
SPORUNDERLAGS-SKANNING TILPASSET DINE BEHOV

Zetica Rail tilbyder nøglefærdige løsninger til implementering af 

jordpenetrerende radar (GPR) på togbaserede og andre køretøjsbaserede 

platforme. ZARR har værktøjerne til tidlig opdagelse af skjulte 

problemer og byder på følgende afgørende fordele:

  Automatisk rangordning af ballastudfyldning og underlagserosion.

   Automatisk afvigelsesrapportering og brugerdefinerede 

kvalitetstærskelværdier for sporunderlag.

   Nøjagtig kortlægning af omfanget af nødvendig sporvedligeholdelse  

og -fornyelse.

  Mulighed for at overvåge sporunderlagsforværring hen over tiden.

  Reducering af antallet af nødvendige prøvehuller ved undersøgelse af et sted.

  Efterprøvning af kvaliteten i forbindelse med udført fornyelsesarbejde. 

   Mere effektivt og omkostningsbesparende end eksisterende sporunderlags-

evalueringsmetoder.

  Risikonedsættelse for sporinspektører, der arbejder nær kørende tog.

   Nedsættelse af antallet af midlertidige hastighedsbegrænsninger på grund af 

overfladeproblemer, der påvirker driften.

www.zeticarail.com

Zetica avanceret spor-radar

FØLGENDE MULIGHEDER FINDES:

1.  Fuld service: Zetica Rail samler og behandler data og leverer de 

endelige resultater. 

2.  Assisteret service: Zetica Rail yder konsulterende service til 

design og montering af et ZARR system på dit jernbanekøretøj 

samt databehandlingsservice til aflevering af resultater.

3.  Fuldt ejerskab: Zetica Rail yder konsulterende service i 

forbindelse montering af ZARR på dit jernbanekøretøj samt 

tilpasset service med oplæring med henblik på selvstændig 

operation af systemet. 



www.zeticarail.com

Dette er en fuldt færdig sporløsning, som kombinerer alle ZARR-

fordelene med højopløsnings-videobilleder af sporet og dets omgivelser.  

Hovedfordelene ved dette system er:

  Inspicering af sporet kan begynde med det samme

  Detaljerede oplysninger om ballast- og sporunderlagskvalitet

  Opdager og kortlægger aktiver 

  Beskriver svellers tilstand

  Automatisk afvigelsesrapportering

  Generel videoptagelse af spor samt arkivering

  Kvantitativt skøn over dækkende vegetation

   Maksimerer udbyttet af tiden, der bruges på spor, ved at kombinere alt 

ovenstående i en enkelt oversigt. 

Tel: +44 1993 886682 · Fax: +44 1993 886683  

E-mail: info@zeticarail.com

Zetica Rail er verdens førende virksomhed indenfor spor GPR og med enestående erfaring 

indenfor ikke-indtrængende ballastevaluering. ZARR har i øjeblikket kontrakter med 

førende jernbaneselskaber i Europa og Nordamerika og har alene i år skannet over  

60.000 km. spor.

Zetica Rail tilbyder kundetilpassede værktøjer til at lette måling af ballastkvalitet og til 

automatisk opdagelse af ting såsom underlagserosion. 

Eksempler på automatisk generering af kundetilpassede rapporter som PDF- og 

CSV-formaterede filer.


