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PMS-66 سیستم مولتى الکترود مدل
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آرایش  هاى قابل اجرا: 
دایپل - دایپل 

پل - دایپل 

پل - پل 

شلومبرژه، ونر، گرادیان، مستطیل 

کاربرپسند و بهینه 

افزایش راندمان عملیات 

پشتیبانى از تمام دستگاه هاى ژئوالکتریک 

پشتیبانى همزمان تا حداکثر 66 الکترود  

با توجه به مصرف روز افزون مواد اولیه، نیاز به 
اکتشاف مواد معدنى روز به روز در حال افزایش بوده و 

به همین دلیل تولید حجم زیادى از داده هاى ژئوفیزیکى در زمان کم 
مورد توجه قرار گرفته است. داده بردارى با حجم زیاد و در زمان کم، نیازمند 

یک سیستم مدرن و بهینه مى باشد. یکى از این سیستم ها که کاهش استفاده از نیروى انسانى 
و افزایش راندمان در عملیات ژئوالکتریک را در پى دارد، سیستم مولتى الکترود مى باشد. در این 

راستا، شرکت پیشگام تجهیز بنیان، سیستم مولتى الکترود مدل PMS-66 را جهت سهولت و افزایش راندمان  را جهت سهولت و افزایش راندمان 
عملیات ژئوالکتریک طراحى و ساخته است. در طراحى این سیستم از تجربیات کارشناسان عملیات صحرایى 
نهایت بهره بردارى به عمل آمده تا سیستمى کاربرپسند و بهینه جهت انجام عملیات ساخته شود. همچنین 

کیفیت ساخت و قابلیت اطمینان از دیگر مواردى است که همواره مورد توجه بوده است. 
در مجموع سیستم مالتى الکترود PMS-66 با قابلیت پشتیبانى حداکثر 66 الکترود به صورت همزمان، قابلیت  
   پیاده سازى آرایش هاى مختلف و همچنین قابلیت اتصال به تمامى دستگاه هاى ژئوالکتریک موجود، انتخاب  

         مناسب و منعطفى جهت اجراى عملیات صحرایى ژئوالکتریک در کمترین زمان و باالترین 
                 راندمان مى باشد.                  راندمان مى باشد. 

پشتیبانى از تمامى آرایش ها 



S: فاصله بین دو خروجى متوالى بر روى کابل ها بوده که در حالت 
 استاندارد مى تواند بنا به سفارش 6، 12 یا 24 متر باشد. 

اجزاى سیستم: 
PMS-66

کابل مولتى الکترود 
کابل گسترش 
   سوکت واسط 
قرقره جهت کابل ها   

             
09121025229               

    021-88638435               
021-88634954               

www.ptbi.ir                   
info@ptbi.ir                     

سایر تجهیزات: 
سیم جریان، الکترود، سیم اتصال 
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الکترودهاى قابل پشتیبانى:22
S,2S :پیکره بندى فاصله الکترودها

S :فاصله الکترودها
S :جابجایى جریان

الکترودهاى قابل پشتیبانى:22
2S,4S :پیکره بندى فاصله الکترودها

2S :فاصله الکترودها
2S :جابجایى جریان

الکترودهاى قابل پشتیبانى:44
S,2S,3S,4S :پیکره بندى فاصله الکترودها

S :فاصله الکترودها
S,2S,3S,4S :جابجایى جریان

الکترودهاى قابل پشتیبانى:33
4S 3 یاS :پیکره بندى فاصله الکترودها

  4S 3 یاS :فاصله الکترودها
4S 3 یاS :جابجایى جریان

الکترودهاى قابل پشتیبانى:33
2S,4S,6S,8S :پیکره بندى فاصله الکترودها

2S :فاصله الکترودها
2S,4S,6S,8S :جابجایى جریان
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