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Pundit® 250 Array
Scanner Ultrassônico de Imagens

Interativo
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Elementos grossos de 
concreto e revestimentos 

de túneis

Localização  
dos defeitos 

Medições da  
espessura

Vazios, extensão  
de delaminações, 

formação de alvéolos  
e profundidade

Scanner profundo de concreto e  
de concreto reforçado com fibra

Detecção  
de objetos

Tubos e dutos além da 
camada de barras

Formação de alvéolos

Face traseira
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Versátil
 Posicionamento com 
uma só mão

 Atualização para duas 
manoplas para maior 
controle

 Atualização para 16 
canais para dobrar a 
largura do escaneamento

 Exportação dos dados 
coletados

Eficiente
 Imagens de alta 
qualidade de defeitos, 
barras e dutos para cabo 
de protensão

 Superior desempenho 
para as primeiras 
camadas

 Pontas cerâmicas de alta 
durabilidade 

 Sem necessidade de 
pasta de acoplamento 
por causa da tecnologia 
de contato seco 

Economiza tempo
 Visualização do B-scan 
em tempo real 

 Otimização da imagem 
antes de salvar o esca-
neamento da estrutura

 B-scans panorâmicos 
para a identificação 
rápida de áreas 
suspeitas

 Escaneie vários metros 
em menos de um 
minuto

 Design compacto 
e levíssimo para 
acessibilidade 
aumentada e varreduras 
mais rápidas

Um Grande Avanço nos Ensaios de Pulso Eco Ultrassônico
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Imagens de Alta Resolução
Otimize a Imagem em Tempo Real antes de Salvar

Cursores para 
informação de 
profundidade e 
deslocamento 
horizontal

A-scan com 
função de 
envelope para 
identificação de 
eco precisa

Face traseira 
com múltiplos 
ecos para 
determinação 
precisa da 
velocidade de 
pulso

Imagens de 
barras e tubos 
individuais

B-scan panorâmico

B-scan em Tempo Real

Verificação pontual com visualização imediata da face traseira

Concreto reforçado com 1,2 metros de fibra escaneado em apenas 20 segundos
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Transdutor Pundit Array
Robusto, levíssimo e expansível

Tela para informações de 
status e feedback imediato

Botões para controlar as principais 
funções de escaneamento

Conjunto
de baterias AA
removíveis e
recarregáveis

Laser integrado para 
medições guiadas 

Carregamento rápido da bateria 
incluindo indicador LED
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Atualização para Duas Manoplas
Para controle adicional

 Teclas nas duas manoplas
 Otimize configurações de 
ganho e disparo de medição
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Tecnologia e Especificações

Treinamento master de ensaios ultrassônicos
Sessões de treinamento ocorrem nas instalações da Proceq em Schwerzenbach (Suíça), Pittsburgh (EUA) e Singapura. 
Incluem palestras em salas de aula e sessões práticas. As sessões de treinamento requerem uma formação técnica e 
experiência prévia com os respectivos produtos NDT. Visite o nosso site ou contate o seu representante Proceq local.

Especificações técnicas

Transdutor Pundit Array

Ganho 0 a 80 dB

Frequência analógica 15 a 100 kHz

Frequência nominal do 
transdutor

Onda de cisalhamento de  
50 kHz

Intervalo / Resolução 0 a 1000 µs / 1 µs

Voltagem do pulso +/-150 V

Formato do pulso Onda quadrada

Retardo do pulso 8 a 200 ms

Número de canais 8 (com opção de expansão  
para 16)

Duração da bateria > 7 h

Dimensões 240 x 273 x 153 mm

Peso ~ 3 kg

Pundit com tela touchscreen

Display Display colorido de 7” 800 x 480 pixel

Memória Memória flash interna de 8 GB

Configurações  
regionais

Suporta unidades de medida do sis-
tema métrico e imperial, é multilingue 
e suporta vários fusos horários

Alimentação de 
energia

12 V +/-25 % / 1.5 A

Bateria 3,6 V, 14 Ah

Duração da bateria > 8 h (em modo de funcionamento 
padrão)

Umidade < 95 %umidade relativa,  
sem condensação

Temperatura operacional -10 a +50 °C

Classificação IP IP 54

Dimensões 250 x 162 x 62 mm

Peso ~ 1,5 kg (incl. bateria)

A tecnologia
O Pundit 250 Array é baseado na tecnologia de pulso eco 
ultrassônico que utiliza 8 canais. Um canal transmite e os 
ecos são recebidos pelos outros sete canais. Cada canal 
transmite individualmente.

Uma medição completa consiste de 28 A-scans. Eles são 
usados para computar e exibir um B-scan em tempo real 
usando a Técnica de Foco de Abertura Sintética (Synthetic 
Aperture Focusing Technique – SAFT). A utilização de dois 
transdutores simultaneos resulta em uma abertura de 16 
canais que processam um total de 240 A-scans por ciclo 
de medição.
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Sujeito à alterações sem aviso prévio. Todas as informações contidas nesta documenta-
ção são apresentadas de boa fé e com a certeza de estarem corretas. A Proceq SA não dá 
garantias e exclui-se de toda a responsabilidade relativa à completitude e/ou precisão da 
informação. Para o uso e aplicação de todos os produtos fabricados e/ou vendidos pela 
Proceq SA há referência explícita às instruções de operação aplicáveis em cada caso.

Informações para pedidos
Flexível e à prova do futuro

para duas 
manoplas

327 30 130 Kit de atualização para  
 Pundit 250 Array

consiste de transdutor  
Pundit Array, software Pundit  
250 Array, cabo Pundit Ar-
ray de 12 pinos com 1,5m,  
equipamento de teste de 
contato Pundit Array, 6x 
baterias recarregáveis AA 
NiMH, carregador de bateria, 
cabo USB, fita métrica, DVD 
com software, documenta-
ção, caixa para transporte.

Atualiza-
ções

para 16 canais

Kit de atualização para usuários  
do Pundit 200

327 30 110 Pundit 250 Array
consiste de Pundit com  
tela touchscreen, transdutor 
Pundit Array, software Pundit 
250 Array, cabo Pundit Array 
de 12 pinos com 1,5m, equi-
pamento de teste de contato 
Pundit Array, 6x baterias re-
carregáveis AA NiMH, carre-
gador de bateria, cabo USB, 
fita métrica, DVD com soft-
ware, documentação, alça e 
caixa para transporte

327 30 100 Transdutor Pundit Array

327 30 370 Kit duas manoplas

376 30 377 Transdutor Pundit Array 
 Kit de extensão

327 30 370 Kit duas manoplas

Acessórios

Serviço e suporte
A Proceq se compromete a fornecer o melhor suporte e o me-
lhor serviço disponíveis na indústria através dos centros de ser-
viço certificados Proceq em todo o mundo. Isso resulta em uma 
assistência completa para o Pundit através do nosso serviço de 
assistência e instalações de apoio globais.

Informações sobre a garantia 
Cada instrumento possui a garantia padrão da Proceq e 
opções de garantia estendida.

• Parte eletrônica do instrumento: 24 meses
• Parte mecânica do instrumento: 6 meses

327 30 337 Conjunto completo de bateria do transdutor Pundit Array

327 30 384S Bateria recarregável AA NiMH (conjunto de 6)

327 01 071S Fita métrica (conjunto de 5)
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Produto suíço
Os instrumentos Proceq são desenvolvidos, projetados 
e fabricados na Suíça. Desde 1994, a Proceq recebeu 
as certificações ISO 9001 que garantem a mais alta 
qualidade dos processos, produtos e serviços.

Líder no mercado
A Proceq SA, fundada em 1954 na Suíça, é líder mundial em 
soluções de medições portáteis para ensaios não destrutivos em 
metal, concreto, rocha, papel e materiais compostos.

Suporte local mundial
Nossa equipe de especialistas dedicados encontra-se 
disponível para orientá-lo acerca dos nossos instrumentos 
e as suas aplicações. Adicionalmente você poderá se 
beneficiar ainda dos nossos vídeos instrucionais, ferramentas 
de avaliação, webinars online e claro, dos nossos seminários 
globais.

®

Experiência
A Proceq tem orgulho de sempre inovar no campo dos 
instrumentos portáteis para ensaios não destrutivos, 
desenvolvendo soluções que conquistaram a indústria da 
inspeção ao longo de décadas. As marcas mais famosas são 
Equotip®, Schmidt®, Pundit®, Profometer® e Carboteq®.

SONREB

PADRÃO DA INDÚSTRIA

VELOCIDADE DO PULSO

NÃO DESTRUTIVO

PATENTEADO

ARRAY

PULSO DE ECO

Proceq – Uma história de sucesso desde 1954

Descubra mais sobre a história da Proceq



Proceq Europa
Schwerzenbach, Suíça
Telefone +41 43 355 38 00
Fax +41 43 355 38 12
info-europe@proceq.com

Proceq UK
Bedford, UK
Telefone +44 12 3483 4515
info-uk@proceq.com

Proceq Rússia
São. Petersburgo, Rússia
Telefone +7 812 448 35 00 
Fax +7 812 448 35 00 
info-russia@proceq.com

Proceq Oriente Médio
Sharja, Emirados Árabes 
Unidos
Telefone +971 6 557 8505
Fax +971 6 557 8606
info-middleeast@proceq.com

Proceq USA
Aliquippa, Pittsburgh, USA
Telefone +1 724 512 0330
Fax +1 724 512 0331
info-usa@proceq.com

Proceq América do Sul
São Paulo, Brasil
Telefone +55 11 3083 38 89
info-southamerica@proceq.com

Proceq Ásia
Cingapura
Telefone +65 6382 3966
Fax +65 6382 3307
info-asia@proceq.com

Proceq China
Xangai, China
Telefone +86 21 63177479
Fax +86 21 63175015
info-china@proceq.com

Proceq SA
Ringstrasse 2
8603 Schwerzenbach
Suíça

810 327 03P ver 01 2018  © Proceq SA, Suíça. Todos os direitos reservados.

Seminários organizados globalmente para ajudar você a aprender mais sobre os nossos produtos e as aplicações.  
Contate o seu representante local para informações adicionais.

Clique nas subsidiárias Proceq para obter mais informações

Proceq USA

Proceq América do Sul

Proceq UK

Proceq Europa

Proceq Rússia

Proceq Ásia

Proceq ChinaProceq Oriente 
Médio

http://shop-usa.proceq.com/
http://shop-europe.proceq.com/
https://shop-asia.proceq.com/
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