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Ensaios de pulso eco com I.A.
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Pundit Live Array Pro – tornando os ensaios de 
pulso eco mais fáceis e rápidos com Inteligência 
Artificial (I.A.)
O scanner tomográfico Pundit Live Array Pro sem fio é perfeito para medições 
de espessura de camada, para a localização de defeitos e a detecção de objetos 
no concreto e no concreto reforçado com fibra. O Pundit Live Array Pro auxiliará 
você no seu trabalho com detecção inteligente de eco de fundo, posicionamento 
inteligente e estimativa automática da velocidade de pulso. 

Leituras precisas graças à mais recente I.A. 
Tecnologia de reconhecimento de padrão 
suportado
Prenda a fita métrica Proceq Live ao objeto que necessita 
inspecionar. Faça a varredura que desejar ao longo da fita 
métrica e obtenha uma varredura perfeitamente alinhada! 
Mesmo que você perceba que não tenha feito a varredura 
de um local (exibido como em branco na tela), simplesmente 
retorne e faça a varredura naquele local e ela será corretamente 
posicionada dentro da varredura.  O sistema de posicionamento 
inteligente da Proceq usa um sensor de imagens CMOS 
sensível e rápido e tecnologias de reconhecimento de padrão 
para detectar a posição em tempo real.

Posicionamento sem erros com a fita métrica Pundit Live

Imagens em tempo real com leituras perfeitamente integradasScans individuais que 
consomem tempo

Sem cortes

Posicionamento do monitor exibindo a posição detectado atual

Canal único Array fixo Novo: Pundit Live Array Pro
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Especificações técnicas 

Faixa de medição >1 m dependendo da qualidade  
do concreto

Largura da banda 15 a 100 kHz

Tecnologia Pulso eco ultrassônico phased array

Resolução da medição 1 μs

Voltagem do pulso UPE ±150 V

Ganho do receptor 1 a 10.000x (0 a 80 dB)

Frequência nominal  
do transdutor Onda de cisalhamento de 50 kHz

Formato do pulso Onda quadrada

Retardo do pulso 8 ms – 200 ms

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

Peso do transdutor ~3 kg

Dimensões 240 x 273 x 153 mm / 94,5 x 107,5 x 
60,2 pol.

Display Qualquer iPad

Umidade <95% UR, sem condensação

Classificação IP IP54

Configurações regionais
Suporta unidades de medida do sistema 
métrico e imperial, é multilingue e supor-
ta vários fusos horários

Diretrizes ACI 228.2R-13, RI-ZFP-TU

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

Conectividade sem igual
É possível fazer relatórios digitais, compartilhar dados e 
cópia de segurança diretamente do aplicativo Pundit 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. O aplicativo Proceq 
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”. 

Modos de medição
• Varredura de área (“in-situ” 3D)
• Line scan

 
Modos de revisão

• Line scan
• Visualização em cortes 

Detecção inteligente de eco de fundo e 
identificação inteligente 
O Pundit Live Array Pro pode automaticamente detectar o 
eco de fundo usando algoritmos de imagens inteligentes, 
facilitando a interpretação da espessura da estrutura. Além 
disso, o usuário pode identificar objetos como defeitos e 
barras de aço para facilitar a interpretação dos resultados 
da varredura.

Tecnologia de pulso eco 
multicanais de alta resolução
Com o cabeçote de medição de pulso eco com 8 canais 
Pundit Live Array Pro, um canal transmite o sinal ultrassônico 
e os ecos são recebidos pelos outros sete canais. Cada 
canal transmite na sua vez. 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 simultâneos resulta em 
uma abertura de 16 canais que processam um total de 240 
A-scans por ciclo de medição.

Identificação de objetos com o aplicativo Pundit Live intuitivo

Princípio de medição de pulso eco com 8 canais



Informações para pedido

Sujeito à alterações sem aviso prévio. Todas as informações contidas nesta documentação 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 completitude e/ou precisão da informação. Para o uso e aplicação de todos os produtos fabricados e/
ou vendidos pela Proceq AG há referência explícita às instruções de operação aplicáveis em cada caso. Apple, a logomarca Apple e iPad 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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Pundit Live Array Pro conectado sem fio a um iPad

Pundit Live Array Pro com manoplas padrão, kit opcional de duas manoplas e com kit 
opcional de 16 canais

Pundit Live Array Pro

327 30 150 Pundit Live Array Pro

327 30 160
Pundit Live Array Pro –  
Locação inicial (24 meses)

327 30 162
Pundit Live Array Pro –  
Locação anual subsequente

327 30 170
Kit de atualização–   
Pundit 250 Array para Pundit Live Array Pro

Acessórios

327 30 370 Kit de duas manoplas

327 30 140 Kit de atualização do Pundit Array 16 Canais

327 30 418S Fita métrica Pundit Live (conjunto de 10)

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

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 instrumento 
possui a garantia padrão de 2 anos da Proceq e opções 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 
compra ou em até 90 dias após a compra.

Proceq AG
Ringstrasse 2
8603 Schwerzenbach 
Suíça
Tel.: +41 (0)43 355 38 00
Fax: +41 (0)43 355 38 12
info@proceq.com
www.proceq.com
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