
A nova geração em claridade
O ARIS Explorador 1800 proporciona nitidez de imagem que é inigualável 
a qualquer outro sonar em sua classe. Em 1,8MHz, este sonar de 
imagem fornece detalhes suficientes para inspeção completa. Na menor 
frequência de 1,1 MHz, a claridade do ARIS Explorer 1800 o torna uma 
ferramenta adequada para a detecção de alvos com alta resolução de até 
35 metros. As imagens de qualidade similares a vídeo são exibidas através 
de um software inovador e poderoso. O ARIS Explorer 1800 é ideal para 
uma variedade de aplicações; de gestão das pescas a detecção e inspeção 
de estruturas e alvos submarinos. A alta resolução do ARIS o torna uma 
excelente opção para uso por militares e policiais para varredura de casco 
e cais, busca e salvamento, e segurança portuária. Associado ao ARIS 
Rotator AR2 disponível, o sonar pode ser direcionado facilmente e com 
precisão e permite o deslocamento/inclinação ou a inclinação/rotação.

APLICAÇÕES:

IDENTIFICAÇÃO  
FREQUÊNCIA:
1,8 MHz
Alcance de 15m

DETECÇÃO 
FREQUÊNCIA:
1,1 MHz
Alcance de 35m

TAXA DE PROFUNDIDADE:
300m

Inspeção subaquática
Monitora operações  
e mergulhadores 
Monitoramento de construção
Inspeção de casco e ancoradouro
Detecção e identificação de alvos
Monitoramento ambiental
Segurança de porto e cais
Busca e recuperação
Gestão de pescas



Nadador a 5m com rastro de bolhas

Barco submerso a 14m

Nadador a 9m com rastro de bolhas

ARIS  
EXPLORER 1800

ESPECIFICAÇÕES:
Número de feixes do transdutor 96
Largura do feixe 0,3°
Campo de visualização 28°x 14°
Taxa de quadros Até 15 quadros/seg.
Resolução de alcance  Até 3mm
Consumo de energia 20 Watts em média
Peso no ar 5,9 kg
Peso na água 1,06 kg
Dimensão 31cm x 17cm x 14cm
Comprimento do cabo Até 150m

CARACTERÍSTICAS:

Fundada em 2002, a Sound Metrics 
Corp. foi a primeira empresa a 

introduzir um sonar de imagem de 
alta frequência no mercado comercial. 

A marca de sonares de imagem 
DIDSON define um novo padrão de 

excelência na visão subaquática 
em águas negras e turvas. A 

empresa lançou recentemente a 
próxima geração de DIDSON, com 
o lançamento da marca ARIS de 

alta resolução e sonares de imagem 
de alta definição. Com a gama de 
produtos ARIS Explorer, a Sound 

Metrics mais uma vez estabelece um 
novo padrão para imagens em escalas 
extremamente próximas em todos os 

tipos de água.
 

A Sound Metrics se esforça para 
oferecer a mais avançada tecnologia, 
juntamente com o melhor suporte e 
as mais inovadoras soluções de seus 

aplicativos

Dupla Frequência, 1,8 MHz e  
1,1 MHz

Imagem de alta definição

Capaz de captar imagens em  
alcance próximo 

Foco dinâmico

Medidor de compasso  
e profundidade embutido

Compacto e leve

Baixa exigência de energia

Fácil integração 

interface Ethernet

Software baseado em Windows™
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