Nieuwsbrief Oktober 2014
In Ontwikkeling....

Viking Ontwikkelingen
Beste lezer,

“Volgens Noors geloof staat de naam
Midgard voor een gebied dat gelegen is in
het midden van de wereld en omringd is
door oceanen."

Door middel van deze
nieuwsbrief willen wij u graag
op de hoogte brengen van
onze laatste ontwikkelingen,
projecten en producten.

Daarom vonden wij Midgard een ideale
naam voor ons nieuwe product. Midgard
zal in het midden van een vaartuig zijn
eigen ‘wereld’ staan.

Zoals u wellicht weet heeft
ons bedrijf in de afgelopen tijd
de nodige veranderingen
ondervonden, desondanks is
onze eindeloze motivatie voor
innovatie nooit verminderd.

Midgard zal de positieinformatie en
relevante sensoren verbinden met onze
Viking Software en nog beter, het zal een
zeer krachtig en veelzijdig hardware
platform worden voor Viking.

Zo is bijvoorbeeld ons
vernieuwde GeoSonic surveysysteem uitgebreid met een
nieuwe robuuste behuizing om
het systeem nog lichter te
maken. Daarnaast wordt onze
Viking software regelmatig
voorzien van nieuwe functies
en toepassingen.

Midgard is een volledig alles-in-één
systeem dat bijvoorbeeld kan worden
ingezet als Tug Management Systeem, een
data-hub op een sleephopperzuiger, of als
turn-key oplossing op een grote backhoe
graafmachine.

Binnenkort meer informatie!

Nieuwsgierige bezoekers zijn
altijd welkom. Kom langs voor
een kop koffie of thee, een
wijntje, een biertje of een
gebakken ei!

• LandXML Ondersteuning
Met het toenemende gebruik van Viking
in grondverzetwerkzaamheden
ondersteunen wij nu het verwerken van
LandXML data.
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• Tug Management System
De ankermanagementen netwerkmodule in
Viking zijn nu verder
ontwikkeld en vormen
samen een volledig Tug
Management Systeem.
Hiermee is het mogelijk
om meerdere schepen en
sleepboten gelijktijdig te
verwerken en te
visualiseren op alle
schepen.
• Volledige Draadkraan Ondersteuning
Met de combinatie van onze alles-in-één GeoDredge
baggercomputer en onze Viking Dredge software bieden wij
volledige ondersteuning voor draadkranen. Met behulp van
digitale encoders en inclinometers geeft Viking de positie
van de grijper op centimeternauwkeurigheid weer, inclusief
het openen en sluiten van de grijper.

Vriendelijke groet,

De Wieken 6
1777HT Hippolytushoef

Viking heeft een aantal belangrijke nieuwe functies gekregen. Veel
van deze functies zijn gebaseerd op de directe terugkoppeling van
onze klanten en op specifieke vragen om gespecialiseerde
oplossingen.

Ondertussen zijn wij op de
achtergrond ook bezig met het
ontwikkelen van een aantal
nieuwe revolutionaire
producten, waarvan wij u
graag op de hoogte houden.

Graag tot ziens!

CT Systems
The Netherlands

In de afgelopen jaren is onze Viking software op een toenemend
aantal schepen en machines geïnstalleerd. Viking Dredge is nu
geïnstalleerd op vrijwel alle denkbare type baggermachines zoals
graafmachines, kraanschepen, snijkopzuigers, sleephopperzuigers
en diverse andere gespecialiseerde machines. Zowel Viking
Navigation als Viking Survey hebben hun weg gevonden naar een
groot aantal gebruikers voor offshore toepassingen, maritieme
constructie en de hydrografische sector.

• 3D Baggerkop
Op basis van verschillende verzoeken,
hebben wij de ondersteuning voor specifieke
baggerapparatuur geïntegreerd. Het is nu mogelijk om 3D
CAD modellen te importeren, in real-time te positioneren en
weer te gegeven in Viking Dredge.

Recente Projecten
Vernieuwde Getijmeter
Ons CT-Tide systeem heeft een volledige
upgrade gekregen. De nieuwe versie heeft
nu een kleuren-touchscreen LCD en maakt
gebruik van de nieuwste draadloze
datacommunicatietechniek van de
welbekende Satel UHF transceivers. Samen
met deze upgrade hebben wij ook nieuwe
software voor de CT-Tide ontwikkeld die het
mogelijk maakt om het systeem op afstand
te programmeren, data te registreren en
gegevensanalyses uit te voeren.
Op het grote kleurenscherm kunnen alle
instellingen en gegevens worden bekeken
en gewijzigd. De feitelijke getijgegevens
worden ook weergegeven samen met de
opnameregistratie van de laatste 24 uur.
Het vernieuwde systeem maakt gebruik van
dezelfde ultra-robuuste en compacte Peli
Case behuizing en dezelfde waterdichte
Lemo connectoren als de voorgaande
generatie. Voor toegevoegde
nauwkeurigheid heeft de nieuwe druksensor
een speciaal drukcompensatieventiel.

In de afgelopen tijd hebben wij deelgenomen aan een groot aantal projecten over de gehele wereld. Het
zijn er simpelweg te veel om op te noemen, maar een paar van de meer prominente en interessante
projecten zijn hieronder weergegeven.

• Onderwaterkabel Reparatie op de Ierse Zee
Een zeer uitgebreide installatie van een volledige Viking Tug
Management systeem werd uitgevoerd op de barge Stemat 89
samen met de ankerbehandelingssleepboten MV Tessa W en MV
Torsten. Aan boord van de Stemat 89 zijn twee EchoScope
systemen in onze Viking software geïntegreerd voor real-time
positionering van de onderwaterkabel.
• Eerste Snijkopzuiger voor Turkije
In directe samenwerking met onze partner Gozuyilmaz LTD. in
Turkije, hebben we een volledig Viking Dredge system geleverd
voor de CSD Meltem Izmir. De eerste snijkopzuiger gebouwd in
Turkije. Een volledige installatie bestaande uit een DGPS kompas,
industriële computer en hoeksensoren zijn geïnstalleerd op de
werf in Izmir, Turkije.
• Pipelaying Operatie in Peru
Voor een grootschalig project in Peru hebben we een aantal updates
aan onze Viking software toegevoegd. Het project in Peru bestond
uit twee barges die baggerwerk uitvoerden met op maat
gebouwde snijkoppen, opgehangen in een A-frame, een
multibeam survey schip en een ankerbehandlingssleepboot. De
snijkoppen werden gekoppeld aan de Viking Dredge software voor
real-time weergave en 3D matrix updates. Daarnaast hebben wij
ook de Viking Survey software bijgewerkt voor de ondersteuning
van het multibeam echosounder systeem en tevens hebben wij
een real-time data-telemetrie systeem opgezet en alle schepen
voorzien van RTK GPS positionering.
• Renovatie van de Rivier Vecht
De hydraulische graafmachines van onze opdrachtgever Van der
Lee Bruchem werden uitgerust met vier GeoDredge systemen. Het
project op de Vecht is zeer bekend in Nederland, voornamelijk
door de vele eisen waaraan de monitoringsystemen moeten
voldoen.

Deze maand zijn wij aanwezig
op de beurzen Offshore
Energy 2014 in Amsterdam en
Hydro14 in Aberdeen.
U bent van harte welkom!
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Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen: www.ctsystems.nl
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