem pod³o¿a). Gdy przytrzymamy spust
wci�niêty w przednim punkcie lokalizacji, na wy�wietlaczu
pojawi siê warto�æ przewidywanej g³êboko�ci oraz pomiaru
ultrad�wiêkowego. Warto�æ g³êboko�ci staje siê odleg³o�ci¹
sko�n¹ i jest wy�wietlana ci¹gle.

Inne funkcje Mark IV obejmuj¹ miêdzy innymi mo¿liwo�æ
wy�wietlania pomiaru g³êboko�ci w jednostkach systemu
metrycznego lub angielskiego � metrach i centymetrach b¹d�
stopach i calach. Temperatura nadajnika podawana jest w
stopniach Celsjusza
albo Fahrenheita, w
zale¿no�ci od trybu
pomiaru g³êboko�ci.
K¹t nachylenia
mo¿e, w zale¿no�ci
od ustawienia, byæ
wy�wietlany w
p r o c e n t a c h
nachylenia b¹d�
stopniach.

W s z y s t k i e
odbiorniki Mark III
mo¿na uaktualniæ
do wersji Mark IV.

¨ Ulepszona wydajno�æ w porównaniu z Mark III
¨ Wy�wietlacz graficzny zapewnia szybki dostêp

do danych
¨ Obs³uga sterowana przy pomocy menu jest

intuicyjna i ³atwo j¹ sobie przyswoiæ
¨ Liniowy obraz graficzny nakierowuje na punkt

lokalizacji
¨ Brak fa³szywych punktów lokalizacji
¨ Dostêpny w formie uaktualnienia do

odbiorników i zdalnych wy�wietlaczy Mark III

®
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Funkcje
w Technologia lokalizacji Look-ahead™ umo¿liwia lokalizacjê,

pomiar g³êboko�ci, nachylenia i skrêtu nadajnika w g³owicy
wiert³a, a ponadto odczyt stanu na³adowania akumulatora
i temperatury nadajnika.

w Technika lokalizacji target-in-the-box™ (Cel w ramce).
w Prosta technika lokalizacji, nakierowuj¹ca operatora na

punkt lokalizacji lub do nadajnika.
w Ulepszone funkcje lokalizacji oparte na dok³adnej i

sprawdzonej technologii.
w Prosta obs³uga jedn¹ rêk¹ przy pomocy jednego przycisku.
w Brak fa³szywych punktów lokalizacji.
w £agodne automatyczne zmiany wzmocnienia s¹

niezauwa¿alne dla operatora.
w Wy�wietlacz pokazuje ruchy nadajnika w czasie

rzeczywistym, aby umo¿liwiæ lokalizacjê �w biegu�.
w Opatentowana procedura kalibracji zapewnia najwy¿sz¹

dok³adno�æ i oferuje mo¿liwo�æ powtórzenia kalibracji
podczas wiercenia.

w Wska�nik sterowania w lewo i prawo umo¿liwia zdalne
sterowanie z urz¹dzenia wiertniczego.

w Mo¿liwo�æ zdalnego sterowania w lewo i prawo.
w Szybka aktualizacja danych zwiêksza wydajno�æ wiercenia.

Specyfikacje
Numer modelu .............................................. MDR, MDRR
Czêstotliwo�æ ........................................................... 33 kHz
�ród³o zasilania ...........................  Bateria akumulatorów

DigiTrak® NiCad
¯ywotno�æ akumulatorów ........... 8�12 h (w przybli¿eniu)
£adowarka do akumulatorów .........................12/28 V DC

lub 110/220 V AC
G³êboko�æ/zasiêg .....................maks. do 140 stóp (42.7 m)
Odczyt g³êboko�ci .......................... W czasie rzeczywistym
Funkcje .......................................................... System menu
Sterowanie .......................................... Prze³¹cznik - spust
Wy�wietlacz graficzny ................................................ LCD
Wyj�cie audio .......................................................Brzêczyk
Zasiêg telemetrii ................................... 2000 stóp (610 m)
Zakres temperatur roboczych ..................... -4°F do 140°F

-20°C do 60°C
Dok³adno�æ ........................................... ±5% bezwzglêdna
Wysoko�æ .............................................. 11.0 cali (27.9 cm)
Szeroko�æ ................................................5.0 cali (12.7 cm)
D³ugo�æ ................................................ 13.5 cali (34.3 cm)
Masa (z akumulatorem) ....................... 8.7 funtów (3.9 kg)
Tryb u�pienia .................................................... Po 15 min.

Zdalny wy�wietlacz DigiTrak® Mark IV to najnowsza
wersja zdalnego wy�wietlacza z serii Mark. Jest on wyposa¿ony
w czytelny wy�wietlacz graficzny u³atwiaj¹cy szybk¹
interpretacjê danych o wierceniu. Zdalny wy�wietlacz
dostarcza operatorowi wiert³a odpowiednie informacje z
odbiornika Mark IV, i mo¿e pozyskiwaæ dane z odbiornika
oddalonego nawet o 2000 stóp (610 m). Informacje
wy�wietlane na ekranie obejmuj¹ m.in. g³êboko�æ, nachylenie,
skrêt, temperaturê nadajnika i stan na³adowania akumulatora.
Zdalny wy�wietlacz zasilany jest przy pomocy takiej samej
baterii akumulatorów DigiTrak® NiCad jak odbiornik
DigiTrak®.

Zdalny wy�wietlacz wyposa¿ony jest w cztery opcje
ustawienia kana³u, tak wiêc na ograniczonym terenie mo¿na
korzystaæ z wielu odbiorników. Zdalny wy�wietlacz posiada
równie¿ s³upkowy wykres �rodkowania do zdalnego
sterowania w lewo i prawo, gdy nie jest mo¿liwa lokalizacja
znad linii wiercenia. Wykres wy�wietla odchylenie w lewo i
prawo od zamierzonego kursu. Funkcja ta idealnie nadaje siê
przy przej�ciach pod autostradami, niewielkimi rzekami i
torami kolejowymi.

Specyfikacje
Numer modelu ...........................................................MDD
Czêstotliwo�æ ........................................................... 33 kHz
�ród³o zasilania ............................. Bateria akumulatorów

DigiTrak® NiCad
¯ywotno�æ akumulatorów ............. 8-12 h (w przybli¿eniu)
£adowarka do akumulatorów .......................... 12/28 V DC

lub 110/220 V AC
W³./wy³. ................................................................. Przycisk
Wy�wietlacz graficzny ................................................. LCD
Zasiêg telemetrii ................................... 2000 stóp (610 m)
Kana³y telemetrii .................................................. 4 kana³y
Sterowanie telemetri¹ ........................................... Pokrêt³o
Zakres temperatur roboczych ...................... -4°F do 140°F

-20°C do 60°C
Wysoko�æ ................................................. 4.6 cali (11.7 cm)
Szeroko�æ ................................................. 3.5 cali (8.9 cm)
D³ugo�æ ................................................ 10.0 cali (25.4 cm)
Masa (z akumulatorem) ....................... 4.1 funtów (1.8 kg)

Odbiornik DigiTrak® Mark IV

®

Zdalny wy�wietlacz DigiTrak® Mark IV
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