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Proceq GPR Live – O mais inovador GPR portátil 
com frequência variável  para ensaios em concreto

O Proceq GPR Live marca o começo de uma nova área em END. A extraordinária 
tecnologia de banda larga única em avaliação de estruturas combinada com um 
carro de varredura compacto sem fio fornece desempenho sem igual. O novo 
Proceq GPR Live vem com a tecnologia única de Freqüência Escalonada de Onda 
Contínua (SFCW), fornecendo o mais amplo espectro de frequência no mercado 
de avaliação de concreto. Todos os equipamentos normalmente usados com várias 
antenas separadas na faixa de 0,9 a 3,5 GHz agora podem ser usados através de 
um único dispositivo! 

Configuração flexível do produto 
Proceq GPR Live é um produto inovador que oferece uma 
seleção ampla de acessórios  para atender às necessidades 
de todos os usuários, como o suporte para tablet no dispositivo 
para operação com uma só mão e a haste telescópica para 
atingir as áreas de difícil acesso. Diferente de outros produtos 
GPR, sua configuração flexível permite que o usuário sempre 
tenha uma tela ampla em uma posição de visualização ótima 
com todos os controles à mão, facilmente acessíveis.

Proceq GPR Live fazendo a varredura de uma área com a ajuda de papel quadriculado Proceq

Proceq GPR Live cobre todas as frequências de 0,2 a 4,0 GHz em apenas um equipamento. 
Frequências mais baixas permitem grandes profundidades de penetração, enquanto que as 
frequências mais altas permitem detectar objetos pequenos. 

Antena Ultra Banda Larga
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Proceq GPR Live combinado com o suporte para tablet

Proceq GPR Live combinado com a haste telescópica com suporte para tablet
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Especificações técnicas 
Princípio de 
medição

GPR Freqüência escalonada  
de onda contínua

Escala de frequência 0,2 a 4,0 GHz

Frequência central 2,4 GHz

Largura da banda 2,85 GHz

Máxima potência 
de pico -7 dB EIRP

Profundidade max. 
de leitura 70 cm / 28 polegadas em concreto seco

Dimensões 220 x 180 x 143 mm / 8,7 x 7,1 x 5,6 pol.

Peso 2 kg / 4.4 lb

Bateria 8 x AA (alcalina ou recarregável)

Duração da bateria 3,5 horas de uso contínuo

Display Qualquer iPad

Temperatura  
operacional -10 a 50 °C / 14 a 122 °F

Umidade <95% UR, sem condensação

Classificação IP IP54

Exportação (apenas 
versões Pro e 
Unlimited)

Medição (arquivo do aplicativo Proceq 
GPR Live), snapshot (JPG), tabela (CSV)

Idiomas Inglês, alemão, japonês, chinês, coreano

Configurações 
regionais Unidades métricas e imperiais

Normas e padrões 
aplicados

AASHTO R 37-04, ACI 228.2R.98, ASTM 
D4748−10, ASTM D6087−08, ASTM 
D6432−11, EN 302066 - ETSI

Proceq GPR Live visualização fatia de tempo

Visualização 3D Proceq GPR Live

Maior display do mercado
O Proceq GPR Live Feito na Suíça é conectado sem fio com 
o aplicativo Proceq GPR Live a qualquer iPad. Desta forma, 
o Proceq GPR Live permite obter imagens instantâneas em 
uma tela touchscreen de alta resolução de até 32,76 cm (iPad 
Pro), o que o torna o maior display GPR na indústria.

Conectividade sem igual
É possível fazer relatórios digitais, compartilhar dados e cópia 
de segurança diretamente do aplicativo Proceq GPR Live e 
através de serviços altamente seguros de armazenamento 
em nuvem. O recurso único de registros armazena os 
parâmetros chave associados individualmente ou de todos 
os testes incluindo ajustes, carimbos de hora, fotos, notas 
do local e geolocalização. Os relatórios podem ser enviados 
diretamente do iPad do local do ensaio. 

Interface intuitiva do aplicativo
O aplicativo Proceq GPR Live é intuitivo e fácil de usar. A 
interface do usuário oferece muitos ajustes de visualização 
em tempo real diferentes  que ajudam na aquisição e avaliação 
de dados “in situ”. Funções de I.A., orientação do laser e o 
cursor de restauração auxiliam na identificação de objetos. 

Modos de medição

• Varredura de área (60x60 cm / 24x24 in)

• Line scan

Modos de revisão

• Line scan não migrada

• Line scan migrada

• Visualização em cortes 

• Visualização 3D in situ (apenas para as  
versões Pro e Unlimited)

• Software de relatórios



Informações para pedido

Informações sobre assistência e garantia
A Proceq se compromete a fornecer assistência completa 
para todo equipamento para teste através do nosso serviço 
de assistência e instalações de apoio globais. Cada instru-
mento possui a garantia padrão de 2 anos da Proceq e op-
ções de garantia estendida para componentes eletrônicos.

Garantia padrão
• Componentes eletrônicos do instrumento: 24 meses
• Componentes mecânicos do instrumento: 6 meses

Garantia estendida
Ao adquirir um instrumento novo, pode-se adquirir até 3 anos 
de garantia adicional para a parte eletrônica do instrumento. 
A garantia adicional deve ser solicitada no momento da com-
pra ou em até 90 dias após a compra.

Proceq GPR Live
393 10 100 Basic

393 10 150 Atualização de Básico para Pro

393 10 200 Pro

393 10 250 Pro – pacote completo

393 99 200 Pro – locação inicial (24 meses)

393 99 201 Pro – locação anual subsequente

393 99 300 Unlimited – locação inicial (12 meses)

393 99 301 Unlimited – locação anual subsequente

Acessórios
393 40 100 Suporte para tablet (iPad Air/Mini)

393 40 200 Haste telescópica com suporte para tablet 
(iPad Air/Mini)

393 00 045 Bateria completa

393 20 001S Papel quadriculado Proceq – 60x60/5 cm 
(conjunto de 5)

393 20 002S Papel quadriculado Proceq – 60x60/10 cm 
(conjunto de 5)

393 20 011S Papel quadriculado Proceq – 24x24/2 pol 
(conjunto de 5)

393 20 012S Papel quadriculado Proceq – 24x24/4 pol 
(conjunto de 5)

325 34 018S Giz (conj. de 10)

Carro de varredura Proceq GPR Live conectado sem fio a um iPad

Modelos de produtos 
Basic Pro Unlimited

Disponível para compra  

Disponível para locação  

GPR Ultra Banda Larga

Visualização básica  
em cortes

Visualização pro em 
cortes

Visualização 3D

Compartilhamento e 
relatórios de dados

Recursos seguros  
de nuvem

Garantia vitalícia

Sujeito à alterações sem aviso prévio. Todas as informações contidas nesta do-
cumentação são apresentadas de boa fé e com a certeza de estarem corretas. A 
Proceq AG não dá garantias e exclui-se de toda a responsabilidade relativa à com-
pletitude e/ou precisão da informação. Para o uso e aplicação de todos os produ-
tos fabricados e/ou vendidos pela Proceq AG há referência explícita às instruções 
de operação aplicáveis em cada caso. Apple, a logomarca Apple, iPad, e iPad Pro 
são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. App 
Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países.
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