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1. Segurança e responsabilidade

1.1 Precauções de segurança e uso
Este manual contém informações importantes relativas à segurança, uso e manutenção do 
Pundit Lab. Leia o manual atenciosamente antes de utilizar o instrumento pela primeira vez. 
Guarde este manual em local seguro para consultas futuras.

1.2 Responsabilidade e garantia
Os “Termos e condições gerais de venda e fornecimento” da Proceq aplicam-se em todos os 
casos. Reivindicações de garantia ou responsabilidade em consequência de lesões pessoais 
ou danos materiais não se sustentam quando decorrerem de uma ou mais das seguintes 
causas:
• Falha ao utilizar o instrumento conforme sua designação de acordo com a descrição neste 

manual.
• Verificação de performance incorreta para operação e manutenção do instrumento e seus 

componentes.
• Não efetuar as operações conforme se encontram descritas no manual de instruções 

quanto à verificação de performance, operação e manutenção do instrumento e de seus 
componentes.

• Modificações estruturais não autorizadas no instrumento e seus componentes.
• Dano sério resultante de corpos externos, acidentes, vandalismo e força maior. 

Todas as informações contidas nesta documentação são apresentadas de boa fé e com a 
certeza de estarem corretas. A Proceq SA não dá garantias e exclui-se de toda a responsabi-
lidade relativa à completitude e/ou precisão da informação.

1.3 Instruções de segurança
O equipamento não deve ser operado por crianças ou qualquer pessoa sob influência de 
álcool, drogas ou preparados farmacêuticos. Qualquer pessoa que não esteja familiarizada 
com este manual deve ser supervisionada quando estiver utilizando o equipamento.

1.4 Símbolos
Estes símbolos estão presentes em todas as observações de segurança importantes usadas 
neste manual.

i
Nota:
Este símbolo identifica uma informação importante.

1.5 Utilização correta
• O instrumento apenas deve ser usado para o objetivo a que se destina conforme descrito neste 

manual.
• Somente substitua peças defeituosas por peças peças originais da Proceq.
• Somente devem ser conectados ou instalados acessórios expressamente aprovados pela 

Proceq. Caso sejam instalados ou conectados outros acessórios ao instrumento, a Proceq não 
aceitará ser responsabilizada e a garantia do produto perde a validade.
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2. Instruções preliminares
Painel traseiro

Conectores para: 
Osciloscópio

USB – PC / Alimentação elétrica

O Pundit Lab pode ser alimentado com pilhas, eletricidade ou através de conexão USB com 
um computador.

Painel frontal

As teclas de função programáveis são sensí-
veis ao contexto. O ícone no display exibe a 
função ativa.

A tecla direita inferior é para Power ON/OFF e 
também para “Cancelar” uma configuração e 
retornar ao menu anterior.

A tecla de navegação serve para navegar entre os menus e para ajustar parâmetros variáveis.

Conexão com os transdutores
Conecte os transdutores na parte frontal da unidade de leitura de dados usando cabos de 
conexão BNC. Se forem utilizados cabos de diferentes tamanhos, o cabo mais longo deve ser 
conectado ao transmissor.

i
Observação: Para evitar o risco de choque elétrico, os transdutores devem ser 
conectados antes de ligar o aparelho e desconectados apenas após desligar 
o aparelho.

Medição básica

Medição composta

Configurações do  
sistema

Informação

Power ON (Ligar)
Mantenha a tecla inferior direita pressionada por 3 segundos. São exibidos o menu principal e 
o tipo “Pundit Lab” ou “Pundit Lab+”.

Ao clicar sobre a tecla de função “Informação” são exibidas todas as informações relevantes 
acerca do aparelho.
  

Estado da bateria ou
conexão USB

  

Número de série

Versão do hardware
Versão do firmware

Gestão de energia – Power OFF (Desligar)
Quando o aparelho estiver funcionando com bateria, ele entra no modo standby após 5 minu-
tos de inatividade. Após 30 minutos ele desliga completamente. Quando operado pela cone-
xão USB, o display desliga após 1 hora de inatividade. Pressione a tecla inferior direita (Power 
ON / OFF, cancelar) para sair do modo standby. Para desligar, mantenha a tecla inferior direita 
pressionada por 3 segundos.

Pilhas
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Zerar o Pundit Lab

O Pundit Lab deve ser zerado 
regularmente usando o bloco de 
calibração e especialmente quando a 
frequência do transdutor for alterada 
ou os cabos forem substituídos. O 
valor de calibração esperado (µs) é 
marcado no bloco de calibração. 

Acople os transdutores ao bloco 
de calibração aplicando gel de 
acoplamento nos transdutores e 
nas duas extremidades do bloco. 
Pressione firmemente conforme 
mostra a imagem.

i
Observação: Utilizar o bloco de calibração (325 40 174) ao zerar os transdutores 
exponenciais.

Selecionar as configurações do sistema 
(para mais informações, consulte o 
capítulo 3)

Verificar a compatibilidade da 
frequência de transmissão/recepção 
do transdutor. A largura de pulso não 
precisa ser ajustada.
Fator de correção ajustado em 1.0. 
Selecione Calibração.

Se necessário, selecione a entrada do 
tempo de trânsito conforme marcado 
no bloco de calibração.

Parâmetro variável; configurar da 
seguinte forma:
Teclas Para cima/Para baixo - ajuste fino
Teclas Direita/Esquerda  - ajuste grosso.
Tecla central  - confirma o valor e 
retorna ao menu anterior.
Tecla Cancelar  - cancela a entrada e 
retorna ao menu anterior.

Pressione “Start” para iniciar a 
sequência de calibração.

O display final indica o tempo de 
trânsito esperado e abaixo dele o 
tempo de trânsito medido. Este deve 
coincidir com o valor no bloco de 
calibração.
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3. Configurações do sistema

Selecionar as configurações do 
sistema

Configurar:
- Frequência do transdutor
- Largura do pulso
- Configuração da calibração
- Tempo/sinal médio 

Ou role até a próxima tela
Configurar:
- Tensão de excitação
- Ganho do receptor
- Unidades de medida (sistema 

métrico/sistema imperial) 
(apenas Pundit Lab+: unidade de 
resistência à compressão)

- Transmissão contínua ou trans-
missão no modo burst

Apenas Pundit Lab+ 
Configurar:
Data e hora
Curva de resistência à com-
pressão (valor de rebote para o 
método SONREB)

Parâmetro Pré-definidos (clique na tecla de 
função para navegar)

Variável (configurado 
com a tecla de 
navegação; veja 2.1)

Frequência da transmissão/
recepção (kHz)

24, 37, 54, 82, 150, 200, 220, 250, 500 -

Largura do pulso Automático 1-100 µs

Calibração (veja 2.1) - 1-110 µs

Médio Tempo Sinal

Tensão de excitação (V) 125, 250, 350, 500, AUTO -

Ganho Rx Pundit Lab
Pundit Lab+

1x, 10x, 100x, AUTO
1x, 2x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, 200x, 
500x, 1000x, AUTO

-

Unidades Pundit Lab
Pundit Lab+

ft / m 
pés / m, MPa, N/mm2, psi, kg/cm2

-

Pulso de transmissão Contínuo / burst -

Data e hora (Pundit Lab+) Configurar identificação de 
data e hora.

Curva de resistência à 
compressão (Pundit Lab+)

Curvas definidas em PuditLink. Insira um valor de rebote para 
curvas SONREB.

Ganho automático e configurações de tensão
A tensão de excitação e o ganho do receptor podem ser configurados como automáticos. 
Neste modo, o Pundit Lab encontra a combinação ótima dos dois parâmetros para uma  
medição estável.
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Ganho Rx 200x, 500x, 1000x
Esta característica está disponível apenas para o Pundit Lab+ e substitui a necessidade de um 
amplificador externo (325 40 059) quando forem usados cabos longos ou transdutores expo-
nenciais. Quando são selecionados ganhos de estágios altos assim, recomenda-se o uso de 
disparo manual com exibição da forma de onda.

Largura do pulso
A largura do pulso é automaticamente ajustada no melhor valor para a frequência selecionada 
do transdutor e normalmente não necessita ser ajustada. Para algumas aplicações, no 
entanto, poderá ser ajustada, se desejado. (Consulte ASTM D 2845 - Standard Test Method 
for Laboratory Determination of Pulse Velocities and Ultrasonic Elastic Constants of Rock.) 

Isso também permite que sejam usados transdutores não padrão de até 500 kHz com o  
Pundit Lab:
Largura de pulso “p” em microsegundos (µs) a ser inserida aqui é calculada a partir da fórmula 
p = 1'000/(2*f) , onde f = frequência do transdutor em kHz

Caso seja configurado manualmente um valor que não 
seja padrão, ele é identificado através de asterisco.

Tempo/sinal médio
São realizadas uma série de medições e é feita a média dos tempos de transmissão 
resultantes. Calcular a média do tempo permite obter a resolução mais alta de 0,1 µs.  
Calcular a média do sinal permite obter maior estabilidade para medições de per-
curso mais longas (p.ex. vários metros). Neste caso são realizadas uma série de 
medições e os formatos das ondas têm suas médias calculadas para determinar 
o tempo de transmissão. A resolução neste modo é de 0,5 µs. 

Transmissão contínua / burst
A transmissão contínua continua a transmitir  até que se acione a tecla “Stop”.

A transmissão no modo burst envia pacotes de pulsos até que se obtenha uma 
leitura estável e então para automaticamente. 

Fator de correção
As medições de velocidade de pulso são afetadas por diversos fatores. Estes encontram-se 
bem descritos na BS 1881 : Item 203 e recomenda-se que o usuário consulte este documen-
to. Dois fatores chave são o teor de umidade do concreto e a temperatura. A tabela abaixo 
mostra o fator de correção que deve ser inserido baseado nas recomendações do padrão 
mencionado acima.

Temperatura Concreto seco Concreto úmido

10°C – 30°C 1.0 (sem correção) 1.0 (sem correção)

60°C 1.05 1.04

40°C 1.02 1.02

0°C 0.99 0.99

-4°C 0.98 0.92

Unidades (apenas Pundit Lab+)
Selecionar unidades abre uma segunda tela 
onde o usuário poderá selecionar uma unidade 
de resistência à compressão além das unida-
des imperiais ou métricas.
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Data e hora (apenas Pundit Lab+) 
Usado para fornecer medições com uma iden-
tificação de data e hora.
Utilize as teclas esquerda e direita para se 
movimentar entre as configurações. Utilize as 
teclas para baixo e para cima para se ajustar 
as configurações. Pressione Enter para salvar 
ou Cancel para retornar sem salvar.

4. Visualizar a forma de onda
Enquanto executa as medições descritas no capítulo a seguir pode-se visualizar a forma de 
onda recebida. O Pundit Lab oferece três maneiras de visualizar a forma de onda.

Osciloscópio
Ligue um osciloscópio ao conector no painel traseiro. Uma onda típica terá o seguinte aspecto:

São exibidos tanto o pulso dispara-
dor quanto a forma de onda.

Link Pundit - PC
A forma de onda também pode ser visualizada num computador ou laptop conectado na porta 
USB. Consulte as instruções de uso do Pundit Link para obter maiores detalhes.

No instrumento
A forma de onda pode ser visualizada diretamente no instrumento. Consulte o próximo capítu-
lo para obter detalhes operacionais.

Formato de onda Rx

Pulso disparador
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5. Medições com o Pundit Lab
O Pundit Lab pode ser usado para diversas aplicações inclusive as seguintes:

• Medição da velocidade do pulso
• Medição da extensão do trajeto
• Avaliação de uniformidade
• Medição da velocidade da superfície
• Medição da profundidade da fissura
• Estimar o módulo de elasticidade dinâmico de amostras (com transdutores de onda “shear”)
• Apenas Pundit Lab+. Estimar a resistência à compressão usando apenas a velocidade de 

pulso ou em combinação com um esclerômetro

Disposição do transdutor
Normalmente são usadas três disposições do transdutor. 

Sempre que possível use a disposição direta, já que assegura a transmissão máxima do sinal 
entre os transdutores. A disposição semi-direta é menos sensível que a direta, mas ainda é 
mais sensível que a disposição indireta. A extensão do trajeto é a distância entre os centros 
de cada transdutor.

O método indireto é particularmente útil para determinar a profundidade de fissuras, a qualida-
de da superfície ou em casos onde é possível acessar apenas uma superfície.

5.1 Preparação
Preparações básicas são comuns a todas as aplicações. A distância (extensão do trajeto) entre 
os transdutores deve ser medida da forma mais precisa possível. É fundamental assegurar o 
acoplamento acústico adequado dos transdutores à superfície em teste. Deve ser aplicada 
uma fina camada da pasta de acoplamento ao transdutor e à superfície de teste. Em alguns 
casos pode ser necessário preparar a superfície alisando-a.

Para medições compostas e testes de uniformidade deve ser desenhada uma grade de teste 
sobre a superfície.

Os vergalhões afetam as medições ultrassônicas, já que o sinal passará mais rapidamente 
através do vergalhão do que pelo concreto. Deve se determinar a localização dos vergalhões 
usando um localozador de vergalhões como o Profoscope da Proceq e os testes ultrassônicos 
devem ser posicionados de forma a evitá-los. O BS 1881 Parte 203 informa sobre o efeito dos 
vergalhões sobre os resultados esperados.

O procedimento padrão para a medição é:
• Aplique a pasta de acoplamento.
• Posicione os transdutores.
• Efetue a medição.
• Reposicione os transdutores (apenas para medições compostas).
• Salve o resultado.
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5.2 Medições básicas
Medições básicas consistem de uma única medição sem a necessidade de reposicionamento dos 
transdutores. Existem duas medições básicas, dependendo de qual o parâmetro conhecido: exten-
são do trajeto ou velocidade de pulso.

Configurar 
extensão 
do trajeto

Configurar 
a velocida-
de do pulso

Transmissão  
contínua / burst 

Stop/Start
Medição

Salvando medições

Ao final de uma medição 
o resultado do teste pode 
ser salvo.

Salve-o num arquivo iden-
tificado por um número de 
identificação (ID).

Não salve e retorne à tela 
anterior.

Lista de revisão (apenas Pundit Lab+) 

A partir do menu principal, clicar na tecla de informação do sistema (veja instruções preliminares) 
abre um submenu:

Selecione esta tecla para exibir informações do 
sistema.

Selecione esta tecla para ir até a lista de revisão 
que permite visualizar medições anteriores.

Um asterisco ao lado da velocidade de pulso 
ou da distância indica que este foi o parâmetro 
calculado.

 
1ª linha: Medição (p. ex. 4 de 16) / Identificação de data e hora
2ª linha: Identificação da medição / Temperatura
3ª linha: Frequência / Voltagem / Ganho / Fator de correção / Valor de rebote (apenas SONREB)
4ª linha: Tempo de transmissão / Distância
5ª linha: Velocidade de pulso / Resistência à compressão / Curva de conversão
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5.3 Medição básica – Velocidade de pulso
Para medir a velocidade do pulso é necessário medir a extensão do trajeto entre os dois 
transdutores. 

Selecione 
“Medições básicas”

Selecione a configuração 
do parâmetro “extensão do 
trajeto”

Insira a extensão do trajeto

Inicie a medição

O display mostra:
- Tempo de transmissão
- Velocidade de pulso medida
- Nível de sinal recebido *

Parar a medição
(Não é necessário para o 
modo burst)

Salvar o resultado ou:
Ajustar as configurações de 
ganho.
(veja o capítulo 3) ou:
Iniciar uma nova medição

* Obtém-se os melhores resultados quando o nível do sinal recebido estiver em torno de 
75%. Utilize o ganho automático e as configurações de tensão (veja capítulo 3) para um 
desempenho ótimo.
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5.4 Medição básica – Exibição da forma de onda

Selecione  
“Medições básicas”

Inicie a medição

Selecione  
“Forma de onda”

Ajuste se necessário  
(veja abaixo)

Cancele para retornar ao 
display padrão

Controles da forma de onda

Y < > Zoom vertical
X < > Zoom horizontal
t   - + Ajuste do disparo manual

 Stop/Start

Nota 1: Poderá ser necessário reduzir o ganho de Rx para obter um efeito notável. 
Nota 2: Uma vez que tenha sido ajustado, o ponto de disparo não reseta automaticamente, a não ser 
que seja iniciada uma nova medição no menu “Iniciar a medição”
Nota 3: A forma de onda não é salva, apenas o tempo de transmissão.
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5.5 Medição básica – Extensão do trajeto
É possível medir a extensão do trajeto entre os transdutores quando se conhece a velocidade do 
pulso do material em teste. O procedimento é exatamente o mesmo da medição da velocidade do 
pulso, exceto pelo fato de que neste caso insere-se a velocidade do pulso conhecida.

Selecione  
“Medições básicas”

Selecione a configuração do 
parâmetro “velocidade do 
pulso”

Insira a velocidade do pulso

Inicie a medição

O display mostra:
- Tempo de transmissão
- Extensão do trajeto medido
- Nível de sinal recebido

Parar a medição (não é ne-
cessário para o modo burst)

Salvar o resultado ou:
Ajustar as configurações de 
ganho.
(veja o capítulo 3) ou:  
Iniciar uma nova medição
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5.6 Medição básica – Resistência à compressão (apenas Pundit Lab+)
Antes de fazer esta medição, deve ser criada uma curva de medição no PunditLab e carre-
gada para o instrumento. Podem ser salvas até cinco curvas no instrumento. Selecione a 
curva apropriada e configure a unidade de resistência à compressão desejada. (veja capítulo 
3 “Configurações do sistema”.) Faça uma medição da velocidade de pulso conforme descrito 
acima (5.3).

Enquanto é feita a medição, ou quando estiver 
finalizada, clicar nas teclas para cima ou para 
baixo alterna entre a exibição de indicação 
de velocidade de pulso e resistência à 
compressão.

Método SONREB
Este método para medir a resistência à compressão combina a medição ultrassônica com a 
medição com um esclerômetro.

O formato da curva é: resistência à compressão fck = aVbSc

Onde: 
a, b e c são constantes 
V é a velocidade ultrassônica do pulso em m/s
S é o valor do rebote.

Podem ser encontrados muitos exemplos de curvas SONREB na literatura

No menu de configurações (capítulo 3) deve-se inserir o valor do rebote antes de fazer uma 
nova medição. Nesse caso o valor do rebote inserido é salvo junto com os dados restantes 
da medição. 

Aqui foi inserido um valor de rebote de 83,1 e 
salvo com os dados de medição.

i
Observação: O valor de rebote pode ser um valor Q (SilverSchmidt) ou um 
valor R (Original Schmidt). O usuário definirá isso, mas sempre será exibido na 
lista de revisões como "R para valor de rebote".
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5.7 Medição básica – Velocidade de pulso

Selecione “Medições compostas”

Selecione “Velocidade de superfície”

Selecione a configuração do  
parâmetro “b”.

Efetue a medição e insira  
a distância “b”

Transdutores na primeira  
posição – Start

“t1” é medido. A leitura estável é 
indicada com um sinal

Receptor para a 2ª posição - Start

“t2” é medido. A leitura estável é 
indicada com um sinal e a tela de 
resultados é exibida.
O display mostra:
- “t1”
- “t2”
- Velocidade da superfície
Salve o resultado ou pressione start 
para repetir a medição.
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5.8 Medição composta – Profundidade de fissura perpendicular

Selecione “Medições compostas”

Selecione “Profundidade de fissura”

Selecione a configuração do  
parâmetro “b”.

Efetue a medição e insira a  
distância “b”

Transdutores na primeira  
posição – Start

“t1” é medido. A leitura estável é 
indicada com um sinal

Transdutores na 2ª posição - Start

“t2” é medido. A leitura estável é 
indicada com um sinal e a tela de 
resultados é exibida.
O display mostra:
- “t1”
- “t2”
- Profundidade de fissura
Salve o resultado ou pressione start 
para repetir a medição.
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i

Observação: A medição da profundidade da fissura utiliza o método descrito 
em BS 1881:Parte 203. Para que o resultado seja fiável, a fissura deve ser per-
pendicular à superfície e estar livre de água ou de detritos. A fissura deve ser 
suficientemente larga para evitar que a onda se propague além dela. Os verg-
alhões junto à fissura também afetarão o resultado. Caso essas condições não 
sejam cumpridas, a profundidade da fissura aparecerá muito menor do que é.

5.9 Dimensões mínimas
Recomenda-se as dimensões mínimas para obter resultados precisos nos testes.

Extensão mínima do trajeto
100 mm para concreto com tamanho máximo de agregado de 20 mm ou menos.
150 mm para concreto com tamanho máximo de agregado entre 20 mm e 40 mm.

Dimensões laterais mínimas da amostra
Estas dependem do comprimento de onda da transmissão e da velocidade do pulso. A ex-
tensão mínima de trajeto deve ser igual ou maior ao comprimento de onda da transmissão, 
do contrário poderá ocorrer uma redução severa da velocidade do pulso. A tabela a seguir foi 
extraída do BS 1881: a parte 203 mostra as dimensões laterais mínimas recomendadas para 
o objeto de teste.

Frequência da 
transmissão kHz

Velocidade do 
pulso 3.500 m/s

Velocidade do 
pulso 4.000 m/s

Velocidade do 
pulso 4500 m/s

Dimensões laterais mínimas do objeto de teste

24 146 mm 167 mm 188 mm
54 65 mm 74 mm 83 mm
150 23 mm 27 mm 30 mm

5.10 Guia de seleção do transdutor
De modo geral, frequências menores permitem uma maior profundidade de penetração. Fre-
quências mais altas permitem uma resolução melhor das medições.

As não homogeneidades no concreto influenciam na propagação de um pulso ultrassônico. 
Essa influência pode ser reduzida significantemente escolhendo a frequência, f, de forma que 
o comprimento de onda, λ, seja no mínimo duas vezes maior que o tamanho do agregado. λ 
é dado por:
λ = c/f, 
onde c é a velocidade de pulso (velocidade do som) no concreto. A tabela abaixo mostra os 
tamanhos típicos dos agregados e a frequência máxima correspondente, respectivamente: 

c  (m/s) 3500 4000 4500
tamanho do 
agregado 
(mm) 

8 16 32 8 16 32 8 16 32

fmax (kHz) 219 109 55 250 125 63 281 141 70
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5.11 Transdutores 250 kHz de ondas “shear”
Quando forem realizadas medições com os transdutores de ondas de “shear” de 250 Khz, é 
fundamental usar a pasta de acoplamento para ondas “shear”, pois do contrário as ondas não 
podem ser adequadamente transmitidas para o objeto em teste. A pasta de acoplamento para 
onda “shear” é uma substância orgânica não tóxica, solúvel em água, de alta viscosidade.
Além disso, recomendamos o uso da função presente no Pundit Link de visualizar a forma de 
onda, para localizar manualmente a ativação do eco da onda “shear”. Como a ativação do eco 
é sempre precedida de um eco longitudinal relativamente fraco (veja figura abaixo), o tempo de 
trânsito determinado pelo Pundit Lab corresponderá ao longitudinal ao invés da onda de “shear”.

Passos necessários antes que as medições possam ser realizadas

1. Aplique uma quantidade pequena do gel de acoplamento de onda “shear” nos transdu-
tores. 

2. Aperte os transdutores firmemente de cada lado do bloco de calibração 25 µs (nº de 
ref. 710 10 028). Assegure-se que o gel de acoplamento encontra-se adequadamente 
distribuído e que não há acúmulo de ar entre o transdutor e o bloco de calibração.

3. Conecte os transdutores ao Pundit Lab.
4. Selecione o transdutor 250 kHz da lista de transdutores compatíveis (veja o manual 

Pundit Lab capítulo 3 para maiores detalhes). 
5. Zere o instrumento conforme descrito no manual Pundit Lab capítulo 2.1.

Efetuando medições com os transdutores de onda “shear” 250 kHz.

Obtido sinal de eco típico, com configuração experimental. 

O primeiro eco chega em aprox. 25,4 µs e corresponde à onda longitudinal fraca. Após 50,6 
µs aparece no sinal a onda “shear” mais forte. 
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5.12 Acessório de suporte do transdutor 

 

Este acessório é particularmente útil para 
medições compostas. (veja capítulo 5)

os suportes de transdutores individuais 
devem ser soltos e usados separadamente 
ajudando a reduzir a deformação física 
durante a execução de medições extensas.

6. Especificações técnicas

Medição do tempo de 
trânsito
Faixa 0.1 – 9999 µs auto seleção
Resolução 0.1 µs

Display 79 x 21 mm OLED de matriz passiva
Transmissor Pulso de excitação otimizado 125 V, 250 V, 350 V, 500 V, 

AUTO
Receptor
Passos de ganho  
selecionáveis Pundit Lab

1x, 10x, 100x, AUTO

Passos de ganho  
selecionáveis Pundit Lab+

1x, 2x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, 200x, 500x, 1000x, AUTO

Largura da banda 20 kHz – 500 kHz
Memória Não volátil, > 500 valores medidos
Configurações regionais Suporta unidades de medida do sistema métrico e imperial
Alimentação elétrica
Bateria 4 x pilhas AA ( > 20 horas de uso contínuo)
Alimentação: 5v, <500mA via carregador USB 
Computador 5v, <500mA diretamente via cabo USB 
Mecânica
Dimensões 172 x 55 x 220 mm
Peso 1.3 kg (incl. pilhas)
Condições ambientais
Temperatura operacional -10° a 60°C (0° a 140°F)
Umidade <95% UR, sem condensação
Classificação IP IP42
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7. Números de identificação das peças e acessórios

7.1. Unidades

Cód. da peça Descrição

326 10 001 Pundit Lab consistindo de: Unidade de leitura de dados, 2 transdutores 
(54kHz), 2 cabos BNC com 1,5 m, pasta de acoplamento, bloco de cali-
bração, carregador de pilhas com cabo USB, 4x pilhas AA(LR6), CD com 
software, documentação e estojo para transporte

326 20 001 Pundit Lab+ consistindo de: Unidade de leitura de dados, 2 transdutores 
(54kHz), 2 cabos BNC com 1,5 m, pasta de acoplamento, bloco de 
calibração, carregador de pilhas com cabo USB, 4x pilhas AA(LR6), CD com 
software, documentação e estojo para transporte

7.2. Transdutores

325 40 026 Transdutor 24 kHz (são necessários dois para a operação)
325 40 131 Transdutor 54 kHz (são necessários dois para a operação)
325 40 141 Transdutor 150 kHz (são necessários dois para a operação)
325 40 176 2 transdutores exponenciais 54 kHz, incluindo bloco de calibração
325 40 177 Transdutor 250 kHz (são necessários dois para a operação)
325 40 175 Transdutor 500 kHz (são necessários dois para a operação)
325 40 049 2 transdutores de onda “shear” 250 kHz, incluindo pasta de acoplamento

7.3. Peças e acessórios

326 80 211 Bolsa para transporte Pundit Lab
325 40 059 Amplificador para cabos longos (> 10m) e transdutor exponencial  

(não necessário para Pundit Lab+)
325 40 021 Cabo com plugue BNC, compr.=1,5 m (5 pés)
710 10 004 Cabo com plugue 2x BNC, compr.=3,6 m (12pés)
325 40 022 Cabo com plugue BNC, compr.=10m (33pés)
325 40 024 Cabo com plugue BNC, compr.=30m (100pés)
710 10 031 Pasta de acoplamento ultrassônico, frasco com 250 ml
325 40 048 Pasta de acoplamento de onda “shear”
710 10 028 Bloco de calibração 25 µs para Pundit
710 10 029 Bloco de calibração 100 µs para Pundit
351 90 018 Cabo USB 1,8m
341 80 112 Carregador USB, global
326 01 033 Demo Block Pundit Lab
325 40 150 Acessório completo de suporte do transdutor
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8. Manutenção e suporte

Tela de erro

No caso desta tela aparecer durante as 
medições,  
ela indica de que não foi recebido nenhum 
sinal estável.

Caso isso ocorra: 
Execute as medições no modo contínuo.
Altere o pulso da voltagem ou o ganho.
Use a exibição da forma de onda para determinar a voltagem ótima e as configurações de 
ganho. 

1.0 Sinal fraco demais
2.0 Medição inválida (A condição t1 >t2/2 durante a medição da fissura não cumprida)
11.0 Memória cheia
37.0 Apenas Pundit Lab+.  Hora do sistema inválida (bateria auxiliar para o relógio de 

tempo real provavelmente está decarregada)

Conceito de suporte
A Proceq se compromete a fornecer assistência completa para este instrumento através do 
nosso serviço de assistência e instalações de apoio globais. Recomenda-se que o usuário 
registre o produto sob www.proceq.com a fim de obter as atualizações mais recentes e outras 
informações importantes.

Garantia padrão e garantia estendida
A garantia padrão cobre a parte eletrônica do instrumento por 24 meses e a parte mecânica 
do instrumento por 6 meses.
Pode ser adquirida uma garantia estendida por um, dois ou três anos para a parte eletrônica 
do instrumento em até 90 dias após a compra.
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9. Pundit Link

9.1 Iniciando o Pundit Link

Localize o arquivo “Punditlink Setup.exe” no seu computador ou no CD e clique 
nele. Siga as instruções que aparecem na tela. 

Assegure-se de ter selecionado “Iniciar ins-
talação driver USB”.

O driver USB instala uma porta “com” virtu-
al que é usada para a comunicação com o 
Pundit.

Dê um duplo clique no ícone do Pundit Link no seu desktop ou inicie o Pundit Link 
através do menu inicial. O Pundit Link inicia com uma lista em branco. 

Configurações do aplicativo

O item do menu “Arquivo – Configurações do aplicativo” permite que o usuário selecione o 
idioma e o formato de data e hora a serem usados. 

Conexão a um Pundit
Conecte o Pundit a uma porta USB, então clique em uma das seguintes opções:
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Para fazer o download de todos os dados do Pundit.

Para iniciar a “Visualização em tempo real” para medições controladas remotamen-
te e análise de curva de onda.

Em ambos os casos será exibida a janela a seguir:

Deixe as configurações em default ou, caso 
conheça a porta COM, poderá inseri-la manu-
almente.

Clique em “Próximo >”

Quando um Pundit tiver sido encontrado, os 
detalhes dele serão exibidos na tela. Clique no 
botão “Finalizar” para estabelecer a conexão.

9.2. Visualizar os dados 
Os dados armazenados no seu Pundit serão exibidos na tela:

• Um número de “id” (identificação) identifica o objeto medido.
• A coluna “Nome” permite que o usuário defina um nome para o objeto medido.
• A “Data e hora”. Para o Pundit Lab esta é a hora quando os dados são carregados para 

o PC, ou quando, no modo “Visualização em tempo real”, a data e a hora de quando a 
medição foi feita. Para o Pundit Lab+ é a data e hora quando a medição foi feita.

• O “Tipo de medição” indica ou “direto” ou um dos tipos de medição compostos.
• A coluna "Velocidade" exibe a velocidade de pulso medida ou a configuração para  

medições de extensão do percurso.
• “Tempo 1” e “Tempo 2” exibem o tempo de transmissão medido ou tempos para  

medições compostas.
• A coluna “Distância” exibe a velocidade de pulso medida ou a configuração para  

medições de velocidade de pulso.
• A “Profundidade da fissura” mostra a profundidade da fissura medida.
• O “Fator de correção” mostra o ajuste do fator de correção.
• Apenas para o Pundit Lab+:  A “Resistência à compressão” mostra o valor calculado  

baseado na “Curva de conversão” selecionada.
• Apenas para o Pundit Lab+:  O “Valor de rebote” é o valor inserido (apenas método SONREB)
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Clique no ícone da seta dupla na coluna “Id” para ver mais detalhes:

i
Observação: Clique em “Adicionar” para anexar um comentário ao objeto.

9.3 Ajuste das configurações
Cada uma das configurações que foram utilizadas no Pundit no momento da série de medição 
podem ser ajustadas posteriormente no Pundit Link.  Para medições de resistência à compres-
são feitas com o Pundit Lab+, a curva de conversão e o valor de rebote podem ser ajustados 
subsequentemente. Isso pode ser feito clicando diretamente no ítem na coluna apropriada ou 
clicando no ítem de configuração azul na visualização detalhada de um objeto de medição. 
Em ambos os casos aparecerá uma caixa de seleção do tipo drop down com a opção de 
configuração. 

Ajustando data e hora 
Com o botão direito clique na coluna de “Data e hora”.

A hora será ajustada apenas para a série selecionada.
Observe que o Pundit Lab não possui um relógio interno, portanto a data e hora exibidas para 
dados baixados são aquelas em que os dados foram baixados.
No modo “Registro de dados” são exibidas a data e a hora de quando a medição foi feita.
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9.4 Exportação dos dados
O Pundit Link permite que você exporte objetos selecionados ou um projeto inteiro para usá-
los em programas de terceiros. Clique no objeto medido que deseja exportar. Será realçado, 
como mostra a figura.

Clique no ícone “Exportar como arquivo(s) CSV”. Os dados para este objeto medido 
são exportados como arquivo ou arquivos Microsoft Office Excel separados por 
vírgulas.  As opções de exportação podem ser selecionadas na seguinte janela:

Clique no ícone “Exportar como um gráfico” para abrir a seguinte janela que exibe 
as diversas opções de exportação que podem ser selecionadas. 

Em ambos os casos, a janela de previsão mostra o efeito da emissão atualmente selecionada. 
Finalize clicando em exportar para selecionar o destino, nomeie o arquivo e no caso de emis-
são gráfica, para configurar o formato da emissão gráfica: .png, .bmp ou .jpg
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9.5 Deletando e restaurando dados
O item do menu “Editar – Excluir” permite que você exclua uma ou mais séries selecionadas 
dos dados baixados.

i
Observação: Isso não exclui dados do Pundit, apenas dados no projeto atual.

O item do menu “Editar – Selecionar tudo” permite que o usuário selecione todas as séries do 
projeto para deletar, exportar, etc.

Restaurar dados baixados originalmente
Selecione o ítem do menu “Arquivo – Restaurar todos os dados originais” para restaurar os 
dados no formato original em que foram baixados. Esta é uma ferramenta útil quando você 
esteve manipulando os dados, mas deseja retornar aos dados originais. Será dada uma ad-
vertência que indicará que os dados originais serão restaurados em seguida. Confirme para 
restaurar.

i
Observação: Quaisquer nomes ou comentários que tenham sido adicionados 
à série serão perdidos.

Deletar dados armazenados no Pundit
Selecione o item do menu “Dispositivo - Deletar todos os dados no Pundit” para deletar todos 
os dados armazenados no Pundit. Será dada uma advertência informando que todos os dados 
serão deletados. Confirme para deletar.

i
Observação: Isso vai deletar todas as séries de medição. Não é possível dele-
tar séries individualmente.

9.6. Mais funções
Os seguintes ítens do menu estão disponíveis através dos ícones no alto da tela:

Ícone “PQUpgrade” - Permite atualizar o seu firmware através da internet ou a 
partir de arquivos locais.

 Ícone “Abrir projeto” - Permite que abra um projeto .pql salvo anteriormente. 

Ícone “Salvar projeto” - Permite que salve o projeto atual. 

Ícone “Imprimir” - Permite que imprima o projeto. Você poderá selecionar no 
diálogo da impressora, se deseja imprimir todos os dados ou apenas os trechos 
selecionados.
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9.7 Visualização em tempo real
O Pundit Lab pode ser controlado remotamente e permite visualizar a forma de onda direta-
mente na tela de um computador.

Clique no ícone “Visualizar em tempo real”. Se não estiver conectado remotamente 
ao Pundit, a sequência de conexão será iniciada (veja 9.1). A janela “Visualização 
em tempo real” será exibida.

Todos os parâmetros de transmissão podem ser controlados por aqui. Clique no botão  
“Configurações avançadas ...” para configurar os seguintes parâmetros:

Observe que a largura do pulso é ajustada por default no melhor valor para a frequência 
selecionada do transdutor.

Tempo
Pode ser ajustado entre 0,1ms e no máximo 10ms (observe que 10 ms corresponde a medir 
aprox. 40 m através de concreto). Medições típicas serão inferiores a 0,5 ms. Esta configura-
ção ajusta o tempo para a exibição de curva de onda como abaixo.

p. ex. tempo de registro configurado em 0,2 ms
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p. ex. tempo de registro configurado em 0,5 ms

p. ex. tempo de registro configurado em 5 ms

Configurar o ponto de disparo manualmente
O Pundit Link permite ao usuário a opção de configurar o ponto de disparo manualmente. Veja 
o exemplo abaixo.

Determinar o ponto de disparo automaticamente.



© 2017 by Proceq SA          29

Aumente a imagem clicando nos botões de escala do tempo e da amplitude para o ajuste fino.

Arraste e solte a linha azul para ajustar o ponto de disparo manualmente.

i
Observação: Neste exemplo a amplitude do sinal é muito baixa. Utilize con-
figurações de tensão de saída e de ganho mais altas para obter resultados 
melhores.

Registro de dados
O modo registro de dados permite ao usuário programar a sequência de testes.

Intervalo - entre medições.

Número de eventos - até finalizar o teste. 

Impactos por evento – quantas medições 
são feitas em cada intervalo. 
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Modo em tempo real
O modo em tempo real permite ao usuário realizar testes com ou sem registrar os dados.

No modo contínuo, o Pundit Lab começa 
a medição assim que se pressionar 
“Start” e continua até que se pressione 
“Stop”.

Se apenas for necessário realizar um 
número limitado de impactos, isto 
também poderá ser configurado.

Ao pressionar "Próximo" são registrados 
os dados e é possível iniciar uma nova 
medição.

Configuração da forma de onda

Clicar em “Escala automática” ajusta otimamente os 
parâmetros de zoom da exibição da forma de onda.

9.8 Curvas de conversão
O Pundit Lab+ permite fazer estimativas de resistência à compressão para serem usadas usan-
do medições de velocidade de pulso ou uma combinação de velocidade de pulso e medições 
com esclerômetro. 
Para fazer isso é necessário criar uma curva de conversão e carregá-la para o instrumento.

As curvas de conversão são específicas para o concreto em teste e há muitos exemplos disso 
na literatura.

O Pundit Lab+ permite tanto que sejam programadas curvas polinomiais ou exponenciais e no 
caso de um valor de medição ultrassônico/de rebote, pode ser inserida uma curva baseada no 
método SONREB (SONic REBound = rebote ultrassônico). 
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Selecione o menu “Curvas de conversão”.

Aqui poderá visualizar as curvas 
existentes armazenadas em seu 
computador, copiar uma curva exis-
tente para modificação ou:

Criar uma curva nova.

Insira os parâmetros da curva e 
clique em “Criar”.

A curva nova então aparecerá na 
lista do tipo drop pown e pode ser 
carregada para o Pundit Lab+.

 
10. Interface de controle remoto do Pundit Lab
A interface do Pundit Lab é completamente aberta para aqueles usuários que não desejam 
usar o software do Pundit Lab, mas querem integrar o Pundit Lab no software que usam no 
laboratório, como o LabVIEW.

O documento da  interface do controle remoto, que fornece as instruções completas, está 
disponível na seção de downloads na página na web da Proceq www.proceq.com.

http://www.proceq.com
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