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PUNDIT LIVE ARRAY PRO
PUNDIT 250 ARRAY

MILOWY KROK W ULTRADŹWIĘKOWYCH BADANIACH BETONÓW

Wytyczne:

BS 1881 Część 204, 

DIN 1045, 

SN 505 262

Zalety:

• Przeznaczony do głębokiego skanowania betonów i fibrobetonów

• Pomiar grubości konstrukcji betonowych z dostępem tylko z jednej strony

• Pomiar jednorodności materiału oraz detekcja wad z obrazowaniem w wysokiej rozdzielczości

• Lokalizacja uszkodzeń struktury - detekcja pustek, pomiar głębokości i zakresu rozwarstwień

• Wykrywanie w konstrukcji obcych obiektów takich jak na przykład rury

• Tryb panoramy dla skanowania dużych powierzchni

• Obrazowanie 3D w wersji LIVE PRO

• Możliwość sparowania 2 sond co pozwala na ponad 4 krotne zwiększenie rozdzielczości obrazu

• Brak konieczności stosowania środka sprzęgającego

• Uchwyt jednoręczny z możliwością zamiany na dwuręczny pozwalający na zwiększenie precyzji 

   pozycjonowania sondy, lub pracy z połączonymi dwiema sondami.

• w wersji Array 250: 7” kolorowy, dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości pozwalający na dokładną 

   analizę danych pomiarowych, w wersji LIVE PRO: bezprzewodowa transmisja danych do urządzenia 

   z systemem iOS (iPada)

• System sztucznej inteligencji (A.I.) pozwalający na precyzyjne łączenie obrazów dostępny 

   dla wersji LIVE PRO

• dla wersji ARRAY 250: pamięć Flash 8 GB, wersja LIVE PRO korzysta z pamięci sparowanego 

   z urządzeniem iPada
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NOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE
Pundit Array bazuje na ultradźwiękowej wielokanałowej  
technologii puls echo z wykorzystaniem sygnału z 8 kanałów.
Każdy z kanałów wysyła sygnał, który odbierany jest przez 
pozostałe kanały. W jednym cyklu odbywa się kolejno 
transmisja z każdego z kanałów. Pozwala to na wykonanie 
w jednym cyklu aż 28 A-Skanów, które z pomocą technologii 
SAFT gwarantują w czasie rzeczywistym obrazowanie B-Skan 
wysokiej rozdzielczości.

Urządzenie umożliwia połączenie 2 sond dając użytkownikowi narzędzie z 16 kanałami, które w jednym cyklu wykonuje 
aż 240 A-Skanów przekładających się na niewiarygodnie szczegółowy obraz B-Skan struktury wewnętrznej badanej 
konstrukcji. 

 

Obraz pojedynczych prętów i rur

A-Scan z funkcją

dokładnej identyfikacji echa

 
Obraz B-Skan w czasie rzeczywistym

Tylna ściana z echem 

zwielokrotnionym w celu 

doprecyzowania prędkości impulsu

B-Skan panoramiczny 
(1,2m fibrobetonu przeskanowane w 20 s)

Dane techniczne:
Zakres pomiarowy  0 – 1000 µs 
Rozdzielczość 1 µs 
Częstotliwość i rodzaj 
przetworników 

50 kHz / share wave 

Zakres pasma analogowego 15 – 100 kHz 
Ilość kanałów pomiarowych 8 (z możliwością rozszerzenia do 16) 
Napięcie impulsowe ± 150 V 
Wyświetlacz  

7” kolorowy ekran dotykowy  
800x480 pixeli 

Pamięć wewnętrzna (ARRAY 250) 8 GB pamięci Flash 
Waga zestawu ARRAY 250:
ARRAY LIVE PRO:   

4,5 kg (z akumulatorem) 

Temperatura i wilgotność pracy - 10oC – 50oC; < 95% RH 
 

Klasa IP IP 54 
 

3 kg

 

Kursor ułatwiający dokładne 

umiejscowienie anomalii 

w strukturze badanego elementu 

ARRAY 250:

ARRAY LIVE PRO: dowolny iPad z systemem iOS


