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zetica gelişmiş demiryolu radarı
İhtiyaçlarinizi karşilamak özelleştirilmiş dolgu
tarama
zetica rail tren üzerinde veya diğer araç platformlarında yeraltı radarı (gPr)
uygulaması için anahtar teslimi çözümler sunar. zarr gizli problemlerin
önceden tespiti için araçlar sunar ve aşağıdaki önemli avantajları sağlar:
Balast bozulması ve alt tabaka erozyonunun otomatik derecelendirilmesi
Kullanıcı tanımlı dolgu kalitesi eşiklerine göre otomatik istisna raporlama
Bakım veya yenileme gereken yerlerin hassas şekilde gösterilmesi
Zamana bağlı dolgu bozulması takibi
Bir inceleme için gereken çalışma deliği sayısında azalma
Yapılan yenileme işlerinin kalitesinin doğrulanması
Mevcut dolgu değerlendirme metotlarına göre daha yüksek verimlilik ve maliyet
tasarrufu
İnceleme personelinin çalışan trenlerin yakınında iş yapma riskinin azaltılması
Alt yüzey problemleri sebebiyle geçici hız sınırlamalarının azaltılmasıyla
operasyonların bütünlüğünün korunması.

aşağidaki seçenekler mevcuttur:
1. tam servis seçeneği: Zetica Rail veri toplar ve işler, sonuç raporunu
sunar.
2. yardımlı servis seçeneği: Zetica Rail AZRR sisteminin demiryolu
aracınıza göre dizayn edilmesi ve montajının yapılması, sonuçların
elde edilmesinde verilerin işlenmesi için danışmanlık hizmeti sunar.
3. tam sahiplik seçeneği: Zetica Rail demiryolu aracınıza ZARR
sisteminin takılması ve sistemin tamamen bağımsız şekilde kullanımı
için eğitimi içeren danışmanlık hizmeti sunar.
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Zetica Rail demiryolu GPR sistemleri konusunda dünya lideridir, müdahalesiz balast
değerlendirmesi konusunda rakipsiz deneyime sahiptir. ZARR şu anda Avrupa ve Kuzey
Amerika'daki önemli demiryolu şirketleri ile sözleşmeli olarak çalışmaktadır, sadece bu yıl
60.000km demiryolu kontrol edilmiştir.
Zetica Rail balast kalitesinin ölçülmesi için özelleştirilebilir araçlar ve alt tabaka erozyonu gibi
özelliklerin otomatik algılanmasını sağlar.

PdF ve csv formatlı dosyalarda özelleştirilmiş raporların otomatik olarak
hazırlanmasının örnekleri.

Bu seçenek hemen kullanabileceğiniz bir çözümdür, zarr avantajlarını dolgu
ve çevresinin yüksek çözünürlüklü videoları ile birleştirir. sistemin önemli
avantajları şunlardır:
Yolun kontrolüne hemen başlayabilirsiniz
Balast ve dolgu kalitesi konusunda detayı bilgi sağlar
Varlıkları algılar ve işaretler
Bağlantıların durumunu karakterize eder (traversler)
Otomatik istisna raporlama
Yolun genel video kaydı ve arşivleme
Kantitatif bitki örtüsü tahmini
Yukarıdakilerin tümünü tek araştırmada birleştirerek yolun kullanım süresi değerini
maksimize eder.
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