
Kõige 
mitmekülgsem 
pinnaseradari 
lahendus turul

Mitmekülgne kõrgtehnoloogilistel 
seadmetel põhinev pinnaseradari (GPR) 
süsteem.

MALÅ ProEx 
Kutseliste maadeuurijate lahendused



Juhtseadme MALÅ ProEx muudetavad omadused teevad 

võimalikuks selle kasutamise põhikonfiguratsioonis ühe või 

kahe kanaliga süsteemina või koos valikuliste 

laiendusüksustega tõelise mitmekanalilise süsteemina. 

Juhtseade MALÅ ProEx ühildub täielikult kõigi MALÅ GPR-i 

antennidega, mis võimaldavad kuni 16 üheaegse 

salvestuskanaliga konfiguratsioone vahemikus 30 MHz kuni 

2,3 GHz. Valikuline MALÅ MIRA laiendab süsteemi kiirust 

vähendamata teoreetiliselt piiramatuks arvuks 

andmesalvestuskanaliteks.

Juhtseadme MALÅ ProEx ja MALÅ XV monitori või sülearvuti 

vaheline Etherneti-side tagab kindla ning usaldusväärse 

andmeedastuse suurel kiirusel. Sõltuvalt konfiguratsioonist ja 

kasutatavatest antennidest saab MALÅ ProExi juhtseade teha 

erinevat tüüpi mõõtmisi, sealhulgas standardseid 

peegeldusvaatlusi, tomograafiat või kiiruse (CMP/WARR) 

mõõtmisi praktiliselt igasuguste rakenduste jaoks.

Täiesti uuel tehnilisel platvormil välja töötatud juhtseade MALÅ ProEx on kõigi MALÅ ProExi 

süsteemide selgroog, mis on mõeldud eesrindlike kutseliste kasutajate vajaduste 

rahuldamiseks. Juhtseadme MALÅ ProEx kujunduse ja tehniliste omaduste tõttu on see MALÅ 

Geoscience'i tootevalikus kõige mitmekülgsem juhtseade.

Suurim kasu 
tipptehnoloogia abil

„MALÅ täiustab iga põlvkonna seadmetega 

juba väljapaistvat pinnaseradari (GPR) 

platvormi. Nende seadmete vastupidavus ja 

parim klienditeenindus on olnud meie 

ettevõtte jätkuva kasvu suur pluss.“

- GeoView Inc., USA



MALÅ ProExi optiline moodul
MALÅ ProExi optiline moodul 
võimaldab ühendada kõiki 
optilise liidesega MALÅ GPR-i 
antenne. See hõlmab MALÅ 
varjestatud, varjestamata, RTA 
ja puuraugu antenne.

MALÅ ProExi 
kõrgsagedusmoodul
MALÅ ProExi 
kõrgsagedusmoodul võimaldab 
ühendada MALÅ 
kõrgsagedusantenne, 
sealhulgas elektromagnetvälja 
(EM) lisavõimekusega antenne.

MALÅ ProExi koaksiaalmoodul
MALÅ ProExi koaksiaalmoodul 
võimaldab ühendada vintsi abil 
kasutatavat MALÅ puuraugu 
antennisüsteemi. See toetab ka 
antenni eraldatavate saate- ja 
vastuvõtuosadega MALÅ 
varjestatud eraldatavaid 
antenne.

MALÅ ProExi laiendusüksus
MALÅ ProExi juhtseade toetab 
põhikonfiguratsioonis kahte 
eraldi antenni, kuid ühe või 
enama (kuni 3) MALÅ ProExi 
laiendusüksuse lisamisega saab 
seda suurendada kuni 8 eraldi 
antennini.

MALÅ ProExi massiivimoodul
MALÅ ProExi juhtseadmega 
ühendatud massiivimoodul 
MALÅ ProEx on MALÅ MIRA 
süsteemi juhtseade. Kuni 
16 eraldi vastuvõtu- ja 
saateantennini laiendatav 
massiivimoodul MALÅ ProEx on 
konfigureeritud kindla arvu 
antenniliidestega.

MALÅ ProExi väljatöötamisel 
peeti algusest peale silmas 
andmete mitmekanalilist ja 
massiivkogumist. Ühe 
andmekanali kohta mitut 
protsessorit kasutades säilitab 
ProExi süsteem sõltumata 
kasutatavate andmekanalite 
arvust suure 
andmehõivekiiruse.

 

MALÅ Professional Exploreri (ProEx™) juhtseade on 

moodulehitusega täisulatusega pinnaseradari (GPR) 

juhtseade, mis on välja töötatud eesrindliku kutselise GPR-i 

kasutaja vajaduste rahuldamiseks. Sisseehitatud 

mitmekanalilise paralleelse töötlemise võimekusega ja kõigi 

MALÅ antennide toega MALÅ ProEx on kõige mitmekülgsem 

GPR-i juhtseade turul. Kuna MALÅ ProEx saab hakkama mis 

tahes tüüpi GPR-i uuringutega, sealhulgas mitmekanaliliste 

teede mõõtmise, betoonianalüüsi, maastiku profileerimise või 

tehnovõrkude tuvastamisega, on see ideaalne lahendus 

geofüüsika üldtöövõtjatele, konsultantidele, majandusharude 

ülestele uurimisorganisatsioonidele ja igale muule 

organisatsioonile, kus vajatakse mittepurustavat 

hindamislahendust.

MALÅ ProExi anatoomia

Lisateavet vaadake 
www.malags.com

Turu ühe auväärseima GPR-i juhtseadme – MALÅ RAMAC/GPR CUII –- asendamine oli ambitsioonikas 

ettevõtmine. Pärast kümneid tuhandeid arendustunde lõid MALÅ insenerid uue põlvkonna GPR-i juhtseadme, 

millele nad andsid mänguliselt nime ProEx – lühend kutselisest maadeuurijast (Professional Explorer). See 

hüüdnimi jäi külje ja nii on see tehnoloogia – MALÅ ProEx – viis aastat hiljem endiselt GPR-i süsteemide 

vaieldamatult juhtiv platvorm. MALÅ ProExi edu saladus peitub platvormi arhitektuuri mitmekülgsuses, 

mastaapsuses ja võrratus arvutusvõimes. Vaatame lähemalt ProExi, et mõista, kuidas selliseid julgeid väiteid 

saab esitada.

MALÅ ProExi juhtseadme toetatud antennid

MALÅ ProEx

Maastik Puurauk Varjestamata Varjestatud Varjestatud 
eraldatav Kõrgsagedus MISA 

täiendus

ProExi andmehõivekiirus (sinine) võrreldes 
tavalise ühe või mitme andmekanaliga ühe 
protsessoriga GPR-i juhtseadmega (punane)



MALÅ Geoscience on ülemaailmne pinnast läbistavate radarite (GPR) liider, millel on 

kasutajaid 113 riigis ja enam kui 60 edasimüüjat.

Kontorid Rootsis, USA-s, Hiinas, Malaisias ja Austraalias ning teeninduskeskused kolmel 

mandril pakuvad ettevõtte klientidele ja äripartneritele kogu maailmas silmapaistvat 

teenindustaset.
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