
التطبيقات:

تحديدالرتدد:

3.0 ميجاهرتز
نطاق مقاس 5 م

اكتشاف الرتدد:

1.8 ميجاهرتز
نطاق مقاس 15 م

تقييم العمق:

300 م

الفحص تحت املاء

رصد العمليات والغواصني

رصد البناء

تركيب املعدات واألدوات

فحص هيكل السفينة واملرىس

الرصد البيئي

أمن امليناء واملرفأ

 تحديد األهداف 

وتصنيفها

الجيل التايل يف الوضوح

 ARIS Explorer 3 ميجاهرتز، ميكن ملستكشف  128 شعاًعا ماديًا مميزًا تعمل برسعة  من خالل 

3000 توفري دقة أعىل مقارنًة بأي سونار تصوير من فئته، وذلك بوضوح صورة ال مثيل له حتى يف املياه 
Sound Metrics الطرازين  املظلمة أو العكرة. وبالنسبة للتطبيقات عىل نطاق طويل، تقدم رشكة 

Explorer 1800 وExplorer 1200. وتوفر جميع الطُُرز الرتددات الثنائية، والرتكيز الدينامييك، 
وخيارات التسجيل واإلخراج املتعددة، والطرح األسايس، والربامج املبتكرة. باإلضافة إىل جهاز AR2 املزود 

مبدور ARIS عىل حامل ثاليث القوائم أو مثبت عىل قطب أو صامم مشغل عن بُعد )ROV(, تفتح 

ARIS Explorer إمكانات جديدة لالكتشاف تحت املاء. وملزيد من املعلومات،  مجموعة مستكشف 

.www.soundmetrics.com يُرجى زيارة

شاهد ما ال يستطيع اآلخرون مشاهدته



soundmetrics.com
3001-822-425

sales@soundmetrics.com

 مستكشف
 ARIS  

EXPLORER 3000

املواصفات:

128 عدد أشعة ناقل الطاقة 

0.25 درجة عرض األشعة 

30درجة × 14درجة مجال الرؤية 

ما يصل إىل 15 إطاًرا/ثانية معدل األُطُر 

ما يصل إىل 3 مم دقة النطاق  

20 وات منوذجية استهالك الطاقة 

5.17 كجم الوزن يف الهواء 

1.06 كجم الوزن يف املاء 

26 سم × 16 سم × 14 سم األبعاد 

ما يصل إىل 150 م طول الكبل 

امليزات

كانت رشكة Sound Metrics Corp.، التي تأسست 

يف عام 2002، أول رشكة تنتج سونار تصوير برتدد عاٍل إىل 

السوق التجاري. وتضع أجهزة سونار التصوير التي تحمل 

عالمة DIDSON التجارية معياًرا جديًدا للتميز يف الرؤية 

تحت املاء يف املياه املظلمة والعكرة. ولقد أصدرت هذه 

 الرشكة مؤخرًا الجيل التايل من أجهزة العالمة التجارية 

 ARIS باإلضافة إىل إصدار العالمة التجارية ،DIDSON
ألجهزة سونار التصوير ذات الدقة والجودة العالية. ومن خالل 

 ،ARIS Explorer استخدام مجموعة منتجات مستكشف

تضع رشكة Sound Metrics مرة أخرى معياًرا جديًدا 

للتصوير يف النطاقات القريبة جًدا يف جميع أنواع املياه.

 

وتسعى رشكة Sound Metrics إىل تقديم التقنية األكرث 

تقدًما باإلضافة إىل الدعم األفضل والحلول األكرث ابتكاًرا فيام 

يتعلق باستخداماتك

الرتدد الثنايئ، 3.0 ميجاهرتز و 

1.8 ميجاهرتز
صور عالية الدقة

ال مثيل لها

القدرة عىل التصوير عىل 

نطاق قريب 

الرتكيز الدينامييك

البوصلة ومقياس 

العمق املدمج

صغري وخفيف الوزن

متطلب طاقة منخفض

سهولة الدمج 

واجهة إيرثنت

™Windows برنامج قائم عىل نظام التشغيل


